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DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN 

 
Birçok ülkede ve Türkiye’de 1950’lerden sonra hızlı bir kentleşme sürecine girilmiş ve bu dönemde 

plansız yapılaşmanın sonucunda kentlerde gecekondu bölgeleri olmuş ve bu bölgeler zaman içinde 

çöküntü alanlarına dönüşmüştür. Buna ilave olarak ülke özelindeki gecekondulaşma, göç, çarpık 

kentleşme ve yetersiz altyapı gibi sebepler, sağlıksız ve niteliksiz kentsel alanların artmasına yol 

açmıştır. Daha sonra 1999 Marmara Depremini yaşayan Türkiye, depremin getirdiği yıkım sonrasında 

sağlıksız yapıların yeniden inşa edilmesi sürecine girmiştir. Türkiye’de kentsel alanlar ve yapılara 

ilişkin söz konusu problemlerin çözülmesi için kentsel dönüşüm kavramı gündeme gelmiştir. Sadece 

düşük maliyetli konut üretimi üzerine odaklanan ilk kentsel dönüşüm uygulamaları; çevresel, 

ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ölçütleri dikkate alınmadan gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 

yapılan çalışma ile dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımının uygulanmasına 

ilişkin farkındalık oluşturulması ve bu konuda araştırmacılara, tasarımcılara ve gayrimenkul geliştirme 

uzmanlarına ışık tutulması hedeflenmektedir. Bu amaçla, kentsel dönüşümün uygulama aktörleri ile 

sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımları konusundaki farkındalık düzeylerini belirlemek üzere 

yüzyüze görüşme ve anket tekniği kullanılarak veri toplanmış ve toplanan veriler değerlendirilmiştir. 

Anket, Türkiye’de kentsel dönüşümün temel aktörleri olan 30 merkezi yönetim personeli, 34 yerel 

yönetim personeli, 30 sivil toplum kuruluşu personeli ve 30 özel kuruluş personeline uygulanmıştır. 

Kullanıcı aktör olan yerel halk, bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Anket yapılan grup, söz 

konusu kurumlarda kentsel dönüşüm sürecinde çalışan ve bu konuda en yüksek bilgi düzeyine ve 

deneyime sahip olduğu düşünülen personel arasından titizlikle seçilmiştir. Bu yolla kentsel 

dönüşümün uygulama aktörlerinin, sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımı ile ilgili bilgi ve algı 

düzeyleri tespit edilmiştir. Anket sonuçları her bir kentsel dönüşüm uygulama aktörü için ayrı ayrı 

değerlendirilmiş ve çapraz karşılaştırmalar yapılmıştır. Saha çalışmasının sonuçlarına göre; 

Türkiye’de yerel yönetimlerin konu hakkında düşük farkındalık düzeylerine sahip oldukları, kurumsal 

kapasite geliştirme ve kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilirlik hedefine ulaşılabilmesi için proje 

geliştirme ve uygulama personeli başta olmak üzere ilgili bütün çalışanların kentsel dönüşüm ve proje 

geliştirmede sürdürülebilirlik konularında hizmetiçi eğitim programlarına alınmasının gerekli olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Buna ilave olarak merkezi idare ve yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm, üst yapı 

ve altyapı projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili birimlerinde gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi ve bu uzmanların görev ve yetkilerinin ilgili mevzuatta 

tanımlanmasına gereksinim olduğu dikkati çekmektedir.  
 

Eylül 2020, 162 sayfa 
 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, sürdürülebilir bina tasarımı, aktif sistemler, pasif 

sistemler, kentsel dönüşüm aktörleri ve enerji etkin bina yaklaşımları.
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EVALUATION OF THE AWARENESS LEVEL OF URBAN TRANSFORMATION 

APPLICATION ACTORS ON SUSTAINABLE BUILDING DESIGN APPROACH 

Yusuf Emre KÖROĞLU 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN 

Turkey similarly to other countries, after the 1950s, have gone through rapid urbanization process. 

This has resulted as unplanned construction, the proliferation of slums in cities and the degeneration 

of these regions over time. In addition, phenomena such as squatters, migration, distorted urbanization 

and insufficient infrastructure in the country have led to an increase in unhealthy and degenerated 

urban areas. Following the later Marmara earthquake experience in 1999 Turkey, entered the process 

of rebuilding unhealthy structures after the collapse caused by the earthquake. In the context of solving 

these problems related to urban areas and structures in Turkey, the concept of urban transformation 

has been raised. The first urban transformation practices focused only on low-cost housing production 

were carried out without taking into account environmental, economic and social sustainability 

criteria. In this context, it is aimed to improve the awareness of the implementation of sustainable 

building design approach in transformation projects and to shed light on this issue to researchers, 

designers and real estate development experts. For this purpose, data were collected by using face-to-

face interview and survey technique to determine the level of awareness about sustainable building 

design approaches with the implementation actors of urban transformation. The survey was applied to 

30 central government civil servants, 34 local government civil servants, 30 non-governmental 

organization employees and 30 private organization employees who are the main actors of urban 

transformation in Turkey. Local citizens who were user actors were excluded from the scope of this 

study. The group surveyed was carefully selected from the staff of institutions who worked in the 

urban transformation process and were considered to have the highest level of knowledge and 

experience in this regard. In this way, the level of knowledge and perception of the implementation 

actors of urban transformation related to the sustainable building design approach was determined. 

The results of survey were evaluated separately for each urban transformation application actor and 

through cross-comparisons. According to the results of the field study, local governments in Turkey 

have low levels of awareness of the issue, in order to achieve the goal of sustainability in urban 

transformation projects and to achieve institutional capacity development, training of staff involving 

in project development and implementation, including all employees on sustainability issues in the 

urban transformation and development project is emerging that needs to be taken. In addition, there is 

a necessity to employ real estate development and management experts in units responsible for urban 

transformation in the central administration and local governments and those responsible for the 

conception and implementation of superstructure and infrastructure projects. In another hand, the 

responsibilities and duties of these experts should be defined in the relevant legislation.  

September 2020, 162 pages 

Key words: Urban transformation, sustainable building design, active systems, passive 

systems, urban transformation actors and energy efficient building 
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°C   Santigrat 

CFC          Kloroflorokarbon 

cm   Santimetre 

CO2   Karbondioksit   

°F   Fahrenayt 

HCFC          Hidrokloroflorokarbon 
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STK  Sivil Toplum Kuruluşları 
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1. GİRİŞ 

Sanayileşmeyle birlikte kırsal alanlardan kentlere doğru göçler yaşanmıştır. Daha 

önceleri tarım ağırlıklı olan çalışma hayatı, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün yapıldığı 

kentlere göçle değişmiştir. Hem demografik yapının, hem de kültürün hızlı bir şekilde 

değiştiği kentlerde, toplumsal ve küresel olayların da etkisiyle sorunlar yaşanmaya 

başlanmıştır. Hızlı büyüme, çevre kirliliği, düzensiz yapılaşma, fiziksel bozulma, savaş, 

sanayileşme, gibi sebepler dünyada sağlıksız ve niteliksiz kentsel alanların oluşmasına 

sebep olmuştur. Türkiye özelindeyse; sayılan hususlarla birlikte, gecekondulaşma, göç, 

çarpık kentleşme, yetersiz altyapı, doğal afetler ve tarihi değerlerin korunamaması gibi 

sebepler söz konusudur. Hızlı kentleşme sonucu yaşanan büyüme hareketleri ve sanayinin 

etkilediği toplumsal yaşamın kentlerde oluşturduğu sorunlar sonucunda, sağlıksız hale 

gelen kentlerin iyileştirilmesi ve işlevini kaybetmiş alanların yeniden değerlendirilmesi 

için, kent içinde değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. Eski sanayi alanları veya düşük 

gelirli grupların kötü koşullarda yaşadığı köhneleşmiş yerleşim alanları ilk planlı 

değişikliklerin yapıldığı yerler olmuştur (Özkan 2005). Bu ilk uygulamalarda, belirlenen 

alandaki yapıların tümünü yıkıp ihtiyaçları karşılayacak sağlıklı binalar inşa etmek 

suretiyle kentsel dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Sonraları koruma, iyileştirme, yenileme, 

soylulaştırma gibi yöntemler de uygulanmıştır. Teoride ve uygulamada birçok farklı 

tanımı olmasına rağmen, kentsel dönüşüm genel olarak kentsel sorunlara çözüm 

arayışının bütününü ifade etmektedir. 

Sanayileşmeyle birlikte enerji gereksiniminden ötürü fosil yakıtların kullanımı artmıştır. 

Ancak milyonlarca yılda oluşmuş bu yakıtların bir anda yakılarak tüketilmesi dünyanın 

ekolojik dengesi üzerinde ciddi problemler yaratmıştır. Son yüzyılda oluşan bu durum 

küresel iklim değişikliklerine ve ciddi boyutlarda olumsuzluk gösteren doğal ve yaşamsal 

etkilere neden olmuştur. Bilim çevrelerince havadaki karbondioksit ve diğer sera 

gazlarının atmosferde önemli ölçüde arttığı tespit edilmiştir. Atmosfere dağılan 

karbondioksit gazının yol açtığı sera etkisinin 1,5 - 2 ºC sıcaklık artışına yol açacağı ve 

bunun da buzulların erimesi sonucu deniz seviyesinin yükselmesine neden olacağı 

düşünülmektedir (Akça 2014).  
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Kentler, küresel ısınmanın ana kaynağını teşkil etmektedir. Enerji temel olarak 3 sektörde 

tüketilmektedir. Bunlar endüstri, ulaşım ve binalardır. Binalar, %40-60 payla enerji 

tüketiminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle günümüzde “Enerjinin 

Optimize Kullanılması” sorunu, bina tasarım ve işletmesi alanındaki en önemli sorun 

haline gelmiştir (Yeang 1995 ve Al-Homoud, 2001). Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeyse, 

toplam enerji kullanımının %40’tan fazlası, karbondioksit emisyonunun %30’u ve 

sentetik atıkların %40’ı kentlerde (binalar) oluşmaktadır (Ashford 1999). 

Kentleşme sonucu enerji tüketiminin artması, enerji olarak dışa bağımlı ülkelerde 

ekonomik sorunlara da sebep olmaktadır. Dış ticaret dengesini bozan enerji gereksinimi 

ülkelerin ve toplumların fakirleşmesine yol açmaktadır. Fakirleşen toplumlar barınma 

ihtiyacını düzgün bir şekilde karşılayamadıklarından ötürü gerekli altyapı çalışmalarını 

da yapamamaktadırlar. Bu durum daha fazla enerji tüketimine ve çevre kirliliğine sebep 

olmaktadır (Karslı 2014). 

Çevresel ve ekonomik nedenlerden ötürü günümüzde sürdürülebilir yapım ile ilgili 

çalışmalar dünya genelinde önem kazanmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı hem planlama 

ve inşa aşamasında hem de kullanım aşamasında en az enerjiyi tüketerek en fazla verimi 

elde etmeyi ve çevreye duyarlı bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlar.  

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yoğunluk kazanmasıyla pek 

çok ülke “çevresel öncelikli” kentsel gelişme modellerine yönelmeye, kentsel dönüşüm 

politika ve projelerini bu yönde ele almaya ve düzenlemeye başlamıştır. Günümüzde 

uygulanan kentsel dönüşüm yöntemlerinin başarısı; kentlerin fiziksel ve sosyokültürel 

özelliklerinin dikkate alınarak kentlerin sürdürülebilir şekilde dönüşümü, ekonomi ile 

ekosistem arasında denge kurulması ve kentin sosyal bileşenlerinin bir bütün olarak ele 

alınmasına bağlı olarak değişmektedir.  

Türkiye inşaat sektörüyle büyüyen bir ülkedir. İnşaat sektörünün GSMH’daki payı son 

10 yılda ortalama % 8-9 düzeylerinde seyretmektedir. Bu sektörün milli gelire olan 

katkısını arttırabilmesi için yapı üretim sürecinde de verimliliği artırması gerekmektedir. 

Ayrıca Türkiye enerjide dışa bağımlı olan ülkelerden biridir (Tanrıvermiş 2016). 
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Kullanılan enerjinin %73’ü ithal edilmektedir. İnşaat sektöründe ve kentsel dönüşümde 

enerji tüketimini düşürmeden kalkınmanın gerçekleşmesi düşünülemez. Sürdürülebilirlik 

kavramı işte bu noktada önemlidir. Daha az enerji tüketerek hem etkin hem de çevreci 

olmayı başarabilen bir sektör, ancak sürdürülebilirlik kriterleriyle sağlanabilir. 

Türkiye deprem kuşağında olan bir ülkedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verilerine 

göre 6,5 milyon sağlıksız yapı bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak bir taraftan yasal 

düzenlemeler yapılmakta, bir taraftan da hızlı bir kentsel dönüşüm süreci devam 

etmektedir. Çalışmanın amacı kentsel dönüşümün uygulama aktörlerinin 

“sürdürülebilirlik” ve “sürdürülebilir yapı” hakkında, ne kadar bilgi sahibi olduklarını ve 

ne düşündüklerini ölçmek, kentsel dönüşüm çalışmalarında bu konular hakkında 

yapılanları belirlemektir. 

Bu çalışmada, kentsel dönüşüm uygulama aktörlerinin kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarım yaklaşımı ile ilgili düşüncelerini ve farkındalık düzeylerini belirleyerek daha 

sonra yapılacak olan akademik çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır. Böylece kentsel 

dönüşüm uygulama aktörlerinin düşünce ve eğilimlerine göre ülke kaynaklarının daha 

etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılabilecektir. Bu bağlamda çalışma sonucunda 

kentsel dönüşüm uygulama aktörlerinin kentsel dönüşüm projeleri, kentsel dönüşüm 

projelerinin çevreye etkisi, kentsel dönüşümün ülke kaynaklarının kullanılmasıyla olan 

ilişkisi, sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımları ve kentsel dönüşüm projelerinde 

sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımlarının uygulanmasıyla ilgili düşünceleri 

değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda kentsel dönüşüm uygulama aktörleri olan merkezi 

yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlardan kentsel 

dönüşümle birebir ilgili olan kişiler seçilmiştir. Merkezi yönetim kapsamında Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü teknik 

personeli ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı teknik personeline anket uygulanmıştır. 

Yerel yönetimlerden Çankaya, Gölbaşı, Etimesgut, Mamak ve Polatlı Belediyeleri İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personeli seçilmiştir. Sivil toplum kuruluşları kapsamında 
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Kent-Koop Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifler Birliği ve Ankara Kentsel 

Dönüşüm Derneği üyelerine anket yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında anket soruları yöneltilen kişilerin doğrudan kentsel dönüşümle ilgili 

olmasına dikkat edilmiştir. Anket, katılımcılara yüzyüze soru sorma tekniğiyle 

uygulanmış ve elde edilen sonuçlar basit oran ve sayılarla değerlendirilmiştir. Anket 

sorularında anlaşılmayan yerler hakkında örnekler verilip açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca 

anket yapılan kişilerin bilmedikleri konu ve tekniklerle ilgili bilgi verilerek farkındalıkları 

arttırılmaya çalışılmıştır. Anket sadece kentsel dönüşümün uygulama aktörlerine 

yapılmıştır. Kentsel dönüşümün kullanıcı aktörü olan yerel halka anket uygulanmamış, 

fakat sivil toplum kuruluşları da aslında kullanıcı olduğundan verdikleri cevapların 

örtüşeceği öngörülmüştür.  

Kaynak araştırması ve saha çalışması sonuçlarına göre hazırlanan bu çalışma beş 

bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde kentleşmenin oluşumu ve gelişimi hakkında 

bilgi verilmiş, hızlı ve plansız kentleşme sonucu ortaya çıkan sorunlar irdelenmiştir. 

Sağlıksız kentlerin sonucunda ortaya çıkan bir zorunluluk olarak kentsel dönüşüm olgusu 

ve sürdürülebilirlik incelenmiştir. Son olarak ekonomik ve çevresel etkiler hakkında 

bilgiler verilerek Türkiye’nin kentsel dönüşümünün ekonomik stratejisinin nasıl olması 

gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

Hedeflenen amaca uygun olarak çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümünde kuramsal 

çerçeve oluşturulmuştur. İkinci bölümde kentsel dönüşümün amaçları ve aktörleri 

bilimsel çalışmalar ışığında incelenmiştir. Dünyada ve Türkiye’deki kentsel dönüşüm 

süreci hakkında bilgiler verilerek kentlerin gelişiminin ve kentsel dönüşüm olgusunun 

daha net anlaşılabilmesine çalışılmış, son olarak kentsel dönüşümün olası çevresel 

etkilerine değinilmiştir. Üçüncü bölümdeyse sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımı 

hakkında bilgi verilmiş ve sürdürülebilir bina tasarım parametreleri aktif sistemler ve 

pasif sistemler dünyadaki uygulama örnekleri verilerek incelenmiştir. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde kentsel dönüşüm uygulama aktörlerinin sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımı konusundaki farkındalık düzeyleri anket sonuçlarına göre 
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değerlendirilmiştir. İlk olarak anket uygulanan kişilerin demografik özellikleri cinsiyet, 

yaş, eğitim, gelir, meslek, deneyim ve kentsel dönüşüm uygulama aktörü grupları 

incelenmiştir. Sonrasında kentsel dönüşüm uygulama aktörleri gruplara ayrılarak anket 

sorusuna verdikleri cevaplar incelenmiş ve tartışılmıştır. En son 4 grubun anketlere 

verdikleri cevaplar birleştirilerek birbirlerine oranlarına bakılarak tartışma ve bulgular 

genişletilmiştir. Son bölümde kentsel dönüşüm uygulama aktörlerine yapılan anket 

sonucunda ulaşılan bulgular değerlendirilmiştir. Sonuçlar irdelenerek kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımlarının nasıl yaygınlaştırılabileceği hakkında çözüm 

önerileri, ülke kaynaklarının etkin kullanımı ile ilgili iktisadi modelleme önerileri 

yapılmıştır. 
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2. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde kentsel dönüşüm “kentin imar planına uymayan, ruhsatsız 

binaların yıkılıp, planlara uygun olarak toplu yerleşim alanlarının oluşturulması” olarak 

tanımlanmıştır.  Keleş (1996) ise, farklı nedenlerle zaman içerisinde eskiyen, yıpranan, 

bazen terk edilen, vazgeçilen ya da mevzuata aykırı yapılaşmalar nedeniyle ortaya çıkan 

kimliksiz, niteliksiz ve standart dışı kentsel alanların, günün sosyo-ekonomik ve fiziksel 

koşullarına uygun şekilde değiştirilmesi, dönüştürülmesi, iyileştirilmesi ve yeniden 

canlandırılması olarak tanımlamaktadır. 

Günümüzde kentsel dönüşüm sadece mekânın fiziksel dönüşümü olarak algılanmamakta; 

fiziksel dönüşümün sosyal, kültürel ve ekonomik yapıya etkisi ve bu etkinin meydana 

getirdiği dönüşüm olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla kentsel dönüşüm; yapıların 

ve çevrelerinin fiziksel kalitelerinin yükseltilmesi, kültür mirasının korunması, alanda 

yaşayanların sosyal gelişimin sağlanması ve alanın koşullarına uygun ekonomik işlevler 

yüklenmesi gibi faaliyetleri içermektedir (Özden 2006). Konut, iş, sağlık, eğitim, ulaşım 

ve diğer ekonomik, sosyal ve çevresel konularla birlikte oldukça geniş bir alanı 

kapsamaktadır. Kentsel dönüşüm; planlama/tasarım, sosyal, ekonomik ve yasal/yönetsel 

olmak üzere birbirleriyle örtüşen dört temel boyutu içinde barındıran bir kavramdır 

(Çizelge 2.1). 

Fiziksel boyut, bölgenin içinde bulunduğu kent ile ulaşım bağlantıları, konut stoku, teknik 

ve sosyal altyapı ve çevresel problemler ile ilgilenir. Tasarım boyutu, fiziksel olarak 

kentsel gelişim, değişim ve korumayı yönlendiren kentsel tasarım sürecini içerir. Sosyal 

boyut, sağlık, eğitim, konut ve kamu hizmetlerine erişim, suç, toplumdan dışlanma, proje 

sürecine kamu ve özel sektörün, yerel halkın ve gönüllülerin katılımı gibi koşullarla 

ilgilenir. Ekonomik boyut, seçilen alan ve çevresindeki iş olanaklarının nitelik ve 

niceliklerini yükseltmeyi içerir. Yasal/yönetsel boyut; yerel karar verme mekanizmasının 

yapısı, yerel halkla ilişkiler, diğer çıkar gruplarının katılımı ve liderliğin türü gibi 

koşulları içerir (Polat ve Dostoğlu 2007). 
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Sürece dâhil olan kavramların karmaşıklığından dolayı, kentsel dönüşümün, tam olarak 

tanımını yapmak olanaksızdır. Kentsel dönüşüm tanımı, ülkeden ülkeye farklılıklar 

gösterebileceği gibi, zaman içerisinde de değişimler gösterir. Buissink’in vurguladığı 

üzere, kentsel dönüşüm ‘farklı insanlar ve farklı ülkeler için, farklı anlamlar’ ifade eden 

bir terimdir. 

Çizelge 2.1 Kentsel dönüşüm uygulamalarının farklı boyutları (Özden 2006) 

Ekonomik 

Boyut 

Bir alanın “kentsel dönüşüm alanı” olarak ilanından önce, fayda-maliyet 

analizleri yapmak, maliyetin kesin hesabını çıkartmak ve elde edilecek rantın da 

projeksiyonunu ortaya koymak, kentsel dönüşüm projesinin başarılı bir şekilde 

uygulanabilmesi için zorunluluktur. Kentsel dönüşüm projesinin oluşturacağı 

fayda, bir yandan arsa ve yapı değerlerini yükseltmek, diğer yandan da alanda 

yaşayan yerel halkın ve işgücünün ekonomik durumunu iyileştirmek şeklinde 

olmalıdır. 

Sosyal Boyut 

Kentsel dönüşüm uygulamalarında yerel halkın gelmiş olduğu yer, eğitim 

durumu, yöreden hoşnutluğu, ekonomik durumu, kültürel özellikleri, gelenek ve 

görenekleri, bilinçlilik düzeyi, kullanıcı türünün çeşitliliği gibi faktörlerin tümü 

dönüşüm alanında alınacak kararları etkiler, biçimlendirir ve yönlendirir. Alanın 

yerel halk ile birlikte korunup korunmayacağı, alana yapılacak yatırımların 

niteliği ve kapasitesi, doğrudan alanda yaşayan halkın sosyal yapısıyla ilintilidir. 

Yasal-Yönetsel 

Boyut 

Kentsel dönüşüm uygulamalarında en fazla sorunun kaynaklandığı alan yasal 

durumdur. Dönüşüm uygulamalarını hayata geçirebilmek ve özel mülkiyet 

sorunlarını çözebilmek için çıkarılan yasalar birbirini tamamlar nitelikte 

olmalıdır. Ayrıca yönetsel yapının yasayla düzenlenerek yetki paylaşımının 

sınırları açıkça belirlenmelidir. 

Planlama-

Tasarım 

Boyutu 

Hükümetlerin dönüşüm politikaları ve programlarının uygulanma aracı olarak 

planlama, kentsel dönüşümü somutlaştıran bir olgudur. Özellikle sosyal boyuttan 

çok mekansal boyutun öne çıktığı dönüşüm uygulamaları için planlama ve 

tasarım en önemli adım olarak görülmektedir. Sürdürülebilir kentsel gelişimin 

planlama eksenini, kentsel dönüşüm tamamlamaktadır. 

 

Türkiye’de ise kentsel dönüşüm, çöküntü alanı olarak tanımlanan bölgelerde ağırlık 

kazanmıştır. Bu alanlar yapıların sağlıksızlığı ve imar mevzuatına aykırı olmasının yanı 

sıra sosyo-ekonomik olarak da suç merkezleri haline gelmiş yerlerdir. Özellikle Türkiye 

de dönüşüme ihtiyacı olan alanlarda, fiziksel yapının sağlıklı hale getirilmesi gerektiği 

gibi çöküntüye sebep olan olumsuzlukları da ortadan kaldıracak sosyal ve ekonomik 

politikalar uygulanmalıdır. Bir ülke için kentsel dönüşüm uygulamalarında başarıya 

ulaşabilmenin en önemli noktası sosyal adaletin sağlanmasıdır. Sosyal adalet sağlandığı 

zaman buna paralel olarak sağlıklı bir ekonomik gelişme ve büyüme sağlanacak, böylece 

sosyal katılım da kendiliğinden gerçekleşmiş olacaktır. 
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2.1 Kentsel Dönüşümün Amaçları 

Kentsel dönüşüm alanlarında amaç; çeşitli nedenlerle çöküntüye uğramış, köhnemiş, 

eskimiş, bozulmuş kentsel alanların fiziksel, ekonomik ve sosyal yatırımlar ile yaşam 

koşullarının iyileştirilmesi ve kentsel yaşam kalitesindeki farklılıkların azaltılmasıdır. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarının başlıca amaçları aşağıda özet olarak verilmiştir 

(Çizelge 2.2). 

Çizelge 2.2 Kentsel dönüşümün araçları (Atabay 2012) 

Fiziksel 

Amaçlar 

Gecekondu alanlarının rehabilitesi ile kentsel alandaki fiziksel çöküntünün 

durdurulması 

Tarihi dokuların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 

Deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina üretimi 

Kentin etkin bir şekilde planlanması ile gereksiz büyümenin önüne geçilmesi 

Gelir düzeyi düşük nüfusun ucuz konut temininde sürekliliğinin sağlanması 

Ekonomik 

Amaçlar 

Ekonomik yaşamın canlandırılması 

İş potansiyellerinin oluşturulması 

Özel sektör yatırımlarına çekim gücü yaratabilecek projelerin yaratılması 

Sosyal 

Amaçlar 

Sağlıklı, güvenli ve konforlu yapılı çevrelerin oluşturulması 

Gelir ve refah dağılımında adaletin sağlanması 

Kültüre dayalı dinamiklerin harekete geçirilmesi ve proje sürecinde her ölçekte ilgili 

aktörlerin katılımının sağlanması 

Bölgeler arası fiziksel, ekonomik ve sosyal farklılıkların ortadan kaldırılması ve 

kentlileşmenin toplumun tüm kesimlerinde sağlanması 

Yaşlı ve engelliler için daha iyi konut koşullarının sağlanması 

Toplumdaki eğitim ve kültür seviyesinin arttırılması 

Belirtilen etkenlerdeki eksiklik; fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlara neden 

olmaktadır. Kentlerin yaşadıkları bu sorunlara çözüm üretme amaçlı olarak ortaya çıkan 

kentsel dönüşümün öncelikli hedefi; bu sorunlara yönelik kalıcı çözümler üretebilmek ve 

kullanıcıların ihtiyacını karşılayan sağlıklı, sürdürülebilir kentler oluşturmaktır (Atabay 

2012). 

Kentlerde meydana gelen toplumsal bozulmalar, fiziksel ve sosyal çevrenin uyumsuz 

etkileşimi gibi etkenler fiziksel çöküntülere neden olmaktadır. Kentsel dönüşüm bu 
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bozulmaların sebeplerini araştırıp çözüm üretmeye çalışır. Bu bozulmaların yanında, 

dönüşüm alanında ekonomik canlılığı da sağlayıp kullanıcılara yaşam kalitesi yüksek, 

nitelikli alanlar oluşturur. Bu oluşum sürecinin sağlıklı şekilde sonuca ulaşabilmesi için 

koordineli ve planlanmış kentsel dönüşüm politikaları gerçekleştirilmeli; mevcut 

değerlerin korunduğu, gelecek nesillere aktarılabilecek alanlar oluşturulmalıdır. Bu 

hedeflere ulaşabilmek için dönüşümün kapsam ve amaçlarının iyi bir şekilde belirlenmesi 

önemlidir. 

Kısaca özetlemek gerekirse kentsel dönüşümün amacı, fiziksel, ekonomik, sosyal ve 

kültürel yönlerden sorunlar yaşayan ve nitelik kaybına uğramış kent parçalarına, kalıcı ve 

sürdürülebilir çözümler üreterek alanı sağlıklı, işleyen, nitelikli, çevresiyle uyumlu ve 

kent içinde değerli konuma getirmektir. Bu hedefler doğrultusunda kentsel dönüşüm 

sürecinin, yasalara uygun, bölgenin sahip olduğu potansiyelleri değerlendiren ve 

değerlerine sahip çıkan, ortak fikirler alınarak yürütülen kapsamlı bir eylem olarak 

gerçekleştirilmesi de başarılı olunması ve amaçlara ulaşılması için önemlidir (Pestil 

2015). 

2.2 Kentsel Dönüşümün Aktörleri 

Kentsel dönüşüm toplumsal bir süreç olduğundan toplumun içinde bulunan herkes bu 

süreçte az çok yer alır. Kentsel dönüşümün aktörleri çizelge 2.3’te gösterilmiştir. 

Çizelge 2.3 Kentsel dönüşümde yer alan aktörler (Pestil 2015) 

Uygulama Aktörleri 

1. Merkezi Yönetim 

2. Yerel Yönetimler 

3. Sivil Toplum Kuruluşları 

4. Özel Kuruluşlar 

Kullanıcılar 1. Yerel Halk 
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2.2.1 Merkezi yönetim 

Merkezi yönetim, kentsel dönüşüm faaliyetinin hukuksal alt yapısını hazırlayan siyasi 

hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütleri kapsar. Görev ve yetkileri 

sadece hukuki alt yapısını hazırlamakla sınırlı değildir. Kentsel dönüşümü bizzat 

uygulayabilir veya uygulayacak başka aktörleri görevlendirebilir. Kısaca yeri geldiğinde 

hem kural koyucu hem de uygulayıcıdır. 

Türkiye de kentsel dönüşüm sürecinde, merkezi yönetim adına direkt hareket eden kurum 

ve kuruluşlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığı’dır. Bu üç kurum kentsel dönüşümün ülkesel çapta 

organizasyonunu yapmaktadır. Gerekli altyapı ve yasal düzenlemelerini hazırlamakla 

birlikte, toplu konut ve büyük çapta kentsel dönüşüm faaliyetlerini yürütmektedirler.  

2.2.2 Yerel yönetimler 

Yerel yönetimler, il, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel gereksinimlerini 

karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi 

olarak tanımlanmıştır. Buradaki önemli ayrım idari ve teknik hizmetlerin merkezi 

yönetim hiyerarşisine dâhil olmayan kamu tüzel kişilerince yürütülmesi ve bu kamu tüzel 

kişilerinin organlarını oradaki yerel halk tarafından seçilmesidir. Yerel halka en yakın 

olan kamu tüzel kişisi konumundaki yerel yönetimler, kentsel dönüşümün sağlıklı 

yapılabilmesi için en önemli aktör olmanın yanında kent ve çevre değeriyle, kültür 

kalıtlarını da korumakla asıl yetkilidirler. 

Yerel yönetimler; bölge halkına en yakın kamu tüzel kişisi olması nedeniyle kentsel 

dönüşüm yapılması gereken alanları çok daha iyi belirleyebilmekte ve halkın katılımını 

sağlayabilmektedir. Lakin kentsel dönüşüm çok masraflı olduğundan yerel yönetimler tek 

başlarına büyük kentsel dönüşüm projelerini yapamamaktadırlar.  
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Önceleri daha sınırlı görev alanına sahip olan yerel yönetimler, günümüzde daha geniş 

yetkiye sahiptirler. Yetkilerin genişlemesi ile birlikte, büyük ölçekli proje ortaklıklarında 

da yerel yönetimlerin rolü artmıştır. Bu sayede yerel yönetimler önemli projelerde 

merkezi yönetim ile özel kuruluşlar ya da yerli ve yabancı sermaye sahipleri arasında 

köprü görevi görerek, bu projelerin denetleyici ya da yürütücü rollerini üstlenmektedirler 

(Pestil 2015). 

2.2.3 Sivil toplum kuruluşları 

Kentsel dönüşümün bir diğer paydaşı da sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar 

içerisinde, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve kooperatifler bulunmaktadır. Kentsel 

dönüşüm yapılan alanlarda insanlar örgütlenerek dernekler kurmaktadır. Bu dernekler 

üzerinden haklarını savunmaya ve yapılan işi gözlemlemeye çalışmaktadırlar. Örneğin 

İzmir’de Karabağlar kentsel dönüşüm projesinin yapıldığı alanda 10’a yakın dernek 

kurulmuştur. Bu dernekler üzerinden yerel halk haklarını savunmaya çalışmaktadır.  

Kentsel dönüşümün sivil toplum kuruluşları içerisinde yer alan bir diğer önemli aktörü 

de kooperatiflerdir. Türkiye’de ilk konut yapı kooperatifi 1934 yılında kurulan 

Bahçelievler Yapı Koperatifi olmuştur. Türkiye kooperatifler yoluyla da kentleşmiş bir 

ülke sayılabilir. Hatta kooperatifler yoluyla büyükşehirlerde semtler ve mahalleler 

kurulmuştur. Örneğin, Ankara-Batıkent bu kurulan semtlere örnektir. Çok sayıda konut 

yapı kooperatifi halen aktif olarak konut üretimi yapmaktadır. 

Meslek odaları kentsel dönüşümün bir diğer paydaşı olarak faaliyet yürütmektedir. 

TMMOB Mimarlar Odası başta olmak üzere yapılan dönüşüm faaliyetlerini denetleyen, 

kamuoyuna bilgi sunan odalar, hukuka aykırı gördükleri konuları yargıya da 

taşımaktadırlar. Sivil toplum kuruluşları ticari amaç gütmeyerek kamu yararını ön planda 

tutarlar ve halkın yaşam kalitesini arttırıcı, nitelikli projelerin elde edilmesi için kentsel 

dönüşüm sürecinde yer alırlar (Pestil 2015). 
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2.2.4 Özel kuruluşlar 

Özel kuruluşlar farklı üyelerden oluşur. Bunların arasında yatırımcılar (bankalar, fonlar 

ve kredi kurumları), müteahhitler, mimarlık-mühendislik ofisleri, yapı denetim firmaları, 

emlak şirketleri, gayrimenkul şirketleri ve diğer özel firmalar bulunur. Bu özel kuruluşlar 

içerisinde yer alan müteahhitler, mimarlık-mühendislik ofisleri, yapı denetim firmaları 

daha çok uygulayıcı niteliktedirler. Özellikle projeleri hazırlayan mimarların 

sürdürülebilirlik tekniklerine uygun projeler hazırlamaları bu projelerin sağlıklı bir 

şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Konunun bir diğer önemli yanıysa, kentsel dönüşüm yapan idareyle veya halkla karşı 

karşıya kalan firmaların maliyetleri düşürmek ve karlarını maksimize etmek amacıyla 

nitelikli yapılar üretmemeleridir. Bu konuda bilinçli teknik kadroya sahip olmamaları da 

bir diğer etkendir.  

Özel kuruluşların dönüşüm projelerinde oynadığı anahtar rol, projelerin 

gerçekleştirilebilirliğini sağlayan bir nitelik taşımaktadır. Genellikle projeler yerel ve 

merkezi yönetimlerce finanse edilemediği için özel teşebbüslere ihtiyaç duyulur. Gerekli 

kriterleri yerine getirebilen kuruluşlar yerel yönetimlerin denetiminde, olayı geliştirici, 

sürükleyici ve yönlendirici bir görev alırlar (Hunt 1965). 

2.2.5 Yerel halk 

Kentsel dönüşümün en önemli ayağı içinde yaşayan halktır. Kentsel dönüşüm, sadece 

barınmakla alakalı değildir. Sağlam sosyal ve ekonomik temellere dayanmalıdır. 

Dönüşüm yapılan alan daha öncede yerleşim yeri olarak kullanılıyorsa oradaki yerel 

halkın ihtiyaçları ve hakları korunmalıdır. Sosyal ve ekonomik donatılarıyla kendi 

kendine yetebilen yerleşkeler ortaya çıkarmak kentsel dönüşümün temel amaçları 

arasında yer almaktadır.   
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Kentsel dönüşümün asıl amacı sağlıklı bir toplum oluşturabilmektir. Toplumu tüm 

katmanlarıyla düşünerek yapılmayan kentsel dönüşüm eksiktir. Bu tip eksiklikler 

toplumda dejenerasyona sebebiyet vererek yeni çöküntü bölgeleri oluşturabilirler. Bu 

sebeple yapılan kentsel dönüşümün amacı sadece sağlıklı binalar oluşturmak değildir. 

Bölge insanına sosyal ve ekonomik imkanları yüksek yaşama alanları oluşturarak çağın 

gereksinimlerini karşılamaktır. 

Yerel halkın kentsel dönüşüm sürecine dâhil olması o projenin güvenirliğini ve niteliğini 

arttırıcı bir faktör olacaktır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm sürecinde halkın katılımı 

sağlanmalı ve projeyi gerçekleştiren kuruluşların halkın istekleri hakkında fikir sahibi 

olması sağlanmalıdır. 

2.3 Kentsel Dönüşümün Gelişimi 

Kentsel dönüşüm uygulamalarının başlangıcı; Avrupa’daki 19. yüzyılda sanayileşen 

kentlerin hızla büyümesi ile sağlıksız hale gelen fiziki çevrelerini iyileştirmek ve işlevini 

kaybetmiş sanayi alanlarını yeniden değerlendirme çalışmaları olarak kabul edilir. 

2.3.1 Dünya’da kentsel dönüşümün gelişimi 

Kentsel dönüşüm uygulamaları ilk olarak, 19. yüzyılda Avrupa’da yaşanan kentsel 

büyüme hareketleri sonucunda, bazı bölgelerin yıkılıp yeniden yapılması (kentsel 

yenileme) şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde kamu sektörü yönetimli liderlik modeli 

ile gerçekleştirilen kentsel dönüşüm süreci iki farklı temele dayanmaktadır. Bunlar; 1851 

yılında İngiltere’de çıkarılmış olan ve kentsel politikalar üreten “Konut Kanunu” ve 

1851-1873 yılları arasında Fransa’da, Paris kenti için gelişim müdahaleleri gerçekleştiren 

“Haussmann’ın Operasyonları” olarak bilinir (Gürler 2003). Bununla birlikte Tony 

Garnier’in “Endüstri Kenti”, Ebenezer Howard’ın “Bahçe Şehir” fikri gibi bazı projeler, 

kentsel dönüşüm uygulamalarının ilerlemesini hızlandırmıştır (Dostoğlu 1986). 
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Zaman içinde kentsel dönüşüm sürecinin politik ve ekonomik yapısı, ulusal gelişimden, 

küresel bütünleşme hedefine yönelerek, kentsel planlama sürecini de değiştirmiştir. Bu 

nedenle, dünyadaki kentsel dönüşüm yaklaşımları farklı dönemlere ve sistematik 

temellerine göre dört grupta incelenebilir (Gürler 2003). 

Modernizm ve kentsel yenileme (1910-1940): Endüstri devriminden sonra, sanayi 

kentlerinde çevre kirliliği, düzensiz yapılaşma, kalabalık ve yaşam standartları düşük 

konut alanları ve yetersiz alt yapılar ile sağlıksız kentler ortaya çıkmıştır. Kentler; Birinci 

Dünya Savaşı sonrasında Fordist ekonomi sistemi doğrultusunda gelişmiş, 1910’lu 

yıllarda tek merkezli ideal kent planlaması, 1920’lerde tarihi mirası dikkate almayan 

yenileme uygulamaları, 1930’larda ise işlevsel bölgeleme ve koruma kavramları esas 

alınmıştır (Dostoğlu ve Polat 2007). Büyüyen şehirlerdeki eski ve çok eski binaların 

tolere edilemez hale gelen şartları merkezi kent alanlarının daha iyi değerlendirilmesi ve 

yoksul insanların gözlerden uzak alanlara sürülmesi isteği ile birleşince gecekondu 

temizleme fikri ortaya çıkmıştır. 1930 yılında çıkan Greenwood Kanunu ile İngiltere'de 

çok büyük bir ölçekte süreç başlamış, bir milyonun üzerinde konutun çeyreği yıkılmış 

veya mühürlenmiş, bir milyon 250 binin üzerinde insana yeni konut sağlanmıştır (Carmon 

1999). Bu olay kentsel dönüşümün o döneme kadar uygulanan en büyük örneğini teşkil 

etmiştir. 

Endüstriyel gelişme ve kentsel iyileştirme (1940-1960): 1940-1950 arası İkinci Dünya 

Savaşı dönemidir. Birçok kent yerle bir edilmiş, ülkelerin nüfus ve bina yapıları tahrip 

olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’na girmeyen ülkeler bile yatırımlarını kesmiş ve savaş 

ekonomisine geçmiştir. 1950’lere doğru savaşın izlerini silmek için çalışmalar 

başlatılmıştır. Yeniden planlanan kentlerde sanayileşen ülkeler, fabrika ve atölyeleri kent 

dışına çıkararak alt kentler kurmuştur. Bu sayede kent merkezinde devasa boşluklar 

oluşturarak bu alanları değerlendirmişlerdir. Ayrıca bu oluşan alt kentlere ciddi bir işçi 

nüfusunu çekerek kentlerin sosyokültürel seviyesini yükseltmişlerdir. Böylece kentlerde 

daha çok kültür, sanat ve bilimsel faaliyetler ön plana çıkmıştır. 

Endüstri devrimi ile hızlıca yapılan ve sonucunda da çöküntü bölgeleri oluşturulan 

konutlar yerine ise sosyal konut yapımını öneren politikalar ortaya çıkmış ve 
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uygulanmıştır (Kocabaş 2006). İlk yenileme eylemlerinin de bu dönemde sefalet yuvaları 

olarak adlandırılan “slum”ların temizlenmesiyle başladığı bilinmektedir. Tüm bir alan 

parçasının yıkılıp yerine yeni bir şehir dokusunun inşa edilmesi, yeni caddeler 

oluşturularak trafik sisteminin yeniden organize edilmesi gibi eylemleri içeren bu politika 

1960’larda tarihi yapıların korunması düşüncesinin yerleşmesiyle terk edilmiştir (Özkan 

2005). Bu dönemde İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı ile hızı kesilen konut yapımının 

1954 Konut Kanunu ile yenilendiği görülmektedir. O tarihlerde planlamacılar yılda 

60.000 birimi yıkmak ve 150.000 yeni birimi inşa etmeyi amaçlamışlardır (Carmon 

1999). Yıkılan yapıların büyük kısmı az katlı özel yapılar iken, yeni yapılanlar çoğunlukla 

büyük bloklardan oluşan kamusal konutlardır.   

Uygulayıcılar zorla yapılan yer değiştirmelerin psikolojik etkilerini ve sağlıklı toplum 

yapısının bozulmasından kaynaklanan sosyal maliyeti ihmal etmekle eleştirilmişlerdir. 

Planlamacılar ve tasarımcılar hem aile hayatı için hem de yoksul aileler için uygun 

olmayan insanlık dışı çok katlı yapı blokları inşa etmekle suçlanmışlardır. Öte yandan 

birçok yerde yeniden geliştirme projeleri 20-30 yıl boyunca devam etmiş ve bu süre 

boyunca birçok binanın boş ve atıl durumda kalması büyük ekonomik kayıplara ve sosyal 

hasarlara neden olmuştur (Carmon 1999). 

Sanayinin iyileştirilmesi ve fiziki müdahaleler (1960- 1980): 1960’ların sonunda kentleri 

çöküntü bölgelerden temizleme uygulamaları yerlerini koruma ve sağlıklaştırma 

kavramlarına bırakmıştır (Couch 1990). Bu dönemde politik ortam içinde bireylerin 

eşitliğine dayanan ve bireylerin bir şekilde kararlara katılımı hakkının olması gerektiğini 

savunan görüşler ağırlık kazanmaya başlanmıştır. Tepeden gelen bir planlama değil, 

aşağıdan yukarıya bir planlama talebi ortaya çıkmıştır. Konut alanlarındaki rehabilitasyon 

hareketlerinin yanı sıra uluslararası ölçekte kentlerin ve kültür varlıklarının korunması ile 

ilgili ortak politikalar benimsenmesi yolları araştırılmış ve kültür varlıklarının insanlık 

mirası olduğu ve bu bilincin geliştirilip yaygınlaştırılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır 

(Ravetz 1986). 

Refah seviyesinin artırılması amacıyla önemli kaynaklar aktarılması gereken kamu 

programlarına halkın bakışı eskiye göre olumlu bir hal aldı ve bunun sonucunda mevcut 
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konutların ve çevrelerinin (yıkmak yerine) iyileştirilmesini, bu arada yeni sosyal servisler 

ekleyerek ve kalitelerini artırarak toplumun sosyal problemlerinin çözülmesini amaçlayan 

bütüncül rehabilitasyon programlarının planlanması ve uygulanması mümkün hale geldi. 

Yeni programların büyük kısmı yerel halkın karar alma süreçlerine katılımını sağlamayı 

amaçlamış, maksimum katılım sloganını geliştirmişlerdir (Carmon 1999). 

Belirtilen yıllarda, eski tarihi binaların korunması odaklı uygulamalar gündeme gelmiştir. 

Dönemin dönüşüm projeleri arayıcılığıyla kent merkezleri ve yoksul mahallelerin 

iyileştirilmesi ve yenilenmesi, merkezi yönetimlerin öncelikli politikaları haline 

gelmiştir. 1960’ların özellikli binalarını hedef alan koruma politikaları, 1970’lerin konut 

alanlarına yayılan ve kullanıcılarla birlikte gerçekleştirilen bir yenileme akımını 

yaratmıştır. Ayrıca, bu dönemde konut alanlarındaki rehabilitasyon hareketlerinin yanı 

sıra uluslararası ölçekte kentlerin ve kültür varlıklarının korunması ile ilgili ortak 

politikalar benimsenmesi yolları araştırılmış ve kültür varlıklarının insanlık mirası olduğu 

ve bu bilincin geliştirilip yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu ortaya çıkmıştır (Gür vd. 

2006). 

Kentlerin yenilenmesi (1980 ve sonrası): 1980’lerden sonra oluşan ekonomik gelişmenin 

etkisiyle şehir merkezlerindeki ucuz arazi ve konutlar büyük küçük özel sektörün ilgisini 

çekmiştir. Kamu birey ortaklığı kapsamında değerlendirilebilecek olan mimari ve tarihi 

değeri olan konutların yüksek gelirliler tarafından onarılıp kullanılması, yerleşiklerin 

kendi kendilerine evlerini ve çevrelerini iyileştirmeleri, gelişmemiş ülkelerden gelişmiş 

ülkelere meydana gelen nitelikli iş gücünün kentleri canlandırması ile kamu özel sektör 

ortaklığı kapsamında genelde şehirlerin merkezlerinde kongre merkezi, alışveriş merkezi, 

prestij konutları ve oteller gibi büyük yapıların inşa edilmesi bu dönemde gerçekleşmiştir 

(Carmon 1999). 

1981’de Avrupa Konseyi “Urban Renaissance (Kentsel Rönesans)” hareketini başlatarak 

bir takım kararlar aldı. Bu kararlar doğrultusunda hedeflenen sadece fiziksel dönüşüm 

yapılması değil ayrıca dönüşüm uygulanacak olan bölgedeki sosyal, kültürel ve fiziksel 

sorunların çözülmesidir. (Andersen 2005). Böylece bu dönem kentsel dönüşüm için 

politikaların üretildiği, yenileme yaklaşımlarının sadece ekonomik ve mekân açısından 
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değerlendirilmeyip sosyal boyutun da içine katıldığı bir dönem olmuştur (Özkan 2005). 

Kentsel yenileşme eylemleri köhnemiş kent dokularının topyekûn yıkılıp yeniden inşa 

edilmesine odaklanan bir kentsel yenileme yaklaşımı olmaktan çıkmış; kent merkezinde 

ya da merkezin yakın çevresindeki kıymetli arazilerde yer alan işlevini yitirmiş eski 

fabrika alanları, liman bölgeleri, antrepo ve depo alanları gibi alanların yeniden 

işlevlendirilerek kent ekonomisine kazandırılmasını hedefleyen bir anlayış kabul 

edilmiştir (Görgülü vd. 2006).  

2.3.2 Türkiye’de kentsel dönüşümün yasal ve yönetsel gelişimi 

Osmanlı döneminden günümüze kadar kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır. 

Kentsel dönüşüm zorunluluk haline geldiği zamanlarda yapıldığından, yönetim kademesi 

bir takım yasalar çıkararak düzenlemelerde bulunmuştur. 

Osmanlıdan alınan kurumsal–yönetimsel miras: Türkiye’de ilk kentsel dönüşüm 

eylemlerinin, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında İstanbul’un yangın alanlarının 

düzenlenmesine yönelik salt fiziksel içerikli imar düzenlemelerine dayandığı 

bilinmektedir. 1854 yılında meydana gelen Aksaray yangının ardından hazırlanan yangın 

yeri planı ve 1864 yılında meydana gelen Hocapaşa yangınının ardından hazırlanan 

yangın sahası haritası bu kapsamda değerlendirilebilir (Tekeli 2010). 

Bu dönemde yürütülen kentsel dönüşüm eylemlerinin bir diğer konusu, dar, dolambaçlı 

ve yer yer çıkmaz sokaklardan meydana gelen insan-hayvan ölçekli ulaşım altyapısının, 

araba ve tramvay gibi yeni ulaşım araçlarının geçişini sağlayacak biçimde 

genişletilmesidir. Savaş sonrası kaybedilen topraklardan Anadolu’ya gelen göçmen 

nüfusun iskânına yönelik yeni mahallelerin kurulması da dönemin kentsel dönüşüm 

eylemleri arasında bulunmaktadır (Aktüre 1985). Yürütülen kent içi müdahaleler Ebniye 

Nizam-nâmeleri (1848), Turuk ve Ebniye Nizam–nâmesi (1864) ve Ebniye Kanunu 

(1882) gibi yasal düzenlemeler ile desteklenmiştir. 
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Ankara’nın imarı ve ilk sanayi kentlerinin kurulması (1923-1950): Cumhuriyetin ilanı ile 

birlikte Türkiye kentlerinde karşılaşılan başlıca sorun, savaş sırasında yakılıp yıkılan 

kentlerin yeniden imarı olmuştur. Bu durum aynı zamanda dönemin kentsel dönüşüm 

eylemlerinin ana konusunu oluşturmuştur. Ancak bu sorunun farklı bir yönü de vardır. 

Bunun nedeni, mülk sahiplerinin ülkeyi terk etmesi nedeniyle oluşan mülkiyet sorununun 

çözümlenememesidir. Özellikle savaş sırasında yakılan batı Anadolu kentlerinde 

karşılaşılan bu sorunun çözülmesi amacıyla 1882 tarihli Ebniye Kanunu’nun bazı 

maddelerinin değiştirildiği görülmektedir. 642 sayılı Kanun olarak bilinen bu 

düzenlemeyle 150’den fazla bina yangını olan bölgelerde düzenleme yapılması için 

belediyelere geniş yetkiler tanınması dikkat çekicidir (Tekeli 2010). Eski yerleşim 

yerlerinin yeniden imarıyla birlikte yeni yerleşim yerleri de kurulmaya başlanmıştır. Yeni 

yerleşim yerleri oluşturmanın temel nedeniyse ulusal savunma sanayisine odaklanan 

üretim alanları için güvenli bölge arayışları ile sanayileşme sürecinin Anadolu kentlerinde 

yaygınlaştırılması çabalarıdır (İnan 1977). Örnek olarak 1925 yılında top ve mühimmat 

fabrikalarının kurulması ile Kırıkkale (Atalay 1983), 1937 yılında ise demir çelik 

fabrikaları kurulması ile Karabük gibi köy statüsündeki yerleşim yerlerinin şehirleşmesi 

verilebilir. 

Başkent olarak seçilen Ankara’ya da yeni rejimin başarısının bir sembolü ve diğer 

Anadolu kentleri için örnek olma görevi yüklenmiştir. Bu kapsamda başkentte 

yürütülecek düzenlemeler için 1924 yılında yürürlüğe giren 417 sayılı Ankara 

Şehremaneti Kanunu ile yeni bir örgüt modeli kurulmuştur. Bu modelin yönetimsel 

özelliği, kent yönetiminin İçişleri Bakanlığı’nın vesayeti altında olması ve hükümet 

tarafından belirlenen üyelerden oluşan Cemiyet-i Umumiye-i Belediye tarafından 

yönetilmesidir (Altaban 1998). Bu dönemde dikkat çekici bir diğer nokta, planlama ve 

dönüşüm eylemlerinde yabancı uzmanların giderek artan etkinliğidir. Nitekim 1924-1925 

yıllarında C. Lörcher tarafından Ankara kentinin eski ve yeni şehir bölgeleri için 

hazırlanan imar planları (Şekil 2.3) ve 1927 yılında Ankara kentinin imar planının 

yapılması için sınırlı bir uluslararası yarışma düzenlenmesi ve yarışmayı kazanan Alman 

mimar Herman Jansen’in başkentin yeni planını hazırlamış olması (Şekil 2.4), bu açıdan 

önemlidir (Tekeli 2010). 
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Şekil 2.1 1924-1925 C. Lörcher Ankara Planı (Cengizkan 2004) 

 

Şekil 2.2 1927 Herman Jansen Ankara Planı (Cengizkan 2004) 

Bu dönemde çıkarılan bir dizi kanunla Osmanlı’dan kalan yasal zemin değiştirilerek yeni 

yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler; 

 1930 yılında 1580 sayılı Belediye Kanunu, 

 1930 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 
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 1933 yılında 2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanunu, 

 1933 yılında 2033 sayılı Belediye Bankası Kuruluş Kanunu, 

 1934 yılında 2722 sayılı Belediye İstimlâk Kanunu, 

 1935 yılında 2763 sayılı Belediyeler İmar Heyetinin Kuruluşuna Dair Kanun 

şeklinde gelişim göstermektedir. 

Yasa dışı konut bölgeleri ile mücadele dönemi (1950-1980): 1950’li yıllar Türkiye 

kentleri için yeni bir başlangıç dönemi olmuştur. Çok partili siyasi hayata geçiş ve liberal 

ekonomiye dayalı büyüme ve sanayileşme politikasının benimsenmesi; bir yandan sanayi 

kentlerini ortaya çıkarırken, diğer taraftan kırdan kente göçü ve hızlı kentleşmeyi 

beraberinde getirmiştir. Kırsal alan ve tarıma ilişkin ekonomi politikalarına bağlı olarak 

artan kentleşme hızı, kentleri nüfusla beraber sosyal, kültürel ve ekonomik unsurların 

mekânsal yığılma noktasına dönüştürmüştür. Hızlı nüfus artışına karşın mevcut konut 

stokunun yetersizliği, kırdan göçen nüfusun kendi konut ihtiyacını büyük ölçüde kent 

çeperinde Hazine veya özel araziler üzerine yasadışı konutlar inşa ederek karşılamaya 

itmiştir. Süreç içerisinde “gecekondu” olarak adlandırılan yasa dışı konut gelişiminin 

engellenmesi ve kent merkezindeki düşük yoğunluklu yapılı bölgelerin yıkılarak yeniden 

yapılandırılması, bu dönemdeki kentsel dönüşüm eylemlerinin başlıca gündemini 

oluşturmuştur. Çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle bu karmaşaya yön verilmeye 

çalışılmıştır. Bu yasal düzenlemelerin en önemli konusu 1940’lı yılların ortasından 

itibaren başlayan ve 1950’li yıllar ile birlikte hızlanan yasa dışı konut bölgeleriyle 

mücadele etmektir (Yenice 2014). 

Ankara Belediyesine, Arsa ve Arazisinden Belli Bir Kısmını Mesken Yapacaklara 2490 

Sayılı Kanun Hükümlerine Bağlı Olmaksızın ve Muayyenatlarla Tahsis ve Temlik 

Yetkisi Verilmesi Hakkında 1948 tarihli ve 5218 sayılı Kanunla; şehir sınırları içerisinde 

milli emlak idaresinde olan arazi bedelsiz, Hazine özel malları niteliğindeki arazi 

bedelleri 10 yılda ödenmek koşulu ile belediyelere devredilerek, belediyelere konut 

taleplerini karşılamak üzere arsa üretimi konusunda yetki sunulmaktadır. Kanun 

başlangıçta Ankara kenti için oluşturulsa da 12. maddesi ile diğer belediyelere de yetki 

vermektedir. 1950 yılında Ankara'ya yakın yerleşim alanı olarak planlanan ve dar gelirli 

işçi ve memur vatandaşları konut sahibi yapmak gayesi ile ikişer katlı olarak kurulmaya 

başlanan Yenimahalle, bu kanun kapsamında kurulan yerleşme alanlarından biridir. 
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Yürürlüğe 1966 yılında giren ve gecekondu alanlarının düzenli konut alanlarına 

dönüştürülmesi amacını taşıyan 775 sayılı Gecekondu Kanunu, sonraki yıllarda bazı 

değişikliklere uğramış olmasına karşın temelde yasanın bütünlüğü korunmuştur. 775 

sayılı Kanun, gecekondu bölgeleri için ıslah, tasfiye ve yeniden gecekonduların 

yapımının engellenmesi amacıyla çıkarılmıştır. Bu yasa çerçevesinde 20.000 hektar 

alanda 640 gecekondu önleme bölgesi belirlenmiş, dar gelirli aileler için 30.672 konut 

inşa edilmiştir. Bununla birlikte kendi evini yapana yardım kapsamında 40.000 konut için 

arsa temin edilmiştir. Ayrıca 16.000 hektar alanda 808 ıslah bölgesi tanımlanarak bu 

alanlara altyapı hizmeti sağlanmış, 1.325 hektar alandaki 202 tasfiye bölgesi ise 

gecekondulardan arındırılmıştır (Eke 2000). 

Resmi Gazetede 16.07.1956 tarihinde yayınlanan ve 16.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren 

6785 sayılı İmar Kanunu; Bu Kanun’un 42. maddesinin yerel yönetimlerce işletilmesiyle 

İstanbul, Konya, Kayseri başta olmak üzere birçok ilde motorlu taşıt ulaşımını esas alan 

ve taşıt trafiğinin rahatlatılmasını amaçlayan bu uygulamalar ile kent içinde bazı yolların 

genişletilmesi sağlanmıştır.  

Konut, dükkân, mağaza, ofis gibi tamamlanmış veya yapılmakta olan yapıların, 

birbirinden bağımsız kullanıma ve bağımsız mülkiyet hakkının oluşturulmasına, 1965 

tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile olanak sağlanmıştır. Kat Mülkiyeti 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesi, beraberinde kent içerisindeki ruhsatlı az yoğun konut 

stokunun yıkılarak çok katlı apartmanlara dönüştürülmesini getirmiştir. Bir parselde çok 

sahipli konut yapılarının oluşturulmasına izin veren Kanun, özellikle kent merkezlerinde 

küçük ve çok parçalı mülkiyet desenine sahip alanlarda mevcut kentsel doku yıkılıp 

yerine çok katlı ve genellikle bitişik yapı nizamında yeni bir yapılı çevrenin 

oluşturulmasını sağlamıştır. Bu durum dönemin politik ve siyasal çerçevesinde 

bakıldığında, büyük bir konut açığı probleminin giderilmesine olanak sağlaması 

açısından olumlu bir yaklaşım olarak görülebilir. Ancak salt konut açığının giderilmesine 

dönük yapılan bu düzenleme daha nitelikli kentsel mekânların yeniden üretimi üzerine 

odaklanan günümüz tartışmaları içerisinde çözülmesi güç ve önemli bir sorun olarak ele 

alınmaktadır. 
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İmar afları dönemi (1980-1999): 1980’li yıllar ekonomik, politik, sosyal ve mekânsal 

değişimleri harekete geçirirken, kentlerin dönüşüm dinamiklerinde de önemli 

farklılaşmalar yaratmıştır (Bilgin 1996). Kentleşme hızı azalmaya başlamış ve kent 

merkezi, gecekondu alanlarının dönüşümü, sanayi alanlarının kent dışına taşınması gibi 

oluşumlar gözlenmiştir. 1980 yılında Toplu Konut Yasası’nın çıkarılması ile özel sektör 

ve kamu, kentlerde toplu konut girişimlerine başlamıştır. Kent içinde arazi 

bulunamaması, kent dışına sıçramalara neden olmuştur. Belediyeler ve kooperatiflerle 

birlikte büyük ölçekli toplu konut üretimi başlamıştır (Bilgin 1996).  

1983 ve 1984 yıllarında çıkarılan yasalar belediyelerin kaynaklarını ve yetkilerini önemli 

ölçüde artırmıştır. Yerel yönetimler yapmak istediklerini gerçekleştirmek için yargı 

kararlarına karşın kamulaştırma, var olan yapıları yıkma, kent içinde yoğun yapılaşmaya 

ve gökdelenleşmeye izin verme, tarihsel anıt ya da kültür varlığı sayılması gereken 

yapıları önemsememe gibi işlem ve davranışları sürdürmüşlerdir. Kıyılar yağma 

edilircesine ikinci konutlarla doldurulmuş, kırsal kesimden gelenlerin büyük ketlerin 

çevresinde gecekondulaşmayı artırması giderek hızlanmıştır (Alsaç 1993). Ayrıca, bu 

dönemde yasadışı gerçekleştirilen gecekondularda yaşayan gereksinim sahiplerine sosyal 

konut sunamayan devlet yasadışı yapılaşmalar için af yasaları çıkartmıştır. 1983 yılında 

başlayan ve 1988 yılına dek süren gecekondu ve kaçak yapıların ruhsatlandırılarak yasal 

konut bölgelerine dönüştürülmesini hedefleyen yasal düzenlemeler; 

 1983 yılında 2805 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak 

Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun, 

 1984 yılında çıkarılan 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 

Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 

 1986 tarihli 3290 Sayılı Değişiklik Kanunu, 

 1987 tarihli 3366 Sayılı Değişiklik Kanunu, 

 1988 tarihli 3414 Sayılı Değişiklik Kanunu’dur. 
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Gecekondu alanlarına tapu tahsis belgesi verilmesiyle başlayan bu süreç; yapılan 

değişikliklerle birlikte tüm kaçak yapıları içerecek biçimde kapsamı genişletilerek devam 

ettirilmiştir. Türkiye'nin 1980'li yıllardan sonra yaşadığı kentsel yenileşme süreci 

gayrimenkul eksenli bir bakış açısıyla ele alınarak, rant temelinde düzenlenmiştir. Bu 

durum; bir süreç olan kentsel dönüşümün sadece fiziki bir proje gibi ele alınarak, sosyal 

ve ekonomik boyutlarının hemen hemen tümüyle göz ardı edilmesine neden olmaktadır. 

Planlama disiplininden bağımsız parçacı bir proje olarak ele alınması; kentsel dönüşüm 

sürecini planlamanın bir aracı olmaktan çıkarmakta, gayrimenkul piyasasının yeniden 

düzenlenmesi amacının öznesi haline getirmektedir (Görgülü vd. 2006). 

Kentlerdeki dönüşüm uygulamalarının yasal dayanağını oluşturan ve 2000’li yılların 

başlarına kadar devam eden bu düzenlemeler, gecekondu alanlarının mülkiyet sorunlarını 

çözmeyi ve gecekondu stokunun apartman türü konuta dönüşümünü amaçlamıştır. 

Beklenen dönüşüm başlangıçta kent merkezlerine yakın topografik açıdan daha belirgin 

alanlardaki gecekondu bölgelerini harekete geçirmiştir. Bu uygulamalar farklı modeller 

içerisinde olmakla birlikte temelde serbest piyasa koşulları içerisinde özel sektör ortaklığı 

ile gerçekleştirilmiştir. Ankara Portakal Çiçeği Vadisi (1984-1989) ve Dikmen Vadisi 

(1989-1994) kentsel dönüşüm projeleri bu kapsamda değerlendirilebilir. 

İmar aflarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra 1983 tarihinde yürürlüğe giren 

Kamulaştırma Kanunu, kentsel dönüşüm müdahalelerine dönük uygulama araçlardan biri 

olarak değerlendirilmektedir. Bu düzenleme; temelde kamu yararı çerçevesinde gerçek, 

özel veya tüzel kişi mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırma bedeli 

karşılığında devir işlemine dayanır.  

Kentsel dönüşümü yönlendirici diğer yasal düzenlemeler arasında 1984 tarihli ve 3030 

sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 1985 yılında yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar 

Kanunu da sayılabilir. Bu düzenlemelerin kentsel dönüşüm çerçevesinde meydana 

getirdiği en önemli değişiklik, plan yapma yetkisinin yerel yönetimlere dağıtılması ve 

yerel yönetimlere aktarılan kaynakların arttırılmasıdır. Böylece yerel yönetimler kendi iç 

dinamikleri çerçevesinde belirledikleri amaç ve hedefler doğrultusunda, kentin mekânsal 

gelişimi ve dönüşümü üzerinde doğrudan karar verici ve yönlendirici bir unsur haline 

gelmiştir. Bu aynı zamanda yerel siyasi güçlerin kent ve planlama üzerinde etkinliğini 
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giderek artırması anlamına da gelmektedir. Bu gelişmeler serbest piyasa koşulları 

içerisinde kentsel değer artışına dayalı yapılaşma beklentilerini de beraberinde getirerek 

kentlerdeki yapı yoğunluğunu daha da artırmıştır.  

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 1984 tarihli 2985 sayılı Toplu Konut 

Kanunu ile kurulmuş ve 1990 yılında Toplu Konut İdaresi ayrı birim olarak 

örgütlenmiştir. Kanun başlangıçta dar gelirli ailelerin konut ihtiyacının karşılanması 

üzerine odaklanırken; yapılan değişikliklerle birlikte ferdi ve toplu konut kredisi 

verilmesi, köy mimarisinin geliştirilmesi, gecekondu alanlarının dönüşümü, tarihi doku 

ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projelere kredi verilmesi ve 

kredilerde faiz sübvansiyonu yapılmasını da amaç edinmiştir. Bu sayede bir taraftan yerel 

yönetimlerin konut üretimi alanına girmesi teşvik edilerek kent çeperinde yeni konut 

alanlarını oluşturulurken, diğer taraftan gecekondu mahallelerinin yıkılarak yeni sosyal 

konut bölgelerine dönüştürülmesine olanak sağlanmıştır. İstanbul-Halkalı, Ankara-

Eryaman, İzmir-Mavişehir uygulamaları bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Kentsel dönüşümde yasal düzenlemeler dönemi (2000 yılı ve sonrası): 1999 Marmara 

Depremi ile Türkiye yeni bir sürece girmiştir. Niteliksiz yapıların ve plansız yapılaşmanın 

sebep olduğu kayıplar Türkiye’nin hem ekonomisini hem de toplumsal psikolojisini 

bozmuştur. 2000’li yıllardan itibaren kentsel dönüşüm kavramıyla ilgili yasal 

düzenlemeler gündeme gelmeye başlamıştır. 29.06.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkındaki Kanun ile sağlıksız yapıların kontrolü sağlanmaya çalışılmıştır. 

‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Yasa Tasarısı’ olarak 2004 yılı içerisinde başlayan 

yasal düzenleme çalışmaları; ‘Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’ olarak 16.05.2005 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasa, dönüşüm alanlarının belirlenmesini il özel 

idarelerinde il genel meclisinin, belediyelerde ise belediye meclisinin salt çoğunluk 

kararına bağlamıştır. 

Belediye Kanunu’nun “Arsa ve Konut Üretimi” başlıklı 69. Maddesi ile  “Kentsel 

Dönüşüm ve Gelişim Alanı” başlıklı 73. maddesindeki yetkilerin kullanımı; 2004 tarihli 



 

25 

ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/e maddesiyle; büyükşehir 

belediyelerine verilmiştir. 

Kentsel dönüşüm kavramının yasal alt yapısı; 2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 73. maddesi ile çizilmiştir. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanını açıklayan 

73. maddede belediyelere, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulama izni belirli 

kıstaslarla verilmiştir. Bu Kanuna göre bir yerin kentsel dönüşüm kapsamına alınacak bir 

alan olabilmesi için üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, 

yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 

hektar arasında olması ve belediye ile mücavir alan sınırları içerisinde olması 

gerekmektedir. 

TOKİ; 1984 tarihli ve 2985 sayılı Kanuna, 2004 tarih ve 5162 sayılı Kanun ile getirilen 

Ek Madde 7’ye göre “gecekondu bölgelerinin tasfiyesine veya iyileştirilerek yeniden 

kazanımına yönelik olarak gecekondu dönüşüm projeleri geliştirebilir, inşaat 

uygulamaları ve finansman düzenlemeleri yapabilir” denilmektedir. Toplu Konut 

Kanunu’ndaki bu değişiklik, merkezi yönetimin dönüşüm projelerini 

gerçekleştirebilmesinin önünü açmıştır. 

Kentsel dönüşüme özel olarak yer veren ilk kanun; 2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan 

Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması Hakkında Kanun’dur. Bu Kanun’a göre yıpranmış alanlarda her türlü 

fiziksel düzenleme yapmaya belediyeler ve il özel idareleri yetkilidir. 5366 Sayılı 

Kanun’un amacı; “büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe 

ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000’in üzerindeki 

belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ve 

özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit 

alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin 

gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, 

kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler 

alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak 

kullanılmasıdır” (Tüzer 2014). 
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Kamu-kamu (Ankara Büyükşehir Belediyesi-Toplu Konut İdaresi) ortaklığı çerçevesinde 

yürütülecek bir kentsel dönüşüm süreci şeklinde projelendirilen 2004 tarihli ve 5104 

sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu’nun amacı; “Kuzey Ankara 

girişi ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde fiziksel 

durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir 

yerleşim düzeni sağlanması ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesidir” olarak 

belirlenmiştir.  

Dönüşüm yasaları içerisinde en kapsamlı yetkilere sahip olan yasa, 2012 yılında 

yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun” olarak bilinmektedir. 6306 Sayılı Kanun’un amacı; “afet riski altındaki alanlar 

ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve 

standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere 

iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir”. Bu Kanun 

kapsamında, üç tip alanda uygulama yapılabilmektedir. Bunlar riskli alan, rezerv alan ve 

riskli yapıdır. Bu alanlardan riskli alan bakanlık/idare teklifi ve bakanlar kurulu kararıyla 

verilebilmektedir. Rezerv alan ve riskli yapı ise bakanlıkça belirlenebilmektedir. Riskli 

alan ilan edilme gerekçeleri iki madde de toplanmıştır. Bunlar; “zemin yapısı” veya 

“üzerindeki yapılaşma” nedeniyle riskli alan ilan edilmesi şeklindedir (Bektaş 2014). 

2.4 Kentsel Dönüşümün Olası Çevresel Etkileri 

Kentsel dönüşüm, kentte belirli bir bölgenin yeniden inşası anlamına gelmektedir. Bu 

sebeple, kentsel dönüşüm projeleri sonucunda bazı olumsuz çevresel etkiler oluşabilir. 

ISO 14047’de 6 çıktı ilintili ve 2 girdi ilintili çevresel etki sınıfı tanımlanmaktadır. Çıktı 

ilintili çevresel etki sınıfları; “iklim değişikliği (climate change)”, “stratosferdeki ozon 

tüketimi1 (stratospheric ozone depletion)”, “asitleşme (acidification)”, “besin birikimi 

(nutrification)”, “insan zehirlenmesi (human toxicity)”, “ekolojik zehirlenme 

(ecotoxicity)” olarak sıralanmıştır. Girdi ilintili çevresel etki sınıfları ise; “abiyotik 

                                                 
1 Tüketim sonucu doğal kaynak stoklarındaki azalmalar söz konusu olduğunda ‘depletion’ teriminin 

karşılığı olarak ‘tüketim’ terimi kullanılmaktadır. 



 

27 

kaynakların tüketimi” (depletion of abiotic resources) ve “biyotik kaynakların tüketimi 

(depletion of biotic resources)” olarak belirlenmiştir (Gültekin 2006).  

ISO 14040’a göre çevresel etki sınıfları “sınıf göstergelerine” ve her bir sınıf göstergesi 

de “sınıf uç noktalarına” dönüştürülebilir. Sınıf göstergeleri etki sınıflarının sonuçlarını; 

sınıf uç noktaları ise korunmaya alınması gereken alanları ifade etmektedir (ISO 14047). 

Farklı kaynaklardan derlenen olası etki sınıfları ile bu etki sınıflarının olası sınıf 

göstergeleri ve sınıf uç noktaları sunulmuştur (Çizelge 2.4) (Gültekin 2016). 

Çizelge 2.4 Etki sınıflarının olası sınıf göstergeleri ve sınıf uç noktaları (ISO 14047) 

ETKİ SINIFI SINIF GÖSTERGESİ SINIF UÇ NOKTASI 

İklim değişikliği 
Küresel ısınma, çölleşme, çeşitli 

hastalıklar 

İnsan sağlığı, mercan kayaları, doğal bitki örtüsü, 

ormanlar, tarım ürünleri, sucul ve karasal canlılar 

Stratosferdeki 

ozonun incelmesi  

Ozon tabakasının delinmesi, çeşitli 

hastalıklar 

İnsan sağlığı, doğal bitki örtüsü, ormanlar, tarım 

ürünleri, insan cildi, sucul ve karasal canlılar 

Asitleşme Asit yağmurları, çeşitli hastalıklar 
İnsan sağlığı, doğal bitki örtüsü, ormanlar, tarım 

ürünleri, sucul ve karasal canlılar, yapılar 

Besin birikimi Sulardaki oksijenin azalması İnsan sağlığı, sucul canlılar  

İnsan zehirlenmesi 

Zihinsel bozukluk, kanser, sarılık, siroz, 

astım, alerji, böbrek yetmezliği, kemik 

deformasyonu, kemik erimesi 

İnsan sağlığı 

Ekolojik 

zehirlenme 
Bitki ve hayvan türlerinin tüketimi 

İnsan sağlığı, mercan kayaları, doğal bitki örtüsü, 

ormanlar, tarım ürünleri, sucul ve karasal canlılar 

Kaynak tüketimi 
Kuraklık, çölleşme, bitki ve hayvan 

türlerinin tüketimi 

İnsan sağlığı, mercan kayaları, doğal bitki örtüsü, 

ormanlar, tarım ürünleri, sucul ve karasal canlılar 

Fotokimyasal oksit 

oluşumu 

Sis, çeşitli hastalıklar, bitki türlerinin 

tüketimi 

İnsan sağlığı, doğal bitki örtüsü, ormanlar, tarım 

ürünleri 

Kirlilik (hava, su, 

toprak) 

Bitki ve hayvan türlerinin tüketimi, 

çölleşme, çeşitli hastalıklar 

İnsan sağlığı, doğal bitki örtüsü, ormanlar, tarım 

ürünleri, sucul ve karasal canlılar 

Biyoçeşitliliğin 

zarar görmesi 
Bitki ve hayvan türlerinin tüketimi 

İnsan sağlığı, doğal bitki örtüsü, ormanlar, sucul 

ve karasal canlılar 

İklim değişikliği: Fosil yakıtların yanması ve çeşitli tarımsal/endüstriyel uygulamalar 

sonucu sera gazlarının atmosfere salınımıyla dünya iklim sisteminde meydana gelen 

önemli değişiklikler olarak tanımlanabilir. İklim değişikliğinin etkileri her yörede coğrafi 

yapıya ve mevcut iklim yapısına bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Farklı yörelerde aşırı 

iklim olaylarına (fırtına ve şiddetli yağış), sıcaklık artışına, yağış düzenin değişmesine 

veya iklim şartlarının çok değişkenlik göstermesine sebep olabilir. İklim değişikliğinin 
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dünyanın düzeninin bozulmasından, tarım alanlarının verimsizliğine kadar birçok etkisi 

vardır. Çevreyi ve doğa hayatını etkiler. Küresel ısınma, çölleşme ve çeşitli hastalıklara 

sebep olur. Bunların sonucunda birçok canlı hayatı tehdit altındadır. 

Stratosferdeki ozon tabakasının incelmesi: Çeşitli ozon tüketici bileşenlerin (CFC, 

HCFC) salımıyla stratosferin zarar görmesi ve ozon deliklerinin oluşmasıdır. Ozon 

yoğunluğunun ultraviyole ışınlarını tutma görevini yapamayacak kadar azalması, "ozon 

tabakasının delinmesi" olarak adlandırılmaktadır. Ozon tabakasının incelmesi sonucunda; 

UV-B radyasyonu artmakta ve insanların bağışıklık sistemleri zarar görmekte, görme 

bozukluğuna ve deri kanserine yol açmaktadır. Doğada yaşayan diğer canlılarında 

yaşamını tehdit eden UV ışınları, özellikle deniz canlılarının yaşamını tehdit etmektedir. 

Ayrıca UV ışınlarının yüksek miktarları; havada bulunan kirleticiler arasındaki kimyasal 

reaksiyonları hızlandırarak kentsel hava kirliliğinde artışa neden olmaktadır. 

Asitleşme: Fosil yakıtların yanmasıyla oluşan asit gazlarının yağmur damlalarıyla 

birleşerek havaya, suya ve toprağa ulaşmasıyla oluşmaktadır. Özellikle sanayileşmenin 

yoğun olduğu ve fosil yakıtların enerji tüketimi olarak kullanıldığı bölgelerde yakma 

sonucu azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır. Oluşan bu gazlar bulutlardaki su 

buharıyla tepkimeye girerek sülfürik ve nitrik asitleri ortaya çıkarmakta oluşan bu asitler 

ise kar, yağmur, çiğ ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır. Asit 

yağmurları, toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. Toprağın 

yapısında bulunan kalsiyum, magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna 

taşımakta, toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. Toprağın 

asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler, atmosferde birikme sonucu toprağa 

geçen kükürt bileşikleridir. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla 

olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. Asitleşmenin, tarım alanlarının 

verimsizliği başta olmak üzere doğa hayatına ve insan sağlığına olumsuz etkileri vardır. 

Besin birikimi: Sularda ekosistemi bozacak miktarda besin maddesi birikmesi, böylece 

sucul canlıların yaşaması için gerekli oksijenin azalması olarak tanımlanabilir. Bunun 

sonucunda deniz canlılarının toplu ölümü söz konusudur. Buda ekosistemi bozan bir 

durum meydana getirir. 
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İnsan zehirlenmesi: İnsanların havaya, suya ve toprağa salınan zehirli maddelere maruz 

kalmasıdır. Çağımızda çevrenin zehirlenmesiyle dolaylı olarak insanların zehirlenmesi 

haricinde direkt olarak da zehirlenebilmektedir. 

Ekolojik Zehirlenme: Zehirli maddelerin doğal ortamdaki bitki, hayvan ve diğer canlılar 

üzerindeki etkileridir. Fabrika artıklarının nehir ve okyanuslara salınması, tarımsal 

ilaçlamaların yağmur sularıyla beraber çay, dere ve denizlere ulaşması, asit yağmurları, 

kimyevi atıklar, yanlış çöp toplama sistemleri çevreyi kirleten etmenlerdir. Örneğin, 

fabrika atıklarında arsenik bulunmaktadır. Çaylara ve derelere atılan fabrika atıklarından 

suda yaşayan canlılar zehirlenirler. Bu zehirlenen canlıların diğer canlılar tarafından 

tüketilmesi sonucu diğer canlılar da arsenikten dolayı zehirlenir. Bu da ekosistemde 

bulunan bir canlının birçok canlıyı etkilediğini gösterir. 

Abiyotik/Biyotik kaynakların tükenimi: Abiyotik canlı olmayan ama canlı varlıkların 

yaşaması için gerekli olan maddelerdir. Abiyotik kaynakların tükenimi doğa hayatını 

olumsuz yönde etkileyecektir. Abiyotik kaynaklar olmadan canlı varlıkların hayatta 

kalması mümkün değildir. Biyotik tükenim ise doğal ekosistemlerin çeşitli sebeplerle 

bozulması anlamına gelmektedir. 
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3. SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TASARIMI YAKLAŞIMI 

Dünyada nüfus artışı, sanayileşme, teknolojideki hızlı ilerleme ve küreselleşme sonucu 

doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebin hızla artması ile yenilenemeyen enerji 

kaynaklarında meydana gelen azalma toplumu yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımına yönlendirmektedir. Bu kapsamda gelecek kuşaklara sağlıklı bir dünya 

bırakabilmek için insanoğlunun yaşamına sürdürülebilirlik kavramı girmiştir (Saka 

2011). 

Sürdürülebilirlik; çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak 

biçimde akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararları da göz 

önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın ekonomik 

gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci bir dünya görüşüdür (Keleş 1998). 

Sürdürülebilirlik kavramı 1970’lerden sonra toplumda oluşan çevresel kaygılar 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Başlangıçta doğa olayları, çevre kirliliği ve kıyılardaki ölü 

balıklar gibi görsel olaylarla açıklanırken zaman içerisinde kötü kaynak kullanımının 

çevre istismarından farkı olmadığı düşünülmeye başlanmıştır.  

Kavram olarak ilk defa 1972 yılında, Stockholm’de yapılan İnsan Çevresi Konferansı 

sırasında kullanılmaya başlanmış, konferans sonunda Stockholm Çevre Bildirgesi 

yayımlanmıştır. Bunu 1976’daki Barcelona Sözleşmesi izlemiştir. 1987 yılında Dünya 

Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayımlanan, Ortak Geleceğimiz (Our 

Common Future) olarak adlandırılan Bruntland Raporu ile sürdürülebilirliğin günümüzde 

de kullanılan tanımı ortaya konulmuştur.  Bu rapora göre sürdürülebilirlik, “Bugünün 

gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılama 

olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılamaktır.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlardan 

hareketle, yerel yönetimlerin dünya ölçeğindeki çevre kuruluşu niteliğini taşıyan ICLEI 

(Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi) tarafından sürdürülebilir kalkınma, 

gelecek kuşakların yaşam düzeylerini tehlikeye atmadan ve bugünün sorunlarını çözerken 

geleceği yaşanmaz hale getirmeden, toplumların esenlik ve gönenç artışının 

sağlanabilmesini ifade edecek şekilde tanımlanmaktadır (Emrealp 2005). 



 

31 

Diğer sektörlerle kıyaslandığında inşaat sektörünün sürdürülebilir kalkınma amacına 

yönelik hayati bir önem taşıdığı görülmektedir. Artan nüfusun ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için konut, ulaşım, endüstri ve ticari alanlar ile bunların alt yapıları 

üretilmelidir. Ayrıca inşaat sektörü ve faaliyetleri küresel ölçekte kaynak kullanımına ve 

atık emisyonuna sahiptir. Dahası toplam enerji kullanımının %40’tan fazlası, 

karbondioksit emisyonunun %30’u ve sentetik atıkların %40’ı kentlerde (binalar) 

oluşmaktadır (Ashford 1999). 

Belirtilen gerçeklerden yola çıkıldığında çok daha hayati bir konuyla karşı karşıya 

kalınmaktadır. Gittikçe büyüyen şehirler sayesinde dünyada üretilen enerjinin yaklaşık 

yarısı iklimlendirme, aydınlatma ve ulaşım gibi konforlu yaşam için harcanmaktadır. 

Ayrıca bu yaşam standartlarını sağlamak için hava, su ve toprak kirletilmektedir. 

Sürdürülebilirlik kriterleri sayesinde mevcut hayat standartları sürekli büyüyen şehirlerde 

devam ettirilirken aynı zamanda enerji, su ve hava daha etkin kullanılabilir. 

Şehirler artan nüfusla birlikte sürekli planlı veya plansız büyümektedir. Süreç kendisini 

bir şekilde gerçekleştirmekte sonucunda planlı/plansız bölgeler oluşmaktadır. Eski 

bölgeler önemini ve değerini kaybetmekte bazen atıl kalmaktadır. Yeni oluşan bölgelerse 

plansızsa hızla suç mahalline ve çöküntü alanlarına dönüşmektedir. Kentsel dönüşüm 

şehirde sürekli yaşanan bir hareketlilik halini almaktadır. 

Kentsel dönüşüm bina yapım sürecinin en temel öğesidir. Hem inşaat yapım süreci olarak 

hem de kentsel yaşam alanlarının yeniden dizaynındaki önemi kentsel dönüşümü 

sürdürülebilirlik açısından önemli kılmaktadır. Kentlerin yeniden çağımızın gereklerine 

göre sosyo-ekonomik olarak düzenlenmesi dünya için hayati önem taşımaktadır.  

Kentlerin daha etkin enerji, su ve alan yönetimine ihtiyacı vardır. Bununla birlikte sosyal, 

ekonomik ve kültürel olarak da yerel halkın ihtiyaçlarına cevap veren toplumsal sorunları 

çözen yaşam kalitesini arttırmak üzere hareket eden çok boyutlu yönetim anlayışına gerek 

vardır. Bu ihtiyaç sürdürülebilir kentsel dönüşüm ile karşılanabilir. 
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Şekil 3.1 Sürdürülebilirliğin üç boyutu (Peattie 1995) 

Sürdürülebilirlik genel olarak üç başlık altında ele alınmaktadır. Bu başlıklar, çevresel 

sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik ve sosyal sürdürülebilirliktir. Buna 

sürdürülebilirliğin üç boyutu da denir. Bu üç şartın sağlanmasıyla sürdürülebilir kalkınma 

oluşur. Kentsel dönüşüm yapılırken sürdürülebilirlik kıstaslarına uyulması için bu 

kavramları daha ayrıntılı irdelemek gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında 

sürdürülebilirliğin çevresel boyutu dikkate alınacaktır. Kentsel dönüşümde çevresel 

sürdürülebilirlik kapsamında bina ölçeğinde kullanılan pasif ve aktif sistemler 

konusundaki farkındalık düzeyi değerlendirilecektir. 

Sürdürülebilirlik kavramının kentler üzerinde odaklaşması özellikle büyük kentlerin hem 

doğal kaynakların başlıca tüketicisi, hem de kirlilik ve atıkların esas üreticisi 

olmalarından kaynaklanmaktadır. Dünya genelinde tüketilen enerjinin % 50’si ve suyun 

% 42’si bina yapımında veya kullanım süreçlerinde harcanmaktadır (Dikmen 2011). Bu 

durum en çok ekolojik hayata zarar vermektedir. Ayrıca durum sadece enerji ve su ile de 

alakalı değildir. Tarım, barınma, sanayi ve diğer alt yapı tesisleri için kullanılan arazi de 

ekolojik açıdan önemlidir. Uzun vadede üretkenliği sağlamak için arazinin verimli ve 
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etkin kullanımı şarttır. Bu sebeple, şehirlerin çevreye verdiği zararı minimize etmek 

maksadıyla kentsel dönüşüm yaparken sürdürülebilirlik kıstaslarına olabildiğince 

uyulmalıdır. Özellikle kentsel dönüşümle birlikte yoğunlaşan inşaat faaliyetleri, 

kaynakların etkin kullanımı yoluyla sağlıklı bir çevre oluşturmak zorundadır. Örneğin 

İngiltere'de CO₂ emisyonlarının yaklaşık yarısı binalar tarafından üretilmektedir. 

Hükümet CO₂ emisyonlarının azaltılması ve fosil yakıt enerjisi kullanımının minimize 

edilmesi için ciddi hedefler belirlemiştir. İnşaat ve kullanım aşamasında enerji 

kullanımının en aza indirilmesi, pasif ve aktif teknoloji kullanımının maksimize edilmesi 

tüm yeni projeler için zorunluluk haline getirilmiştir. 

Sadece enerjiyi ve suyu etkin kullanan binalar yapmak bunu sağlamaz. İnşaat aşamasında 

da mevcut kaynakları verimli kullanmak gerekmektedir. Atıkların azaltılması ve geri 

dönüşüm, inşaat süreci için de geçerlidir. Şantiye atık yönetimi planları erken bir aşamada 

oluşturulmalıdır. İngiltere’de daha sürdürülebilir bir inşaat için geliştirilen stratejinin 

temel unsurları;  

 Atıkları en aza indirmek için tasarım,  

 Yalın inşaat,  

 İnşaat ve kullanım sırasında enerji tüketimini en aza indirmek,  

 Kirletmemek,  

 Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek,  

 Su kaynaklarını korumak,  

 İnsanlara ve yerel çevreye saygı göstermek,  

 İzlemek ve raporlamak, şeklindedir. 

Sürdürülebilir kentleşme sadece yeşil binalardan da ibaret değildir. Bölgenin iklimine 

uygun olarak bitki örtüsüne ihtiyaç vardır. Smith (1995), bitkilerin ortamın havasında 

asılı partiküllerin % 75’ine kadarlık kısmını toplayabildiğine dikkat çekmiştir. Bu hem 

sağlıklı kentler oluşumuna hem de insanların hayatlarını daha konforlu yaşamasına sebep 

olur. Bir diğer çevresel konuysa ulaşım sistemidir. Ulaşım araçlarının CO₂ emisyonu 

azımsanmayacak ölçülere çıkabilmektedir. Örneğin mekânsal yapısı ve özel araç bağımlı 



 

34 

ulaşım sistemi nedeniyle, Jakarta’da yaşanan hava kirliliğinin % 70’i ulaşım sektörü 

kaynaklıdır (Hasibuan 2013). Trafikteki yüksek büyümeyi yönetmek, trafik sıkışıklığını 

azaltmak ve merkeze seyahat talebini sınırlandırmak ciddi zorluklar içermektedir. Bu tip 

sorunları önceden öngörerek kentsel dönüşümü ona göre yapmak sürdürülebilir bir kent 

için hayatidir. 

3.1 Sürdürülebilir Bina Tasarım Parametreleri 

Enerji etkin bina tasarımı; mimari tasarım sürecinde iklim, yön ve hakim rüzgar gibi 

değişken fiziksel çevre verilerinden yararlanarak, enerjiyi etkin ve verimli kullanmaya 

yönelik tasarım yapılması olarak tanımlanabilir (Dikmen 2011). Enerji etkin bina 

tasarımında, binayı oluşturan tüm malzeme ve bileşenlerin üretimi, binanın kullanımı, 

bakımı, işletimi ve iklimlendirme sistemlerinin seçim ve yönetimine kadar geniş bir alan 

çerçevesinde, binanın standardını düşürmeden enerji girdilerinin bireysel ve toplumsal 

yarara yönelik olarak miktar ve maliyetinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir 

(Tıkansak 2014). 

Sürdürülebilir bir bina üretebilmek için yerel şartlara uyumlu bir tasarım yapmak 

gerekmektedir. Sürdürülebilir bina tasarımı sürecinde dikkat edilmesi gereken binaya 

bağlı tasarım parametreleri farklı kaynaklardan derlenerek aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılmıştır (Gültekin ve Demircan 2015): 

 Topoğrafyaya uyumlu bina tasarımı.  

 Güneşe uyumlu bina tasarımı. 

 İklime uyumlu bina formu tasarımı. 

 Hâkim rüzgâra uyumlu bina tasarımı. 

 İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı. 

Bina tasarımı sürecinde, her bir parametre diğer parametrelerle bir bütün olarak ve 

kullanıcı gereksinimlerine cevap verecek bir biçimde ele alınmalıdır (Yasan 2011). Bu 

parametrelerden yararlanarak binaların pasif ve aktif sistemler aracılığıyla enerji etkin 

olarak tasarlanması mümkün olabilir. 
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3.1.1 Topoğrafyaya uyumlu bina tasarımı 

Yapının uygulanacağı topografyanın özellikleri binanın konumlandırılması esnasında iyi 

değerlendirilmelidir. Yapının yönü, eğimi ve zeminin örtüsü gibi etmenler göz ününe 

alınmalıdır. Eğimli bir arazide eğer rüzgârdan faydalanmak isteniyorsa yapı yükseğe, 

rüzgârdan korunmak isteniyor ise yapı yamaçların alt kısmına doğru yapılmalıdır. Bu 

nedenle bina tasarımına başlanılmadan önce yapı alanının iklimsel verileri göz önünde 

bulundurularak ısıtma veya soğutma önceliği saptanmalıdır (Kısa Ovalı 2009). 

Güney yamaca konumlanan binalar güneş alma durumlarına göre daha az ısı 

kaybederken, vadi tabanına yerleşmiş binalar soğuk hava birikmesi etkisiyle daha çok ısı 

enerjisi kaybetmektedir (Şekil 3.2). Topografik yapı ve yapının topografik yapı içindeki 

konumuna göre yapının ışınım, rüzgâr, sıcaklık ve nem gibi etmenlerden etkilenme 

derecesi değişmektedir. 

 

Şekil 3.2 Farklı topografyalarda binanın konumuna göre ısı kayıpları ve sıcaklık farkları 

(Kısa Ovalı 2009) 

Bina konumlandırılırken topografik yapı, iklimsel özellikler, mevcut bitki örtüsü, hakim 

rüzgar yönüne dikkat edilmelidir. Bu tip etmenlere dikkat edilerek bina içi yaşamın daha 

çok konforlu ve daha az enerji tüketen bir şekil alması sağlanabilir.  
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3.1.2 Güneşe uyumlu bina tasarımı 

Binaların, diğer binalara göre konumu ile yükseklikleri güneş ışınımı kazançlarını ve 

yararlı rüzgar etkilerini engellemeyecek şekilde olmalıdır. Yaşam kalitesinin artması ve 

enerjinin optimum düzeyde harcanmasını sağlamak için doğal kaynaklardan olabildiğince 

yararlanılması gerekmektedir. 

Güneş ışınlarının diğer binalarca engellenmesi durumunda hem aydınlatma hem de 

iklimlendirme için olması gerekenden daha fazla enerji harcamak durumunda 

kalınacaktır. Bu sebepten ötürü bina aralıkları birbirine gölgeleme yapmayacak şekilde 

ayarlanmalıdır. Bir diğer önemli husus hava değişimini sağlayarak havanın kalitesini 

arttıran ve hava derecesine olumlu etki eden rüzgârları kesmemektir (Şekil 3.3). 

  

Şekil 3.3 Bina aralıklarının güneşe uyumlu tasarımı (Yasan 2011) 

3.1.3 İklime uyumlu bina formu tasarımı 

Farklı iklim bölgelerinde farklı mimariler görülmektedir. Örneğin soğuk ve kurak 

bölgelerde rüzgara az yüzey veren çok katlı yapılar kullanılmalıyken, sıcak bölgelerde 

hakim rüzgar yönüne açık olarak uzun dikdörtgen yapılar kullanılmalıdır.  
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İKLİM 

BÖLGESİ 
BİNA FORMU BİNA FORMUNUN ÖZELLİĞİ 

Sıcak 

nemli  

Rüzgâra açık yüzeyli, uzun, dikdörtgene 

yakın 

Sıcak kuru 

 

Avlulu, kare tabanlı, avlulu, mekana açık 

yüzeyli 

Ilımlı kuru 

ve ılımlı 

nemli  

Isıtmanın istendiği dönemde rüzgâra kapalı, 

kompakt 

Soğuk 
 

Rüzgâra az yüzey veren, dış yüzeyi 

minimize eden, kompakt, kare tabanlı 

Şekil 3.4 Farklı iklim bölgelerine göre bina formları (Yasan 2011) 

Genel olarak ekolojik tasarımlarda binanın cephe alanını azaltarak ısı kayıplarını en aza 

indirmek hedeflenir. Bu sebepten ötürü soğuk bölgelerde çok katlı yapılar tercih edilmeli, 

daha kompakt yapılar kullanılmalıdır. Kubbeler veya kubbeye yakın kare formlar 

oluşturulmalıdır. Sıcak ve kuru iklim bölgelerinde avlulu yapılar oluşturularak, hem 

gölgeli açık alanlar elde edilir hem de avlulara havuz ve bahçe kurularak konforlu yaşama 

alanları oluşturulabilir (Şekil 3.4). Enerji etkin binalarda güneş ışığını, ısınma ve 

aydınlatma açısından optimum bir şekilde kullanmak da önemlidir. Bina formunu 

oluştururken bütün etkenleri dikkate almak zorundayız. Ayrıca bina formu doğru peyzajla 

desteklemeli rüzgâr ve güneş akıllıca kullanmalıdır. 

3.1.4 Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 

Güneş ışınımının ısıtıcı ve rüzgârın serinletici etkisi binaların yönlendiriliş durumuna 

göre değişkenlik gösterir. Bina yönlendirilmesinde temel ilke güneş kazancının kışın en 

yüksek, yazın ise en düşük düzeyde tutulmasını sağlamaktır. Yaz güneşinin geliş açısının 

dik, kış güneşinin ise daha yatık olması, kuzey yarım kürede güneye bakan yüzeylerin 

kışın daha fazla güneş ışınımı almasını; yazın ise saçak veya güneş kırıcılar ile 

istenmediği durumlarda kolayca korunabilmesini olanaklı kılmaktadır. Böylelikle, enerji 

etkin bina tasarımında güneye bakan cepheler önem kazanmaktadır (Gültekin ve 

Demircan Kılıç 2015). Bina yönlendirilmesinde diğer bir ilke ise hakim rüzgarın 

etkisinden yararlanılarak doğal havalandırma sağlanmasıdır (Şekil 3.5) (Tunalı 2012).  
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Şekil 3.5 Bina aralıklarının rüzgara uyumlu tasarımı (Kısa Ovalı 2009) 

3.1.5 İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 

Bina kabuğunun optik ve termo-fiziksel özellikleri farklı iklim bölgelerine göre farklı 

konfor gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. Sıcak-nemli iklim 

bölgesinde soğutma önceliğinden ve gece-gündüz ısı farkının az olmasından dolayı ısı 

depolama kapasitesi düşük bina kabuklar tasarlanırken, sıcak-kuru iklim bölgelerinde 

soğutma önceliği yanında gece-gündüz ısı farkının yüksek olması sebebiyle ısı depolama 

kapasitesi yüksek bina kabukları tercih edilmektedir (Kısa Ovalı 2009).  

Yapı içindeki iklimsel durumu konforlu hale getirmek için uygulanan yapay ısıtma ve 

iklimlendirme miktarı bina kabuğundan kazanılan ve kaybedilen toplam ısı miktarlarına 

bağlı olarak değişim gösterir. Bu sebepten ötürü farklı iklim bölgelerinde farklı bina 

kabuklarına gereksinim duyulmaktadır. Şekil 3.6’da farklı iklim özelliklerine göre 

kullanılması gereken bina kabuğu özellikleri verilmiştir. 
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İKLİM 

BÖLGESİ 
BİNA KABUĞU BİNA KABUĞUNUN ÖZELLİĞİ 

Sıcak 

nemli 

 

Doğal havalandırma sağlamak amacıyla gölgeleme 

elemanları kullanılmış büyük boyutlu pencereler, 

yükseltilmiş veya eğimli çatılar tercih edilmelidir. 

Duvarlar ise ısı depolama kapasitesi düşük ve açık 

renkli malzemeden seçilmelidir. 

Sıcak kuru 

 

Güneşin ısı etkisinden korunmak amacıyla küçük 

boyutlu pencereler ve düz çatılar tercih edilmelidir. 

Duvarlarda ise günlük hava sıcaklıkları değişiminin 

büyük olması nedeni ile ısı depolama kapasitesi 

yüksek malzeme seçilmelidir. 

Ilımlı kuru 

ve ılımlı 

nemli 

 

Doğal havalandırma sağlamak amacıyla büyük 

pencereler ve izole edilmiş eğimli çatılar tercih 

edilmelidir. Duvarlarda ise iç mekanda konfor 

koşullarını sağlayacak yalıtım değerlerine sahip 

malzemeler seçilmelidir. 

Soğuk 

 

Isı kaybını azaltmak amacıyla küçük boyutlu 

pencereler ve izole edilmiş eğimli çatılar tercih 

edilmelidir. Duvarlarda ise iyi izole edilmiş ve ısı 

depolama kapasitesi yüksek malzemeler 

seçilmelidir. 

Şekil 3.6 İklim bölgelerine göre tercih edilen bina kabuğu özellikleri (Yasan 2011) 

3.2 Sürdürülebilir Bina Tasarımında Aktif Sistemler 

Aktif sistemler güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerjiden yararlanarak 

binalarda ısıtma, soğutma ve elektrik üretmek amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik 

sistemlerin bütünüdür. Binalarda güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerjiden 

yararlanmak amacıyla uygulamaların mekanik donanım ve ek ısı depolayıcı önlemler ile 

desteklenmesi, ısı dağılımının otomatik olarak denetlenmesi, su-hava toplayıcılarının 

uygulanması ile yüksek verimli toplayıcılar ve güneş pillerinin kullanılması, rüzgar 

tribünleri ile elektrik üretilmesi, ısı pompaları ile ısıtma ve soğutma sağlanması ve 

elektrik üretilmesi “aktif sistemler” olarak tanımlanmaktadır.  

Aktif sistemler pasif sistemlere göre daha teknolojik ve komplike sistemlerdir. Belki de 

bu yüzden aktif sistemlerin yapıya makine hissi verdiği eleştirileriyle de sık sık 

karşılaşılmaktadır. Aktif sistemlerin yönetimi için destek gereklidir. Bu durum aktif 

sistemlerin kullanımına ekstra bir işletme maliyeti yükler. Bakım onarım dışında devreye 

alma ve devre dışı bırakma gibi konularda teknik elemana ihtiyaç duyulur. Aktif sistemler 
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binaların tükettikleri kaynakları yenilenebilir enerjiden karşılayabilmesi açısından 

önemlidir. Buna rağmen ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması, ekstra işletme 

maliyetlerinin olması ve son tüketici tarafından yeteri kadar bilinmemesi kullanımının 

yaygınlaşmasını engellemektedir.  

3.2.1 Güneş pilleri 

Fotovoltaik paneller (PV), güneş ışığını elektrik akımına dönüştürerek elektrik enerjisi 

üreten yarı iletken sistemlerdir. PV’ler ilk kez 1839 yılında fizikçi Becquerel tarafından 

keşfedilmiştir. Bunu izleyen yıllarda çalışmalar bakır oksit ve selenyuma dayalı foto 

diyotlar, fotoğrafçılık alanında ışık metrelerde kullanılmıştır. Güneş enerjisini elektrik 

enerjisine dönüştüren fotovoltaik diyotlar ilk kez 1954 yılında Chapin tarafından silikon 

kristali üzerine gerçekleştirilmiştir. Bu modern anlamda ilk güneş pili hücrelerinden 

elektrik üretmek amaçlı kullanımdır. Böylece uzay çalışmalarında PV’ler kullanılmaya 

başlanmıştır. 1981 yılında PV’ler ilk kez konutlarda kullanılmaya başlanmıştır. 1985 

yılına gelindiğinde Almanya’da ilk kez çatı entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. 1989 

yılında üretilen elektriğin ilk kez şebekeye verilme olayı İsviçre’de gerçekleşmiştir. 

Almanya 1991 yılında şebekeye satışa izin verilirken Türkiye’de yasal düzenleme 2010 

yılında yapılmıştır.  

Güneş panelleri sistemini değerlendirirken ve sistemin gereksinimlerini belirlerken en 

önemli etken şebekeye üretilen elektriğin verilip verilmeyeceğidir. Güneş panelleri 

tarafından üretilen enerjinin aküler aracılığıyla depolanması (on-grid) ya da mevcut 

elektrik şebekesine aktarılması (off-grid) farklı sistemlerdir. İlk zamanlarda bu sistemler 

kırsal alanlarda kullanıldığından ve şebekeye satış gibi mevzuatların eksikliğinden on-

grid sistemler kullanılmaktaydı. On-grid sistemde üretilen enerjinin depolanması sorunu 

için akü ünitesine ihtiyaç vardır (Dağıtmaç 2014). 
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Şekil 3.7 Güneş paneli (on-grid) çalışma prensibi (Dağıtmaç 2014) 

Şekil 3.7’de A: Panel B: Solar kontrol C: Akü D: Bağlantı kutusu E: Cihazlar şeklindedir. 

Enerji aküde depolanır ve aküden cihazlara dağıtılır. Bu sistem kapalı devre çalıştığından 

tüketimden çok daha fazla üretmenin bir faydası yoktur. Güneş varken üretilen fasla 

depolanır ve güneş yokken ya da enerji azken tüketilir (Dağıtmaç 2014). 

 

Şekil 3.8 Güneş paneli (off-grid) çalışma prensibi (Dağıtmaç 2014) 

Şekil 3.8’de A: Panel B: Inverter C: Şebekeye satış sayacı D: Bağlantı noktası E: Şebeke 

F: Şebekeden tesise alınan elektrik sayacı G: Cihazlar şeklindedir. Şehirlerde 
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yaygınlaşması ve şebekeye satış mevzuatlarının düzenlenmesiyle daha fazla elektrik 

üretmenin önü açılmıştır (Dağıtmaç 2014). PV panellerinin güneş enerjisinden 

maksimum derecede faydalanabilmesi için bazı etkenlere dikkat etmek gerekmektedir. 

Bu etkenleri sıralayacak olursak, 

 Güneş pillerinin verimi, güneş ışınım değerlerinden ve güneş ışınlarının geliş açısından 

doğrudan etkilenir. Uygulanacağı yerin yıllık güneş alma süresi, şiddeti, tasarım 

aşamasında etüt edilmelidir ve paneller güneş ışığını dik alacak şekilde uygun açıyla 

konumlandırılmalıdır. 

 Yapı üzerinde konumlandırılacağı yerin gölgede kalmayacak biçimde iyi belirlenmesi 

gerekmektedir. 

 PV panellerin aşırı ısınması sistemi olumsuz etkilemektedir. Panellerin ısınmasını 

engellemek için panellerle yapı yüzeyi arasında boşluk bırakılarak havalandırma 

sağlanmalıdır. Panellerin aşırı ısınması sistemi olumsuz etkilediği gibi sert rüzgârlar da 

sistemin verimini düşürmektedir. Tasarım aşamasında yerel rüzgâr rejimi göz önünde 

bulundurulmalıdır (Uslusoy 2012). 

Güneş panellerinin binanın neresinde kullanılacağı da önemlidir. Binanın cephesinde mi 

yoksa çatısında mı kullanılacağı sistemin konumu ve şekli açısından önemlidir. Şekil 

3.9’da gösterildiği gibi çatıda kullanılacak PV’ler çatının güney kısmına yerleştirilerek 

güneş ışınlarından en fazla yararlanırken, cepheye yerleştirilen PV’ler güneş ışınlarının 

dik geldiği doğu ve batı cephelerine yerleştirilirler (Dağıtmaç 2014). 

 
 

Şekil 3.9 Güneş paneli çatı ve cephe uygulaması (Anonymous 2017) 
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3.2.2 Rüzgar türbinleri 

Rüzgâr türbinleri, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra elektrik 

enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız 

dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşmaktadır. 

Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilmektedir. Rotor milinin devir 

hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik 

enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılmaktadır 

(Elibüyük ve Üçgül 2014). Rüzgâr türbinlerinin ürettiği enerji türbin kapasitesi, güç oranı 

ve rüzgâr hızına bağlıdır. Rüzgâr türbinlerinin kurulumundan önce bölgedeki rüzgâr hızı 

saptanmalıdır. Rüzgâr türbinlerinin kullanımı 1970 öncesine dayanmaktadır. Amerika’da 

1939 yılında inşa edilen 53 m çaplı ve 1.25 MW gücündeki rüzgâr türbini rüzgâr enerjisi 

üretiminin öncülerindendir (Uslusoy 2012). 

Rüzgâr türbinlerinin ömrü, türbin kalitesine ve yerel iklim özelliklerine göre 

değişmektedir. Ortalama ömürleri 20-25 yıldır Binalarda kullanılan rüzgâr türbinleri 

yatay ve dikey eksenli rüzgâr türbinleridir.  

Yatay eksenli rüzgâr türbinlerinde kanat, yer konumuna göre yatay eksende hareket 

etmektedir. Enerji üretimi açısından daha çok enerji üretirler. Bu sebeple daha çok tercih 

edilen sistemlerdir. Dikey eksenli rüzgâr türbinleri ise kanat dikey eksende hareket eder. 

Yatay eksene oranla daha az enerji üretir ama daha sessizdir. Ayrıca kuş ölümlerine de 

daha az sebebiyet verir (Şekil 3.10). 

 

Şekil 3.10 Yatay ve dikey eksenli rüzgâr türbini çalışma prensibi (Anonim 2017) 
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Binaya entegre veya binaya monte olmak üzere rüzgar türbinleri yapılarda iki şekilde 

bulunur. Binaya entegre olan rüzgâr türbinlerinde bina sisteme uygun olarak tasarlanır. 

Binaya monte rüzgâr türbinlerindeyse bina yapıldıktan sonra uygun olan şekilde sistem 

binaya monte edilir (Şekil 3.11). 

 

Şekil 3.11 COR Bulding / Amerika (Anonymous 2017a) 

3.2.3 Güneş toplayıcıları 

Güneş toplayıcıları, güneşten gelen enerjiyi toplayan ve ısı olarak hava veya suya aktaran 

sistemlerdir. Kullanılan akışkan aracılığıyla güneş enerjisi soğurulmakta ve ısı enerjisine 

dönüştürülmektedir. Daha sonra ısı enerjisi depoya ya da kullanılacak olan mekâna 

iletilmektedir (Sayın 2006). Güneş toplayıcıları, konutlarda suyun ısıtılması, yüzme 

havuzlarının ısıtılması, sera ısıtılması, tarım ürünlerinin kurutulması, tuz üretimi ve arı su 

elde edilmesi gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır (Şanlı 2010). Konutlarda yaygın 

olarak su ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. Ulaştıkları sıcaklık 70°C civarındadır. 

Güneşten en iyi şekilde verim almak için sabit açıyla çatıya yerleştirilmelidir.   

Sistemin en önemli parçası güneş ışınlarını ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısıyı akışkana 

aktaran yutucu yüzeydir (Şanlı 2010). Bu yüzey güneş ışınlarını yutması için koyu bir 

renge, genellikle siyaha boyanmaktadır. Ayrıca, toplayıcının arkadan olan ısı kayıplarını 

minimuma indirmek için ısı yalıtımı uygulanmaktadır (Şekil 3.12). Toplayıcı kasası, 
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yalıtkanın ıslanmasını önleyecek biçimde yapılmaktadır. Özellikle toplayıcı giriş ve 

çıkışlarında kasanın tam sızdırmazlığı sağlanmalıdır (Özdemir 2005). 

 

Şekil 3.12 Güneş toplayıcı çalışma prensibi (Anonim 2017a) 

3.2.4 Jeotermal ısı pompaları 

Yeraltında sıcaklık 10 metre derinlikten sonra 10°C ile 16°C arasında ve sabit değerdedir. 

Yer altındaki bu sabit ısıyı kaynak olarak kullanarak, konutların ısıtılmasında ve 

soğutulmasında bu sabit sıcaklıktan faydalanan sistem jeotermal ısı pompalarıdır.  

Jeotermal ısı pompaları, tek bir cihaz olarak hem ısıtma, hem de soğutma amaçlı 

kullanılabilirliği, geleneksel yöntemlere göre daha işlevsel oluşu, enerji tüketiminde 

önemli ölçüde tasarruf sağlaması, bütünleşik yapıya sahip olması ve yüksek kontrol 

teknolojisine uyum gösterdiğinden dolayı son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Arslan 2014). Başlıca aşağıda sıralanan üç bölümden oluşmaktadır: 

1. Bina ile toprak bağlantısı arasında ısı aktarımını sağlayan bir ısı pompası sistemi,  

2. Topraktaki ısıyı transfer etmek için gerekli olan toprak ısı değiştiricisi,  

3. Binayı ısıtmak ve soğutmak için gerekli olan ısıtma-soğutma sistemidir. 

Yeraltı kaynaklı ısı pompalarının performansının yüksek olması sistemin işletme 

maliyetini azaltmaktadır. Elde edilen enerjinin, tüketilen enerjiden daha yüksek olması 

ile sağlanan enerji tasarrufu hem kullanıcıya hem de ülke ekonomisine kazanç 
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sağlamaktadır. Ancak ısı kaynağı olarak toprağın kullanımında, ilk yatırım maliyetini 

artıran toprak ısı değiştiricisi mevcuttur. Bu maliyetin düşürülebilmesi için öncelikle, 

toprağa ait jeolojik birimlerin sıcaklık ve ısı depolama yükü, toprağın yapısı, termal 

özellikleri, nem ve yer altı su seviyesi ile iklim koşullarına göre değişimi incelenmelidir. 

Elde edilen bulgular kullanılarak ısı pompasının optimum çalışma koşulları 

belirlenmelidir (Güven Acar 2009). Jeotermal ısı pompalarında açık ve kapalı olmak 

üzere iki sistem kullanılmaktadır. Açık sistemde ısı kaynağı olarak kuyu, göl, akarsu ve 

deniz kullanılmaktadır. Kaynaktan alınan su ısı pompası ünitesinin içine alınarak 

ısısından faydalanır ve tekrar doğaya zarar vermeden geri bırakılır. Kapalı sistem ısı 

değiştirgeçleri, kapalı devre ve toprağın altına gömülü olan polietilen borulardan 

oluşmaktadır. Kapalı sistemde sıvı, basınç altında bulunan boru içerisinde sürekli olacak 

şekilde dolaştırılmaktadır (Yerlibucak 2007). Jeotermal ısı pompa sistemlerinin 

kurulacağı binanın ve arazinin konumuna göre dört farklı toprak altı boru döşeme 

seçeneği vardır. Bunlar yatay kapalı devre, düşey kapalı devre, su kuyusundan- su 

kuyusuna (açık devre), gölden kapalı devre olarak adlandırılmaktadır (Uzun 2018). 

1. Yatay kapalı devre boru döşeme sistemleri, geniş alan bulunan, kazılması kolay ve 

kurak olmayan topraklarda tercih edilmektedir. Diğer sistemlere göre daha fazla toprak 

alanı gerektirmekte ve borular toprağın 1,7-3 metre derinliğine gömülmektedir (Çizelge 

3.1). 

2. Düşey kapalı devre boru döşeme sistemleri, kısıtlı toprak alanı olan binalar için 

uygundur. Toprağın derinlerinde sıcaklıklar daha yüksektir. Bu nedenle yatay devre 

sistemlerine göre daha az boru kullanılmaktadır. Düşeyde 13-18 santimetrelik ve 

birbirinden 3-6 metre mesafede 20-100 metre derinliğinde sondajlar yapılmaktadır 

(Çizelge 3.1). 

3. Açık devre boru döşeme sistemleri, su kuyuları bulunan binalar için uygundur. Bu 

sistemler ısıyı doğrudan kuyu suyundan alır. Kuyu suyu, ısı pompasına pompalanır ve ısı 

pompasından çıkan su da tekrar kuyuya pompalanır. Tuzlu, kloridli veya mineralli sular 

sisteme zarar vermekte veya verimli çalışmasını engellemektedir (Çizelge 3.1). 

4. Gölden kapalı devre sistemler, göl kenarında bulunan binalar için uygundur. Borular 

doğrudan göl suyunun dibine bırakılmaktadır. Kapalı devre boru içinden geçen transfer 

sıvısı gölün ısısını almaktadır (Çizelge 3.1). 
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Çizelge 3.1 Yeraltı kaynaklı boru döşeme sistemleri (Uzun 2018) 

1 
Yatay kapalı 

devre 

 

2 
Düşey kapalı 

devre 

 

3 Açık devre 

 

4 
Gölden kapalı 

devre 

 

3.2.5 Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 

Yağmur suyu geri dönüşüm sistemleri, temiz su kullanımını azaltan ayrıca şehirlerin 

kanalizasyon sistemini rahatlatan bir sistemdir. Anadolu’da tarih boyunca sarnıç sistemi 

kullanılmıştır. Yağmur suları toplanarak yazın sıcak zamanlarda kullanılmıştır. Bu 

sistemin daha modernize edilmiş hali yağmur suyu geri dönüşüm sistemidir (Şekil 3.13). 

Yağmur suyu geri dönüşüm sistemi basit bir sistemdir. Toprak altında veya üstünde olan 

bir su deposunda çatı ve mazgallardaki yağmur suyu toplanır. Toplanan bu su, basit bir 

arıtmadan geçirilerek su pompası vasıtasıyla bahçe sulamada araba yıkamada veya gri 

sular gibi tuvaletlerde sifon suyu olarak kullanılır. Almanya’da yağmur suları çamaşır 

makinalarında da kullanılmaktadır. Yağmur suyu geri dönüşüm sisteminin en büyük 

kazanımlarından biri de sel gibi doğal afetlere engel olması kanalizasyon yüklerini 

azaltarak alt yapı sistemlerinin ömürlerini uzatmasıdır. 

3.2.6 Gri su dönüştürme sistemleri 

Evde kullanılan suyun lavabo, duş ve küvetten kaynaklanarak dışkı içermeyen kısmına 

“gri su” adı verilir. Söz konusu gri su, evsel atık suyun en az kirli olan kısmıdır ve tekrar 
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kullanılmak üzere rahatlıkla arıtılabilmektedir. Gri su geri dönüşüm sistemleri bu gri 

suyun arıtılarak belli işlerde tekrar kullanılmasını sağlar. Böylece temiz su tüketimi 

azaltılır. Ayrıca şehir şebekesinin yoğunluğu da azaltılmış olur. 

Atık suyun tuvalet kaynaklı kısmına ise “siyah su” adı verilir. Evsel kullanımlardan 

oluşan atık suyun yaklaşık %80’i gri su, geri kalan %20’si siyah sudan oluşmaktadır. 

Mevcut araştırmalara göre, bu suların tuvalet rezervuarları, yangın tesisatı, çamaşır 

yıkama, bahçe sulama, araba yıkama ile süs havuzlarında kullanımının, hatta yüzeysel 

sulara doğrudan deşarjının uygun olduğu kanıtlanmıştır. Bu alanlarda geri kazanılmış su 

kullanılmasıyla %50’ye varan oranlarda tasarruf sağlayarak su faturaları azaltılmış ve 

doğal su kaynakları korunmuş olur. 

Gri su tanımının içine mutfak lavabosu ve evyesi girmemektedir. Bunun sebebi mutfakta 

kullanılan yağların suya karışmasıdır. Suyu yağdan ayırabilmek hem zor hem de pahalı 

olduğundan mutfak lavabo ve evyesi de siyah su olarak değerlendirilir. 

 

Şekil 3.13 Yağmur suyu ve gri su geri dönüşümü çalışma prensibi (Anonim 2017b) 

3.2.7 Susuz tuvaletler 

Yapılan araştırmalara göre evlerde kullanılan suyun % 25’i tuvaletlerde sifon suyu olarak 

kullanılmaktadır. Bunu engellemek için geliştirilen vakumlu tuvaletler bir pompa 
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vasıtasıyla dışkıyı çeken ve bir depoya yollayan sistemdir. Dışkı burada biriktirilerek 

toplu bir şekilde kanalizasyona gönderilir. Bazı sistemlerde dışkının yakılarak enerji 

üretimi de mümkün olmaktadır (Şekil 3.14). 

 

Şekil 3.14 Elektrikli vakumlu tuvalet / Manuel vakumlu tuvalet (Anonim 2017c) 

3.3 Sürdürülebilir Bina Tasarımında Pasif Sistemler 

Binalarda güneş ışınımı ve rüzgârdan faydalanmak için mimari olarak tasarlanan 

sistemlere pasif sistemler denir. Amacı güneş ışınımının etkilerini optimize etmek ve 

rüzgârı soğutmayla, havalandırma için maksimum derecede kullanmaktır. Pasif sistemler 

mimari çözümler olarak ortaya çıkar. Aktif sistemlerle arasındaki en önemli farklılık 

herhangi bir makine ve enerji kullanmadan sahip olunan kaynaklardan maksimum verimi 

almaktır. 

Pasif sistemler sürdürülebilirliğin en önemli ayağını oluşturur. Küçük detaylarda 

kullanılan malzeme ve tasarımlarla büyük farklar oluşturur. Enerjinin en çok tüketildiği 

iklimlendirmede (ısıtma, soğutma, havalandırma) ve aydınlatmada enerji tasarrufu sağlar. 

Böylece CO₂ salımını düşürerek hem çevreye verilen zararları minimize eder hem de 

ekonomik olarak katkı sağlar.  
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3.3.1 Metal duvarlar 

Metal duvar sistemi, trombe duvarlarıyla aynı prensibi kullanır. Farkı ise daha komplike 

olması ve gerektiğinde fanlarla desteklenme gereksiniminin olmasıdır. Binanın güney 

cephesi koyu renkli, delikli ve ince metal levhalarla kaplanarak, gelen güneş ışığının 

sıcaklığından yararlanılır. Böylece ısınan havanın bina içine alınması ve fanlarla 

dağıtılması prensibiyle çalışan bir sistemdir (Şekil3.15).  

Soğurucu plakanın ince yapılması, plakanın her yerinin homojen ve hızlı bir şekilde 

ısınabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca oluklu olarak üretilmektedir. Böylelikle havanın 

daha fazla yüzeyle temas ettirilmesi sağlanırken aynı zamanda soğurucu yüzeyin rüzgâr 

ve diğer etkenlere karşı mukavemeti de artırılmış olur (Ay ve Khanları 2015). 

 

Şekil 3.15 Metal duvar çalışma prensibi (Ayçam 2011) 

Metal duvarların çalışması dört bölgede incelenmektedir. Birinci bölge, soğurucu 

plakanın önündeki yüzeydir. İkinci bölge, soğurucu plakanın üzerindeki deliklerin içini 

ve havalandırma kapaklarını içerir. Üçüncü bölge, soğurucu plaka ile duvar arasında 

kalan ara bölgedir. Dördüncü bölge ise dağıtım kanal kapağı, fan ve dağıtım kanalından 

oluşmaktadır (Şekil 3.6). 
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Şekil 3.16 Metal duvar sisteminin kış mevsiminde çalışma ilkesi (Ayçam 2011) 

Metal duvarların kış uygulamasında ikinci bölgedeki üst havalandırma kapağı kapalı, alt 

havalandırma kapağı ve dördüncü bölgedeki dağıtım kanal kapağı açık durumdadır. Alt 

havalandırma kapağının kısmen açık olmasıyla bina içinden çıkan havanın bir kısmı 

buradan atılmakta, kalan kısmı ısıtılmak üzere ara bölgeye girmektedir. Ara bölgeye giren 

bu hava, birinci bölgedeki ve ikinci bölgedeki ısınan temiz hava ile birleşerek dördüncü 

bölgedeki dağıtım kanalı kapağının açık olmasıyla mekân içine girmektedir. 

 

Şekil 3.17 Metal duvar sisteminin yaz mevsiminde çalışma ilkesi (Ayçam 2011) 

Metal duvarların yaz uygulamasında ikinci bölgedeki sistemin üst tarafında ve alt 

tarafında bulunan havalandırma kapakları tamamen açılarak dördüncü bölgedeki dağıtım 

kanal kapağı kapatılmaktadır. Böylece ara bölgede bir havalandırma kanalı 

oluşturulmaktadır (Şekil 3.17). Soğurucu yüzey güneş ışınlarına karşı kalkan görevi 
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görürken, ara bölgedeki hava akışı da bina duvarının daha serin olmasını sağlamaktadır. 

Aynı zamanda bina içinde kuzeye bakan bir bölgeden açılan pencere yardımıyla daha 

serin havanın bina içinde dolaşarak ikinci bölgeden çıkması sağlanmaktadır (Ay ve 

Khanları 2015). Metal duvarlar konvansiyonel ısıtma sistemleri tarafından üretilen CO₂ 

olabildiğince düşüren bir sistemdir. Ayrıca dışardaki havayı içeriye alarak sağlıklı bir 

havalandırma yaptığı da söylenebilir. Diğer pasif sistemlere göre daha çok hareketli 

ekipman içermesi bakım ve tamirat gerektirebilir. Maliyetinin yüksek olması ve bakım 

tamirat gerektirmesi olumsuz yanlarıdır. 

3.3.2 Güneş duvarları 

Güneş duvarları çok kullanışlı bir pasif ısıtma sistemidir. Gece gündüz ısı farkının çok 

olduğu yerlerde kullanılır. Başarılı bir güneş duvarı ısı kazancını optimize eder. Soğuk 

zamanlarda ısı kaybını minimize ederken, sıcak zamanlarda aşırı ısı kazanımını önler. 

 

Şekil 3.18 Güneş duvarı gündüz-gece çalışma prensibi (Anonymous 2017b) 

Güneş duvarları (Trombe Wall) , Fransız mühendis Felix Trombe'nin adını taşıyan termal 

saklama duvarlarıdır. Tipik bir güneş duvarı, koyu, ısı emici bir renkte boyanmış tek veya 

çift kat camla kaplı 20-40 cm kalınlığında bir duvardan oluşur. Cam, küçük bir hava 

sahası oluşturmak için duvardan 2-15 cm uzaklığa yerleştirilir. Camdan geçen güneş ışığı, 

karanlık yüzey tarafından absorbe edilir ve duvarda saklanır. Güneş duvara vurduğu 

sürece sıcaklık duvar boyunca içe doğru yavaş yavaş ilerler (Şekil 3.19).  
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Cam, saklama duvarının ısınan yüzeyinden gelen ışıma sıcaklığının korunmasını sağlar. 

Dolayısıyla, duvar tarafından yayılan ısı, hava boşluğu içine sıkıştırılır ve duvar yüzeyi 

böylece daha da ısınır. Ortalama 40 cm kalınlığındaki bir güneş duvarı için, ısının binanın 

içine ulaşması yaklaşık 10 saat sürer. Bu da arkasındaki odayı gün boyunca serin tutması 

ve güneş battıktan sonra ise saatler boyunca yavaş ve eşit bir şekilde ısıtması anlamına 

gelir. Bu tür tasarımlar konutlarda kullanım için idealdir. 

Radyan ısıya ek olarak, güneş duvarlarında kapalı alan içindeki ısıyı kullanmak için 

duvarın üst ve alt kısımlarına havalandırma menfezleri konulur (Şekil 3.19). Bu sayede 

hava akımları sağlanır. Çünkü odadaki soğuyan hava alttan girer. Bu hava güneş 

duvarında ısınarak yukarı çıkar ve odaya girer. Bu havalandırma menfezleri, geceleri 

soğumayı önlemek için açılıp kapanabilir olmalıdır. Ayrıca açılıp kapanan havalandırma 

menfezleri ısı ayarı yapılmasını da sağlar.  

 

Şekil 3.19 Güneş duvarı yaz aylarında çalışma prensibi (Anonymous 2017c) 

Günün sıcak saatlerinde veya yılın sıcak mevsimlerinde aşırı ısınmayı önlemek için güneş 

duvarları saçak ve diğer bina tasarım öğeleri ile birlikte kullanılır. Şekil 3.19’da 

görüldüğü gibi yaz aylarında güneşi kırmak için saçak boyunun arttırılması veya dışarıya 

pencere açarak ısınıp yükselen havayı dışarı atmak gibi teknikler uygulanır. 
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3.3.3 Güneş odaları  

Güneş odaları (seralar) tasarlanan mekâna ısı nem ve taze hava sağlayan istenilirse 

yaşanılabilecek kadar büyük dizayn edilebilen alanlardır. Güneşten faydalanabilmek için 

güney cepheye yerleştirilen bu alanlar. Güneş ısısını maksimum şekilde kullanırlar. 

 

Şekil 3.20 Güneş odasının çalışma prensibi (Wachberger 1983) 

Yapının güney cephesinde konumlandırılan güneş odası aslında sera etkisine 

dayanmaktadır. Isıtılacak hacim ile dış mekân arasında tampon bir bölge oluşturan güneş 

odaları, bu özelliklerden dolayı ısı kayıplarını azaltmaktadırlar (Şekil 3.20). Ayrıca fazla 

ısınmaya karşı peyzaj çalışması yapılarak yazın geniş yapraklarıyla güneş ışığını 

engelleyen kışınsa yapraklarını dökerek güneş almasına izin veren peyzaj çalışması 

yapılabilir (Yüre 2007). Güneş ısısının ısıtılacak odaya daha hızlı aktarılması için güneş 

odasının derinliğinin az ısı tutan duvarlarının olabildiğince çok olması gerekmektedir. 

Ayrıca farklı yüksekliklerde delikler açılarak havanın akışkanlığı kontrol edilmelidir. 

3.3.4 Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 

Camlar, binaların en önemli unsurlarından birisidir. Binadaki ısı, ışık ve ses geçirgenliği 

en yüksek alanlar pencerelerdir. İç mekânı koruyan tek kısım ise camlardır. Binalarda 

ısının en çok kaçtığı yer camlardır. Bundan ötürü önceleri tek cam kullanılırken ısı ve ses 

yalıtımı sağlamak için çift cam kullanılmaya başlanmıştır. İki çift camın arasına 16-20 

mm boşluk oluşturulur. Bu boşluğun kuru hava, argon veya ses yalıtımı gereken yerlerde 

ağır bir gaz olan sülfürhexaflorür ile doldurulması yalıtımı arttırmaktadır. 
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Günümüzde birçok cam sistemi geliştirilmiştir. Özellikle düşük yayınımlı kaplamalar ve 

filmler kullanılarak camların ısı geçirimliliği oldukça düşürülmüştür. Bu tip camlar güneş 

ışığının içindeki kızılötesi ışınları hapsederler. Öyle ki normal bir camdaki emissitive 

değeri % 84 gibi bir değerde iken Low-E camlarda bu değer % 4’e kadar düşebilmektedir 

(Yurttakal 2007). 

 

Şekil 3.21 Türkiye’nin bilinen bir markasının Low-e cam değerleri (Isıcam kataloğu) 

Low-e camların en önemli özelliği; diğer camlara göre üzerinde topladığı enerjiyi (ısıyı) 

dışarıya düşük seviyede salım yapması, bir nevi termos görevi görmesi, kaplamanın 

olmadığı taraftaki ısıyı diğer tarafa olabildiğince az geçirmesidir. Bu duruma içerideki ısı 

dışarıya iletilmemiş olur. Üstelik bazı Low-e camlar güneş ısısını da geçirmeyerek 

içerinin ısısını kontrol etmeye yardımcı olur. Böylece iklimlendirme için daha az enerji 

harcanır. 

3.3.5 Güneş kiremitleri 

Güneş enerjisinden maksimum fayda sağlamak amacıyla İsveçli bir firma olan Sol-Tech 

tarafından cam malzemeden güneş kiremitleri üretilmiştir (Şekil 3.22). Firmanın yaptığı 

açıklamaya göre bu kiremitlerin kullanıldığı binalarda metrekare başına yıllık ortalama 

300-500 kW-saat enerji üretimi mümkün olabilmektedir. Güneş ışınlarına doğrudan 

maruz kalan güneş kiremitlerinin altında siyah naylon kanvas ile kaplanmış bölümde 

sıcak hava tabakası oluşmakta ve depolanmaktadır. Depolanan sıcak hava, su borusu 

hattına iletilerek bina içindeki sıcak su ve ısıtma ihtiyacını karşılamaktadır.  
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Şekil 3.22 Güneş kiremidi uygulanması (Anonymous 2017d) 

3.3.6 Labirent sistemler 

Labirent sistemi, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarının fazla olduğu bölgelerde 

yazın gece var olan doğal serinlikten yararlanmak, kışın ise sürtünme kuvvetini 

kullanarak soğuk havayı labirent sisteminde dolaştırmak suretiyle ısıtarak ısınma yükünü 

azaltan bir sistemdir. Labirent sisteminde duvarlar girintili çıkıntılı yapılarak sürtünme 

kuvveti arttırılır. Bu sayede hava duvarlara sürtünerek ısınır (Şekil 3.23).  

 

Şekil 3.23 Labirent sistemi (Anonim 2017d) 

Sistem Türkiye’de ilk kez Türkiye Müteahhitler Birliği Merkez Binasında kullanılmıştır. 

Ankara’daki tipik karasal iklim koşullarının en belirgin göstergesi olan gündüz ve gece 
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arasındaki sıcaklık farkını kullanarak ısıtma ve soğutmadaki enerji sarfiyatını minimize 

etmek amacıyla betonarme bir labirent tasarlanmıştır (Şekil 3.24). 

 

Şekil 3.24 T.M.B. Merkez Binası labirent sistemi (Anonim 2017e) 

Yazın gece boyunca dış ortamdaki soğuk hava, bacalardan geçerek bu labirenti 

dolaşmakta, yoğun beton kütlenin soğumasına ve bir batarya gibi bu soğukluğu 

hapsetmesine yardımcı olmaktadır. Gündüz ise dışarıdaki sıcak hava bu bataryadan 

geçirilerek, soğuk beton kütle sayesinde soğuması sağlanarak kullanım alanlarına 

yönlendirilmektedir. Kış aylarında ise, yer seviyesinin altındaki belli bir derinlikte 

sıcaklığın yıl boyunca sabit olmasından yararlanılmaktadır. Bu sayede kış aylarında 

gündüzleri, dış ortamdaki hava labirenti dolaşarak sürtünme kuvvetinin de marifetiyle 

ısınmakta ve klima santrallerine ulaşmaktadır. Bu döngü sayesinde klimalara en az yük 

bindirilmekte ve enerji sarfiyatı düşmektedir (Şekil 3.25). 

 

Şekil 3.25 Labirent sisteminin işleyişi (Anonim 2017f) 



 

58 

3.3.7 Atriumlar 

Atrium; yapıların orta kısmında bulunan geniş ve üstü havalandırmaya müsait alanlardır. 

Günümüzde dış çevre koşullarından korunmuş, doğal ışık alan ve binanın sosyal 

merkezini oluşturan bir iç mekan öğesi şeklinde de tanımlanmaktadır. Atriumlar baca 

etkisi yaratarak binalarda ısıtma, soğutma ve havalandırma gibi konfor gereksinimlerinin 

karşılanmasına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çevresindeki mekanların 

günışığından faydalanmasını sağlayarak enerji tüketiminin azaltılmasına olanak 

vermektedir (Göçer 2006).  

Atriumlarda oluşan baca etkisiyle genleşen ve yükselen kirli hava, atriumun çatısından 

bina dışına atılmakta ve karşılıklı açılan duvar boşlukları aracılığıyla bina içine temiz 

hava alınması sağlanmaktadır (Şekil 3.26). 

 

Şekil 3.26 Atrium (Uslusoy 2012) 

3.3.8 Rüzgâr kuleleri 

Rüzgâr kuleleri doğal havalandırma yöntemlerinden biridir. Daha çok sıcak iklimin 

etkisinde olan yerlerde uygulanır (Şekil 3.27). Kule şeklindedir. Şehirden engellenen 

serin rüzgârın içeri alınması ve içerdeki sıcak havanın yükselerek dışarı atılması 

prensibine dayanır. İlk kullanımına 13. yüzyılda İran’da rastlanmaktadır (Uslusoy 2012).  
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Şekil 3.27 Rüzgâr kulesi /Abu Dabi (Anonymous 2017e) 

Rüzgâr kuleleri ile gündüz saatlerinde kuzey açıklığından giren serin hava, iç mekânın 

havalandırılmasını sağlamakta ve güney cephesinde ısınan hava dışarıya atılmaktadır. 

Gece saatlerinde ise rüzgâr kulesi aracılığıyla iç mekânda hava dolaşımı sağlanmaktadır 

(Şekil 3.28). 

   

Şekil 3.28 Rüzgâr kulesi çalışma prensibi (Erkinay 2012) 

Rüzgâr kulelerine dair geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Örneğin Amerikan’ın 

Kaliforniya Eyaleti’nde bulunan Carnegie Institution for Science-Department of Global 

Ecology adlı merkezde yapılan rüzgar kulesi çalışmasında su püskürtme tekniği 

uygulanarak içeri alınan hava hem nemlendirilmiş hem de soğutulmuştur. Böylece, 
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havanın sıcaklığı 85˚F dan 59˚F’ye inmekte ve bünyesinde bulundurduğu nem miktarında 

artış olmaktadır (Şekil 3.29). 

 

Şekil 3.29 Carnegie Institution-Global Ekology Merkezi / ABD (Anonymous 2017f) 

Norman FOSTER tarafından Abu Dabi’de bulanan Masdar Enstitüsünde bir rüzgâr kulesi 

tasarlanmıştır. Bu rüzgâr kulesi, 45m yüksekliğinde olup 6 adet binanın oluşturduğu 

avluyu soğutmak amaçlıdır. 2010 yılında faaliyete giren kule, Abu Dabi’de bulunan bir 

binaya kıyasla enstitünün soğutulmasında %50 enerji tasarrufu sağlamıştır. 

   

Şekil 3.30 Masdar Institute of Science and Technology /Abu Dabi (Anonymous 2017g) 

3.3.9 İklime uyumlu peyzaj 

İklime uyumlu bitki ve materyallerin kullanılması sürdürülebilirlik için oldukça 

önemlidir. Peyzaj tasarımında; güney cepheye geniş yapraklı ağaçlar dikerek gölgeleme 
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sağlanır. Yaz rüzgârlarına yön vererek pasif havalandırma sağlanır. Kuzey cephede iğne 

yapraklı ağaçlar kullanılarak güneş ışınımından maksimum getiri alınırken, soğuk kış 

rüzgarı yapıdan uzaklaştırılır. İklime uyumlu peyzaj tanımıyla sürdürülebilirlik yan yana 

geldiğinde en önemli parametrelerden biri de su kullanımıdır. Suyun etkin kullanılması 

iklime uyumlu peyzajın ve sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz koşuludur. Bununla ilgili 

olarak aşağıdaki hususların üzerinde durulabilir (Wade ve Midcap 2007): 

1. Alan Analizi, Planlama ve Tasarım: Ayrıntılı analizler yapılarak bu analizler sonucuna 

uygun olarak düzenlenen planlama ve tasarımdır. 

2. Toprak Analizi: Yüzey toprağı ve yüzey altı toprağı incelenerek gerekli uygulamalar 

yapılır. Bitki seçiminde toprağın tabakalaşması, pH dengesi ve tuzlanma oranına 

bakılmalıdır. 

3. Bitki Seçimi: Yerel habitata uygun bitki türleri seçilerek, hem planlama daha çabuk 

hayata geçmiş olacak, hem de daha az su tüketimi olacaktır. Ayrıca bitki türleri arasındaki 

ilişkiyi bilerek yapılan bir planlama daha başarılı bir peyzaj çalışması ortaya koyacaktır. 

4. Torf Alanları: Torf kullanarak toprağın su tutması arttırılır. Böylece hem su tüketimi 

azaltılmış hem de bitkilerin gelişimi sağlanmış olur. 

5. Sulama: Sulama dikkat edilmesi gereken bir husustur. Az sulama gibi çok sulama da 

bitkilerin gelişmesinde negatif etki yapar. Ayrıca çok sulama bitkileri geliştirmediği gibi 

fazla terleme yaparak daha çok su ihtiyacına neden olur. Ayrıca sulamada fazla suyun 

drenaj tekniğiyle dışarı atılması gerekmektedir. Yoksa tuzlanmaya neden olur. 

6. Malçlama: Toprak yüzeyine yayılan 5 cm ile 10 cm arasındaki organik veya inorganik 

tabakadır. Bitkilerin gelişimini soğuktan korunmasını sağladığı gibi istenmeyen yabancı 

otların da çıkmasını engeller. 

7. Bakım: Her canlı gibi bitkiler de bakıma ihtiyaç duyarlar. Zamanında budama, 

temizleme, sulama gibi bakımların yapılmasının yanı sıra bakımların masrafsız ve kolay 

olmasına özen gösterilmelidir. Bakımı zor ve maliyetli bahçelerin sürekliliği 

sağlanamamaktadır. 
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3.3.10 Çift tabakalı cepheler 

Çift tabakalı cepheler, iki tabakanın aralarında hava boşluğu kalacak şekilde cepheye 

yerleştirilmesiyle oluşmaktadır (Demir Çakan 2011). Dış cephe kabuğu hava şartlarına 

karşı koruma sağlarken, aynı zamanda dış ortamdaki sesin binanın içine girmesini 

engellemektedir. Dış cephe kabuğu ve iç cephe kabuğu arasındaki hava boşluğu bir 

tampon bölge oluşturarak enerji tüketimini azaltırken binanın doğal havalandırmasına 

olanak sağlamaktadır. Çift tabakalı cephe uygulamalarında dış cephe kabuğu bina 

yüksekliğince sürekli veya kat hizalarında kesilmek üzere süreksiz tasarlanabilmektedir 

(Kısa Ovalı 2009) 

Çift tabakalı cephelerin birçok türü vardır. Bunları hava akımının katmanlar arasında 

geçişine göre, ara boşluğun havalandırma tipine göre veya boşluğun bölümlenmesine 

göre sınıflandırılması yapılabilir (Kısa Ovalı 2009): 

 Hava akımının katmanlar arasında geçişine göre: 

1. Dış ortam yönünde (harici) hava perdeli 

2. İç ortam yönünde (dahili) 

3. Hava beslemeli 

4. Hava tahliyeli 

5. Tampon bölgeli 

Boşluğun havalandırılma tipine göre: 

1. Doğal 

2. Mekanik 

3. Karma (hibrid) 

Boşluğun bölümlenmesine göre: 

1. Koridor 

2. Çok katlı 

3. Şaft 

Çift tabakalı cephenin hangi türü olursa olsun, her çift tabakalı cephede, katmanlar 

arasında bir tampon bölge bulunur. İzalasyon malzemeleri ve güneşten korunma 



 

63 

elemanları gibi materyaller bu bölgede yer alır. Bu materyaller rüzgâr, yağmur, kar gibi 

dış etkenlere maruz olmadığından, bina dışına yerleştirilen materyallere oranla daha 

ekonomik olup cephenin iç yüzeyinden kontrol edilebilmektedir. Birçok çift tabakalı 

cephe sisteminde katmanlar arasındaki boşluk sayesinde bakım ve onarım kolaylıkla 

yapılabilmektedir. Enerji korunumu ve iklimsel avantajlarının yanı sıra bu tür cepheler 

binaya hafiflik ve zariflik etkisi de kazandırmaktadır. Çift tabakalı cephelerin bazı 

türlerinde %30’dan %50’ye kadar enerji tasarrufu sağlanabildiği gözlenmektedir (Şekil 

3.31).  

 

Şekil 3.31 Çift tabakalı cephe sistematik kesit (Anonim 2017g) 

Çift kabuklu cephe sistemleri özellikle Türkiye gibi karasal iklimin olduğu ülkelerde daha 

fazla kullanılması gereken sistemlerdir. Bu sistemler hem ses ve ısı yalıtımı yapar hem 

de güneşten maksimum fayda sağlar.  

3.3.11 Venturi bacaları 

Venturi bacaları rüzgar kepçeleriyle kullanılan bir uygulamadır. İkisinin de sistemi 

daralan kanalda havanın hızlanması prensibine dayanır. Venturi bacaları ısınan ve 

kirlenen havanın geniş ağızlı bir havalandırma girişine alınıp dışarı atılması şeklinde 

gerçekleştirilmektedir. Isınan hava yukarı çıkar dışarıda esen rüzgârda bir vakum kuvveti 

oluşturur. Bu sayede içerideki sıcak hava dışarıya atılır. 
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3.3.12 Rüzgar kepçeleri 

Rüzgâr kepçeleri, dışarıda esen rüzgârın ağzı daraltılmış huni benzeri bir düzenekle içeri 

alınmasını ve içeri alınırken de daralan kanalda havanın hızlanması prensibine göre düşey 

yöndeki kanal aracılığı ile iç mekâna dağıtılmasını sağlar. Kullanışlı bir sistemdir. Doğal 

havalandırma sağlar. Avrupa’da banyo tuvalet havalandırmasını bu tip pasif sistemlerle 

çözen projeler mevcuttur. Londra'nın güneyinde, Mimar Bill Dunster; 2002 yılında ilk 

etabı tamamlanarak Wallington’da yerleşime açılan Bedzed (Beddington Zero Energy 

Development) toplu yerleşkesinde rüzgâr kepçelerini kullanmıştır (Şekil 3.32). Bu rüzgar 

kepçeleri, rüzgarın pozitif ve negatif basıncından yararlanarak havalandırma 

sağlamaktadır. 

 

Şekil 3.32 Bedzed rüzgar kepçesi uygulaması / İngiltere (Anonymous 2017h) 

3.3.13 Işık rafları 

Işık rafları, aşırı güneş ışığını engellemek ve günışığını tavana yönlendirmek amacıyla 

tasarlanan yatay elemanlardır. Cepheyle bütünleşmiş bir eleman olabileceği gibi sonradan 

da monte edilebilir. İç mekânlarda günışığını daha verimli kullanacak şekilde pencereye 

yakın bölgeyi yoğun güneş ışığından korurken, tavana yansıtılan ışık ile mekânın 

derinliklerinde genel bir aydınlatma sağlamaktadır. İç mekanlarda pencereye yakın 

bölgeyi güneş ışığından korurken, yansıyan gün ışığı ile mekanın derinliklerini 

aydınlatmaktadır. Pencere kenarlarındaki gün ışığı seviyesini düşürüp mekanın 

derinliklerindeki gün ışığı seviyesini yükselterek daha homojen ışık dağılımı 

sağlamaktadır. Işık rafları, gölgeleme elemanı işleviyle soğutma yükünü azaltan ve rafın 
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üst yüzeyine yerleştirilen yansıtıcı yüzey sayesinde gün ışığını iç mekan tavanına 

yansıtarak aydınlatma yükünü düşüren sistemlerdir (Şekil 3.33). Bu özellikleriyle ışık 

rafları, enerji tüketiminin azaltılması açısından verimli sistemlerdir (Şahinoğlu 2012). 

 

Şekil 3.33 Işık rafı çalışma prensibi (Anonymous 2017i) 

Işık raflarının amacı; güneş ışığını mekanın içine yansıtırken istenmeyen açılarda gelen 

güneş ışığının içeriye girmesini engellemektir. Işık raflarının cephedeki konumu 

gölgeleme ve gün ışığı ile aydınlatma gereksinimlerine göre belirlenmektedir. Bu 

bağlamda ışık rafları, pencere içine yerleştirilen (iç ışık rafı), pencere dışına yerleştirilen 

(dış ışık rafı) veya içeri yerleştirilen ışık rafı dışarı yapılan gölgeleme elemanı şeklinde 

olabilir (Şekil 3.34).  İç ışık rafları, gün ışığını pencereden geçtikten sonra mekânın içine 

yönlendirmektedir. Bina dışına çıkma yaptıkları için dış ışık raflarının, binanın mimarisi 

üzerinde etkileri vardır (Erel 2004).  

    

Şekil 3.34 Işık rafı örnekleri (Anonymous 2017j) 

Bir dış ışık rafı pencere yakınlarını gölgelerken, bir iç ışık rafı mekanın derinliklerine 

kadar aydınlatma sağlamaktadır. Güneş kırıcılarıyla; ofis ortamlarında çalışmaya daha 
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uygun ışığın kontrolü bir şekilde sağlanır. Ayrıca, tavan kaplamasının malzemesi (mat, 

parlak veya aynasal), düzgünlüğü (pürüzlü veya pürüzsüz), rengi (açık veya koyu) ve 

eğimi gün ışığının mekana yayılımını etkilemektedir (Şekil 3.35). 

 

Şekil 3.35 Işık rafı uygulaması (Anonim 2017h) 

3.3.14 Işık tüpleri 

Işık tüpleri, güneş ışığını iç mekânlara yönlendirmek için kullanılan bir sistemdir. 

Aydınlatma amacıyla kullanılır. Işık tüpleri, güneş ışığını toplayarak kapalı mekânlara en 

az kayıpla iletir. Üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü saydam ışık toplayıcı 

kubbedir. İkici bölümü ışığı ileten yansıtıcı borudur. Üçüncü kısım ise ışığı homojen bir 

şekilde mekâna dağıtan lenstir (Şekil 3.36).  

 

Şekil 3.36 Işık tüpü (Anonim 2017i) 
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Işık tüpleri basit bir sistem olmakla birlikte gayet etkili olan da bir sistemdir. Özellikle 

gün içerisinde güneş ışığından faydalanamayan alanların güneş ışığından faydalanmasını 

sağlar. Doğal bir aydınlatma yaptığı gibi aydınlattığı alana ekstradan bir ısı yükü de 

yüklemez. Çatı katlarında uygulanması daha düşük maliyetlidir. Çatının üst taraflarına 

yerleştirilerek gün boyunca ışık alması sağlanır. Ayrıca borusu uzatılarak istenilen 

yüksekliğe konumlandırılabilir (Şekil 3.37) .  

Çatı penceresi gibi sistemlere göre izolasyonu daha kolaydır. Hem ısısal olarak çatı 

bütünlüğünü bozmaz, hem de su izolasyonunda daha başarılı bir sistemdir. Gece 

kullanımı için içine ampul takılan versiyonları vardır. Aynı sistemde gün içinde güneşin 

aydınlığından faydalanılırken, geceleri ise tasarruflu ampuller kullanılabilir. 

Işık tüpleri hangar, fabrika veya ofis gibi alanlarda da başarıyla uygulanan bir sistemdir. 

Işık tüplerinin verdiği ışık doğal ışık olduğundan ve tamamen yansıtma düzeneği 

kullanıldığından çalışma psikolojisine etkisi de pozitif yönde olduğu belirtilmektedir.  

            

 

Şekil 3.37 Işık tüpü uygulaması (Anonymous 2017k) 
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3.3.15 Heliostatlar 

Güneşi gün içerisinde uygun açılarla takip eden yansıtıcı aynalara verilen isimdir. 

Heliostatlar bir yardımcı sistem olarak kullanılır. Güneş kulelerinde daha çok kullanım 

alanı güneş kuleleri olmakla birlikte güneş ışınımının daha yoğun olarak kullanılması 

istenilen her alanda kullanılabilir.  

Yeşil binalarda heliostatlar daha çok ışık tüplerinde kullanılır. Büyük ışık tüpü 

tasarımlarında kullanılan heliostatlara en iyi örnek Norman Foster’ın tasarladığı Almanya 

Meclis Binası Reichstag’tır (Şekil 3.38). 

 

Şekil 3.38 Heliostat ve ışık tüpü uygulaması Reichstag / Almanya (Anonymous 2017l) 

3.3.16 Anidolik tavanlar 

Anidolik tavanlar, parabolik toplayıcıların optik özelliklerini kullanarak yayınık 

günışığını toplayan sistemlerdir. Bu sistemler, daha çok kapalı gök koşullarının hâkim 

olduğu bölgelerde, gökyüzündeki yayınık ışığı mekânların derinliklerine kadar 

yönlendirmek amacıyla kullanılır (Uyan ve Yener 2011). Bir ışık kanalı ve bu kanalın 

başında ve sonunda yer alan reflektörlerden oluşur (Şekil 3.39). Cephe yüzeyinde bulunan 

ilk reflektör yayınık ışığı toplayarak ışık kanalına iletir. Işık kanalının iç yüzeyi yüksek 

yansıtıcı özellikte olup, ışık tam iç yansıma prensibine göre kanal boyunca iletilir. Işık 

kanalının çıkışındaki parabolik reflektör, yayınık ışığı mekânın içine düzgün bir biçimde 

dağıtır (Ünal vd. 2005). 
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Şekil 3.39 Anidolik tavan çalışma prensibi (Anonymous 2017m) 

Sistemin girişinde yatay düzlemle 25°’lik açı yapan cam bir ünite vardır. Bu ünitenin 

amacı üzerine düşen gün ışığını ışık kanalına yönlendirmektir. Sistemin çıkışına da 

güvenliği sağlamak ve bakım masraflarını azaltmak için cam bir ünite konulabilir. 

Sistemdeki bütün parçalar yoğuşmayı ve ısıl köprüleri engellemek için yalıtılmalıdır.  

    

Şekil 3.40 Anidolik tavan örneği Laso Binası / Fransa (Anonymous 2017n) 

Anidolik tavan sistemleri düșey cephelerde pencerenin üst bölümüne monte 

edilmelidirler. Kapalı gök koșullarına sahip bölgelerdeki yayınık günışığından 

yararlanabilmek için kullanımı daha doğrudur. Anidolik tavanlar açık gök koşullarına 

sahip bölgelerde kamașma ve ısınma sorunları ortaya çıkarabilir. Bu tip sorunları ortadan 

kaldırmak için bazı gölgeleme elemanları kullanılmalıdır (Şekil 3.40). 
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3.3.17 Gölgeleme elemanları 

Güneşin istenmeyen ısıl etkilerinden korunmak ve soğutmaya katkı sağlamak amacıyla 

gölgeleme elemanlarından yararlanılmaktadır. Gölge elemanları farklı koşullara göre iç 

mekânda, dış mekanda veya iki cam arasında, yatay ve düşey olarak kullanılabilir. Bina 

dışı gölgeleme elemanları binaya ek olarak tasarlanan bileşenlerdir. Bu bileşenler sabit 

ya da hareketli olabileceği gibi cam, metal, beton, ahşap, plastik, kumaş ve hatta güneş 

paneli olarak da üretilebilir (Şekil 3.41). 

   

Şekil 3.41 Güneş kırıcı uygulamaları (Anonim 2017j) 

Gölgeleme elemanları daha çok dış cepheye uygulanır. Bunun sıcaklığı içeri almamakla 

ilgisi vardır. İç mekânlarda uygulanan gölgeleme sistemleri belli miktarda ısıyı iç mekana 

aldığından dış mekanda uygulanan gölgeleme sistemleri daha başarılı bulunmaktadır. Dış 

mekânda uygulanan gölgeleme elemanları daha sağlam malzemelerden üretilmelidir. 

Rüzgar yağmur ve diğer doğal olaylara maruz kalacağından ötürü sağlam ve dayanıklı 

malzemeler tercih edilmelidir (Şekil 3.42). 

    

Şekil 3.42 Caltrans Bulding / ABD (Anonymous 2017ö) 
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Gölgeleme elemanları düşey veya yatay levhalar halinde olmak zorunda değildir. Türkiye 

Müteahhitler Birliği Binası’nda uygulanan gölgeleme sisteminde binanın etrafına çelik 

telden bir tül giydirilmiştir. Güney cephesi daha sık olan çelik telden tül diğer cephelerde 

daha az yoğunluktadır (Şekil 3.43). 

 

Şekil 3.43 Türkiye Müteahhitler Birliği Binası Cephesi / Türkiye (Anonim 2017k) 

Peyzaj tasarımında bitkilerden de gölgeleme yapılabilmektedir. Binanın güney cephesine 

dikilen geniş yapraklı ağaçlar. Yaz aylarında binanın güney cephesine gelen fazla ışığı ve 

ısıyı engeller. Kış aylarında yaprakları döküldüğünde ise kış güneşine mani olmayarak 

binanın ısı ve ışık kazanımına katkı sağlar (Şekil 3.44). 

 

Şekil 3.44 Peyzaj ile gölgelendirme uygulaması (Uzun 2018) 
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3.3.18 Güneş bacaları 

Güneş bacaları literatürde ısısal baca uygulamaları olarak da geçer. Amacı güneş 

enerjisinden pasif yöntemlerle havalandırma ve soğutma amaçlı faydalanılabilmektedir. 

Bu yöntem yapının güney cephesinde düzenlenen bacadan oluşmaktadır (Şekil 3.45).  

 

Şekil 3.45 Güneş bacaları çalışma prensibi (Anonymous 2017p) 

Bacanın dış yüzeyi şeffaf cam kaplama olurken iç kısmı güneş ışınlarını emme amaçlı 

koyu metal malzeme ile kaplanmaktadır. Bacanın binayla temas eden yüzeyi de 

yalıtılarak baca içerisinde yüksek sıcaklık elde edilir. Böylece baca içerisindeki hava 

ısınarak yükselmekte ve bacadan dışarı çıkmaktadır. Rüzgâr hızı düşük olduğu 

zamanlarda, bacanın üst kısmına yerleştirilen dönen rüzgâr kepçesi ile havanın dışarı 

atılması hızlandırılmaktadır. Bacanın alt noktasından giren serin hava, hava sirkülasyonu 

oluşturmakta ve doğal havalandırma sağlanmaktadır. 

 

Şekil 3.46 Charles de Gaulle Lisesi / Suriye (Anonymous 2017r) 
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Şekil 3.47 Charles de Gaulle Lisesi güneş bacası çalışma prensibi (Anonymous 2017s) 

Suriye’nin Şam kentinde bulunan Charles de Gaulle Lisesi’nde güneş bacaları 

kullanılmıştır (Şekil 3.46, Şekil 3.47). Okulun projesi tasarlanırken gündüzleri sıcak, 

geceleri soğuk olan Şam’ın kuru çöl iklimi dikkate alınmıştır. Projenin tasarım hedefi, 

doğal havalandırmayı sağlamaktır. Okulda kullanılan güneş bacaları güneye doğru 

yönlendirilmiş ve bacanın yan yüzeyi güneş ışınlarını toplayabilmek için siyah boyalı 

polikarbonat levha ile kaplanmıştır. Böylece sınıflardaki sıcak hava çekilerek dışarıya 

atılmaktadır. 

3.3.19 Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 

Günlük hayatta tüketilen suyu daha aza indirgemek amacıyla üretilen sistemlerdir. 

Özellikle insanların kişisel temizliklerini yaparken kullandıkları su miktarını azaltmayı 

sağlayan bu sistemler günümüzde suyun korunumunu sağlamak için önemsenmektedir.  

Dünyadaki temiz su kaynakları hızla tükenmektedir. Özellikle kentlerde su tüketimi ciddi 

boyutlardadır. Bunu azaltmak için evlerde kişisel temizlikte kullanılan suyun akış hızının 

ve damlacık sayısının arttırılarak hem sudan hem de suyu ısıtmak için harcanan enerjiden 

tasarruf edilmektedir. Bu konuda birçok firma çalışma yürütmektedir. Son yapılan 

çalışmalarda suyun içine hava alınarak hem damlacık sayısının arttırılması hem de suyun 

basıncının yükseltilmesi sağlanmıştır. Böylece suyun harcanmasında %70 oranında 

tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca duş gibi ortamlarda ısının kaybolmasını engelleyerek daha 

az suyla ve daha az ısıyla ihtiyaçlar karşılanabilmektedir (Şekil 3.48). 
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Şekil 3.48 Tasarruflu duş başlığı kullanımı (Anonymous 2017t)



 

75 

4. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA AKTÖRLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 

BİNA TASARIMI YAKLAŞIMI KONUSUNDAKİ FARKINDALIK 

DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İnşaat sektörü, ekonomik eylemlerle doğrudan ilişkili olup tüm dünyada gayrisafi milli 

hasılanın % 8'ini (3,5 trilyon Amerikan Doları) oluşturmaktadır. Türkiye de, inşaat 

sektörüyle büyüyen bir ülkedir. İnşaat sektörünün milli gelire katkısının arttırılabilmesi 

için öncelikle yapı üretim sürecinde verimliliğin arttırılması gerekmektedir. Ayrıca, 

Türkiye enerjide dışa bağımlı olan ülkelerden birisidir. Türkiye’de tüketilen kaynakların 

% 28’i öz kaynaklardan karşılanmakta, % 72’si ise ithal edilmekte ve bu oran gün 

geçtikçe artmaktadır (Gültekin 2016). İnşaat sektöründe ve kentsel kullanımda enerji 

tüketimini düşürmeden bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Bu noktada, 

sürdürülebilirlik kavramı önem kazanmaktadır. Daha az enerji tüketerek hem etkin hem 

de çevreci olmayı başarabilen bir sektör ancak sürdürülebilirlik yaklaşımının 

benimsenmesi ile sağlanabilir. 

Türkiye, 1950’lerden sonra hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Bu süreçte, birçok 

sağlıksız ve mevzuata uygun olmayan konut üretilmiştir. Bu süreçten sonra, Türkiye 1999 

yılında büyük bir deprem felaketi yaşamıştır. Depremin getirdiği yıkım sonrasında 

sağlıksız yapıların yeniden yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, ekonomik 

büyümeyle birlikte gecekondu bölgelerinin ve çöküntü alanlarının rehabilite edilmesi 

gerekli hale gelmiştir. 

İlk gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerde ucuz konut üretimi odaklı çalışmalar 

yapılmıştır. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik dikkate alınmadan 

gerçekleştirilen bu kentsel dönüşüm çalışmaları başarılı olamamıştır. Örneğin, Bursa 

Doğanbey kentsel dönüşüm projesi için halen tepkiler devam etmekte ve yapıların 

yıkılması sürekli gündeme gelmektedir. Bu durumda önemli olan husus, söz konusu 

sağlıksız yapı stokunun ucuz konut üreterek mi yoksa nitelikli sürdürülebilir konut 

üreterek mi dönüştürülmesi gerektirdiğidir. Bu bağlamda bu çalışmada, kentsel 

dönüşümün uygulama aktörleri ile sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı konusundaki 
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bilgi birikim ve deneyimlerini ölçmek ayrıca farkındalık düzeylerini belirlemek üzere bir 

anket çalışması gerçekleştirilmiştir.  

4.1 Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Bu çalışmada, kentsel dönüşümün uygulama aktörleri olan merkezi yönetim, yerel 

yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımı konusundaki farkındalık düzeylerini belirlemek üzere bir anket çalışması 

yapılmıştır. Anket çalışmasında, kentsel dönüşüm aktörlerinden yerel halk çalışmanın 

kapsamı dışında tutulmuştur. Anket yapılan grup, söz konusu kurumlarda kentsel 

dönüşüm sürecinde çalışan ve bu konuda en yüksek düzeyde bilgi ve deneyime sahip 

olduğu düşünülen personel arasından titizlikle seçilmiştir. Seçilen personele yüz yüze 

soru sorma tekniği ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Merkezi yönetim kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü teknik personeli ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı teknik 

personeline anket uygulanmıştır. Yerel yönetimlerde Çankaya Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Etimesgut 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mamak Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü ile Polatlı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personeli 

seçilmiştir. Sivil toplum kuruluşları kapsamında Kent-Koop Batıkent Konut Üretim Yapı 

Kooperatifler Birliği ve Ankara Kentsel Dönüşüm Derneği üyelerine anket yapılmıştır. 

Bunların dışında özel kuruluşlarda kentsel dönüşüm projelerinde bizzat yer almış mimar, 

mühendis, müteahhit ve teknikerlere de anket uygulanmıştır. 

4.1.1 Anket yapılan aktörlerinin demografik özelliklerinin (DÖ) değerlendirilmesi 

Anket çalışmasında öncelikle anket yapılan grubun cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, 

ortalama aylık gelir, meslek, iş deneyim süresi, mülkiyet durumu ve çalıştıkları kurum 

bilgileri değerlendirilmiştir. Ankete katılan kişilerin demografik özelliklerinin 

belirlenmesinin amacı, bu kişilerin toplumun ilgili kesimini ne kadar yansıttığını 
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belirlemek ve demografik bilgiler ışığında elde edilen sonuçların analiz edilmesiyle daha 

sonra yapılacak benzer çalışmalarda grupsal eğilimleri göz önünde bulundurabilmektir. 

 Değerlendirme DÖ1 - Cinsiyet ile ilgili sonuçların belirlenmesi: Ankete katılan kentsel 

dönüşüm uygulama aktörlerinden toplam 124 kişiden 87’sinin (%70,2) erkek ve 37’sinin 

(%29,8) kadın olduğu belirlenmiştir. Söz konusu sonuçlar, frekans (n) ve yüzde (%) 

oranları bazında çizelge 4.1’de verilmiştir. 

Çizelge 4.1 Cinsiyet ile ilgili sonuçlar 

Cinsiyetiniz nedir? Frekans (n) Yüzde (%) 

 

Erkek 87 70,2 

Kadın 37 29,8 

Toplam 124 100 

 Değerlendirme DÖ2 - Yaş ile ilgili sonuçların belirlenmesi: Ankete katılan kentsel 

dönüşüm uygulama aktörlerinden 23’ünün (%18,5) 18-29 yaş aralığında, 62’sinin (%50) 

30-39 yaş aralığında, 21’inin (%16,9) 40-49 yaş aralığında, 15’inin (%12,1) 50-59 yaş 

aralığında ve 3’ünün (%2,4) 60 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Söz konusu 

sonuçlar, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.2’de verilmiştir. 

Çizelge 4.2 Yaş ile ilgili sonuçlar 

Kaç yaşındasınız? Frekans (n) Yüzde (%) 

 

18-29 yaş 23 18,5 

30-39 yaş 62 50 

40-49 yaş 21 16,9 

50-59 yaş 15 12,1 

60 yaş ve üzeri 3 2,4 

Toplam 124 100 

 Değerlendirme DÖ3 - Eğitim seviyesi ile ilgili sonuçların belirlenmesi: Ankete katılan 

kentsel dönüşüm uygulama aktörlerinden 7’sinin (%5,6) lise ve altı, 96’sının (%77,4) 

üniversite ve 21’inin (%16,9) yüksek lisans/doktora eğitim seviyesine sahip olduğu 
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belirlenmiştir. Söz konusu sonuçlar, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 

4.3’de verilmiştir. 

Çizelge 4.3 Eğitim seviyesi ile ilgili sonuçlar 

Eğitim seviyeniz nedir? 
Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Lise ve altı 7 5,6 

Üniversite 96 77,4 

Yüksek lisans/Doktora 21 16,9 

Toplam 124 100 

 Değerlendirme DÖ4 – Ortalama aylık gelir ile ilgili sonuçların belirlenmesi: Ankete 

katılan kentsel dönüşüm uygulama aktörlerinden 4’ünün (%3,2) 2000 TL ve altı, 62’sinin 

(%50) 2000-4000 TL, 50’sinin (%40,3) 4000-7000 TL ve 8’inin (%6,5) 7000-10000 TL 

gelire sahip olduğu belirlenmiştir. Söz konusu sonuçlar, frekans (n) ve yüzde (%) oranları 

bazında çizelge 4.4’de verilmiştir. 

Çizelge 4.4 Ortalama aylık gelir ile ilgili sonuçlar 

Ortalama aylık geliriniz 

nedir? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

2000 TL ve altı 4 3,2 

2000-4000 TL 62 50 

4000-7000 TL 50 40,3 

7000-10000 TL 8 6,5 

Toplam 124 100 

 Değerlendirme DÖ5 - Meslek ile ilgili sonuçların belirlenmesi: Ankete katılan kentsel 

dönüşüm uygulama aktörlerinden 24’ünün (%19,4) mimar, 44’ünün (%35,5) mühendis, 

13’ünün (%10,5) şehir plancı, 10’u (%8,1) tekniker olduğu ve 33’ünün (%26,6) diğer 

meslek gruplarına sahip olduğu belirlenmiştir. % 70’ten fazlasının teknik personel olduğu 

göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu sonuçlar, frekans (n) ve yüzde (%) oranları 

bazında çizelge 4.5’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.5 Meslek ile ilgili sonuçlar 

Mesleğiniz 

nedir? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Mimar 24 19,4 

Mühendis 44 35,5 

Şehir Plancı 13 10,5 

Tekniker 10 8,1 

Diğer 33 26,6 

Toplam 124 100 

 Değerlendirme DÖ6 - İş deneyim süresi ile ilgili sonuçların belirlenmesi: Ankete 

katılan kentsel dönüşüm uygulama aktörlerinden 17’sinin (%13,7) 5 yıldan az, 23’ünün 

(%18,5) 5-9 yıl, 35’inin (%28,2) 10-14 yıl, 16’sının (%12,9) 15-19 yıl, 20’sinin (%16,1) 

20-24 yıl ve 13’ünün (%10,5) 25 yıl ve üzeri iş deneyimine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Söz konusu sonuçlar, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.6’da verilmiştir. 

Çizelge 4.6 İş deneyim süresi ile ilgili sonuçlar 

Toplam iş deneyim 

süreniz ne kadardır? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

5 yıldan az 17 13,7 

5-9 yıl 23 18,5 

10-14 yıl 35 28,2 

15-19 yıl 16 12,9 

20-24 yıl 20 16,1 

25 yıl ve üzeri 13 10,5 

Toplam 124 100 

 Değerlendirme DÖ7 - İkamet edilen konuttaki mülkiyet durumu ile ilgili sonuçların 

belirlenmesi: Ankete katılan kentsel dönüşüm uygulama aktörlerinden 31’inin (%52,5) 

kira, 90’nının (%72,6) ev sahibi ve 3’ünün (%2,4) diğer mülkiyet durumuna sahip olduğu 

belirlenmiştir. Söz konusu sonuçlar, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 

4.7’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.7 İkamet edilen konuttaki mülkiyet durumu ile ilgili sonuçlar 

İkamet ettiğiniz konutta 

mülkiyet durumunuz 

nedir? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Kira 31 52,5 

Ev sahibi 90 72,6 

Diğer 3 2,4 

Toplam 124 100 

 Değerlendirme DÖ8 - Ankete katılan kentsel dönüşüm uygulama aktörlerinin dâhil 

oldukları grubun belirlenmesi: Ankete katılan kentsel dönüşüm uygulama aktörlerinden 

30’unun (%24,2) merkezi yönetim, 34’ünün (%27,4) yerel yönetimler, 30’unun (%24,2) 

sivil toplum kuruluşları ve diğer 30’unun (%24,2) özel kuruluşlar grubuna ait olduğu 

belirlenmiştir. Söz konusu sonuçlar, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 

4.8’de verilmiştir. 

Çizelge 4.8 Ankete katılan kentsel dönüşüm uygulama aktörlerinin dâhil oldukları grup 

ile ilgili sonuçlar 

Grup verileri 
Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Merkez yönetim  30 24,2 

Yerel yönetimler 34 27,4 

Sivil toplum 

kuruluşları 
30 24,2 

Özel kuruluşlar 30 24,2 

Toplam 124 100 
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4.1.2 Merkezi yönetimin (MY) sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı konusundaki 

farkındalık düzeyinin değerlendirilmesi 

Anket çalışmasında merkezi yönetim kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı 

ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 

çalışan teknik personele anket uygulanmıştır. Ankete katılan teknik personel; mimar, 

mühendis ve şehir plancı olmak üzere toplam 30 kişiden oluşmaktadır. Ankete 

çalışmasında soru sorulan tüm merkezi yönetim personeli kentsel dönüşüm projelerinde 

görev almıştır. Anket yüz yüze soru sorma tekniği ile yapılmıştır. 

Değerlendirme MY1 - Merkezi yönetimin kentsel dönüşümün amaçları konusundaki 

düşüncesinin belirlenmesi: Merkezi yönetim kapsamında anket uygulanan personel, 

kentsel dönüşümün amaçlarını Türkiye şartlarına göre değerlendirmişlerdir. 

Değerlendirme sonucuna göre merkezi yönetim, kentsel dönüşümün en önemli amacının 

“deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina üretimi” olduğunu düşünmektedir. Diğer 

önemsenen amaçlar ise önem sırasına göre “gecekondu alanlarının rehabilitesi” ile 

“sağlıklı ve güvenli yaşam yerlerinin oluşturulmasıdır.” En az önem verilen amaçlar 

“toplumdaki eğitim ve kültür seviyesinin arttırılması”, “gelir ve refah dağılımında 

adaletin sağlanması” ile “gelir düzeyi düşük nüfusun ucuz konut temininde sürekliliğinin 

sağlanmasıdır”. Merkezi yönetimin kentsel dönüşümün amaçları konusundaki düşüncesi, 

frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.9’da verilmiştir. 

Çizelge 4.9 Merkezi yönetim personelinin, kentsel dönüşümün amaçları hakkındaki 

düşünceleri 

Kentsel dönüşümün amaçlarını Türkiye 

şartlarına göre derecelendiriniz. 

1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 

Gecekondu alanlarının rehabilitesi  1 3,3 1 3,3 2 6,7 4 13,3 22 73,3 

Tarihi dokuların korunması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması  
5 16,7 2 6,7 9 30 4 13,3 10 33,3 

Deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina 

üretimi  
2 6,7 - - - - 3 10 25 83,3 
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Çizelge 4.9 Merkezi yönetim personelinin, kentsel dönüşümün amaçları hakkındaki 

düşünceleri (devamı) 

Kentsel dönüşümün amaçlarını Türkiye 

şartlarına göre derecelendiriniz. 

1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 

Kentin etkin bir şekilde planlanması 3 10 1 3,3 6 20 7 23,3 13 43,3 

Gelir düzeyi düşük nüfusun ucuz konut 

temininde sürekliliğinin sağlanması  
4 13,3 4 13,3 15 50 4 13,3 3 10 

Ekonomik yaşamın canlandırılması  1 3,3 4 13,3 15 50 6 20 4 13,3 

İş potansiyellerinin oluşturulması  2 6,7 4 13,3 15 50 6 20 3 10 

Sağlıklı, güvenli ve konforlu yapılı 

çevrelerin oluşturulması 
1 3,3 2 6,7 2 6,7 8 26,7 17 56,7 

Gelir ve refah dağılımında adaletin 

sağlanması  
8 26,7 7 23,3 6 20 3 10 6 20 

Yaşlı ve engelliler için daha iyi konut 

koşullarının sağlanması  
4 13,3 7 23,3 6 20 5 16,7 8 26,7 

Toplumdaki eğitim ve kültür seviyesinin 

arttırılması  
10 33,3 4 13,3 8 26,7 2 6,7 6 20 

 Değerlendirme MY2 - Merkezi yönetimin kentsel dönüşümün çevresel etkileri 

konusundaki düşüncesinin belirlenmesi: Kentsel dönüşümün çevreye zarar verip 

vermediği konusundaki anket sorusunu, ankete katılan merkezi yönetim personelinin 

16’sı (% 53,3) evet olarak cevaplandırırken; 13’ü (%43,3) hayır ve 1’i (%3,3) 

bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.10’da 

sunulmuştur. 

Çizelge 4.100 Merkezi yönetimin kentsel dönüşümün çevreye verdiği zarar hakkındaki 

düşünceleri 

Türkiye’de gerçekleştirilen 

kentsel dönüşümün çevreye 

zarar verdiğini düşünüyor 

musunuz? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 16 53,3 

Hayır 13 43,3 

Bilmiyorum/İlgili değilim 1 3,3 

Toplam 30 100 
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Kentsel dönüşümün çevreye zarar verdiğini düşünen merkezi yönetim personeli, kentsel 

dönüşümün çevresel etkilerini Türkiye şartlarına göre değerlendirmişlerdir. 

Değerlendirme sonucuna göre merkezi yönetim personeli, kentsel dönüşümün sebep 

olduğu en olumsuz çevresel etkinin “yeşil alanların azalması” olduğunu düşünmektedir. 

Diğer çevresel etkiler ise önem sırasına göre “biyoçeşitliliğin zarar görmesi” ve “CO₂ 

salımının artması” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, merkezi yönetimin kentsel dönüşümün 

en az sebep olabileceği çevresel etkilerin “ozon tabakasının delinmesi” ve “küresel 

ısınma” olduğunu düşündüğü saptanmıştır. Merkezi yönetimin kentsel dönüşümün 

çevresel etkileri konusundaki düşüncesi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında 

çizelge 4.11’de verilmiştir.  

Çizelge 4.11 Merkezi yönetimin kentsel dönüşümün olası çevresel etkileri konusundaki 

düşünceleri 

Kentsel dönüşümün olası çevresel 

etkilerini derecelendiriniz. 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

CO₂ salımının artması  1 5,9 2 11,8 2 11,8 6 35,3 4 23,5 2 11,8 

Yeşil alanların azalması  - - 1 5,9 1 5,9 3 17,6 5 29,4 7 41,2 

Hava ve toprak kirliliğinin artması  1 5,9 4 23,5 3 17,6 4 23,5 3 17,6 2 11,8 

Küresel ısınma  1 5,9 4 23,5 5 29,4 2 11,8 4 23,5 1 5,9 

Kuraklık oluşması (Çölleşme)  1 5,9 3 17,6 4 23,5 6 35,3 1 5,9 2 11,8 

Biyoçeşitliliğin zarar görmesi  - - 2 11,8 3 17,6 6 35,3 2 11,8 4 23,5 

Su kirliliğinin artması  - - 3 17,6 4 23,5 4 23,5 3 17,6 3 17,6 

Ozon tabakasının delinmesi  4 23,5 2 11,8 5 29,4 2 11,8 3 17,6 1 5,9 

 Değerlendirme MY3 - Merkezi yönetimin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımından beklentisinin belirlenmesi: Merkezi yönetim kapsamında anket 

uygulanan personelin, Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımından beklentileri en çok “çevre kirliliğinin azaltılması” ve “yaşam 

kalitesinin arttırılması” olarak belirlenmiştir. Söz konusu iki beklentiden sonra “enerji 

tasarrufu artışı” beklentisi gelmektedir. Değerlendirme sonuçlarında “cari açığın 

azalması” beklentisinin yanında “cari açığın artışı” beklentisi de saptanmıştır. Personelin 

her iki seçeneği işaretlemesinin sebebininse sistemlerde kullanılan malzemelerin ithal 

olması düşüncesi olduğu sonucuna varılmıştır. Merkezi yönetimin kentsel dönüşümde 
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sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımından beklentisi, frekans(n) ve yüzde(%) oranları 

olarak aşağıda verilmiştir (Çizelge 4.12). 

Çizelge 4.12 Merkezi yönetimin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımından beklentisi 

Kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımından beklentinizi 

derecelendiriniz. 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

Çevre kirliliğinin azaltılması  1 3,3 - - - - 4 13,3 4 13,3 21 70 

Cari açığın azalması  4 13,3 2 6,7 6 20 8 26,7 5 16,7 5 16,7 

Cari açığın artması  13 43,3 6 20 5 16,7 3 10 2 6,7 1 3,3 

Enerji tasarrufu artışı  2 6,7 - - - - 2 6,7 9 30 17 56,7 

Enerji tüketimi artışı  21 70 4 13,3 3 10 2 6,7 - - - - 

Ekonomik büyüme  3 10 1 3,3 6 20 11 26 5 16,7 4 13,3 

Yaşam kalitesinin artırılması  - - - - - - 2 6,7 9 30 19 63,3 

 Değerlendirme MY4 - Merkezi yönetimin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı 

konusundaki bilgisinin tartışılması: Anket yapılan merkezi yönetim personeli, mimar ve 

şehir plancı ağırlıktadır. Bu sebeple merkezi yönetim personelinin, sürdürülebilir bina 

tasarım yaklaşımı kapsamında genel olarak tasarım parametrelerini bildiği belirlenmiştir. 

Aktif sistemler hakkında %50’nin üzerinde merkezi yönetim personelinin bilgi sahibi 

olduğu sonucuna varılmıştır. Merkezi yönetim personeli tarafından en çok bilinen aktif 

sistemlerin “güneş pilleri”, “güneş toplayıcıları”, “rüzgâr türbinleri” ve “yağmur suyu 

geri dönüştürme sistemleri” olduğu; en az bilinen aktif sistemin ise “susuz tuvaletler” 

olduğu saptanmıştır. Pasif sistemler hakkında ise merkezi yönetim personelinin yeterince 

bilgi sahibi olmadığı sonucuna varılmıştır. Personel genelinin sadece reklamları çok 

yapılan ışık, ısı ve ses yalıtımlı camlar hakkında bilgi sahibi olduğu, diğer birçok sistemi 

ilk kez duyduğu belirlenmiştir. Merkezi yönetimin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı 

konusundaki bilgisi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları aşağıda sunulmuştur (Çizelge 

4.13).  



 

85 

Çizelge 4.13 Merkezi yönetimin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı konusundaki bilgi 

durumu 

Sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, aktif sistemler 

ve pasif sistemler hakkındaki bilgi durumunuzu belirtiniz. 

Bilgim Var Bilgim Yok 

n % n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 29 96,7 1 3,3 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 25 83,3 5 16,7 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 26 86,7 4 13,3 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 24 80 6 20 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 20 66,7 10 33,3 

Aktif Sistemler 

Güneş pilleri 19 63,3 11 36,7 

Rüzgar türbinleri 22 73,3 8 26,7 

Güneş toplayıcıları 21 70 9 30 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 15 50 15 50 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) 11 36,7 19 63,3 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 21 70 9 30 

Gri su dönüştürme sistemleri 16 53,3 14 46,7 

Susuz tuvaletler 7 23,3 23 76,7 

Pasif Sistemler 

Metal duvarlar 7 23,3 23 76,7 

Güneş duvarları 11 36,7 19 63,3 

Güneş odaları 17 56,7 13 43,3 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 21 70 9 30 

Güneş kiremitleri 11 36,7 19 63,3 

Labirent sistemler 6 20 24 80 

Atriumlar 11 36,7 19 63,3 

Rüzgar kuleleri  11 36,7 19 63,3 

İklime uyumlu peyzaj 12 40 18 60 

Çift tabakalı cepheler 15 50 15 50 

Venturi bacaları 6 20 24 80 

Rüzgar kepçeleri 6 20 24 80 

Işık rafları 7 23,3 23 76,7 

Işık tüpleri 7 23,3 23 76,7 

Heliostatlar 2 6,7 28 93,3 

Anidolik tavanlar 2 6,7 28 93,3 

Gölgeleme elemanları 15 50 15 50 

Güneş bacaları 10 33,3 20 66,7 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 17 56,7 13 43,3 
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 Değerlendirme MY5 - Merkezi yönetimin kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir 

bina tasarım yaklaşımının uygulanma durumu hakkındaki bilgisinin belirlenmesi: 

Merkezi yönetimin kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımının uygulanma durumu hakkındaki bilgisine ilişkin anket sorusunu, ankete 

katılan merkezi yönetim personelinin 9’u (%30) evet olarak cevaplandırırken; 13’ü (%43) 

hayır ve 8’i (%26,7) bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu 

oranlar, çizelge 4.14’te sunulmuştur. 

Çizelge 4.14 Merkezi yönetimin kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina tasarım 

yaklaşımının uygulanma durumu hakkındaki bilgisi 

Gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımının 

uygulandığını belirten %30 oranındaki merkezi yönetim personeli, sürdürülebilir bina 

tasarımı parametreleri, aktif sistemler ve pasif sistemlerin büyük ölçüde kullanıldığını 

belirtmişlerdir. Ancak, geriye kalan %70 oranındaki personel bu parametreleri ve 

sistemleri kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Oysa merkezi yönetimde sürdürülebilirlikle 

ilgili teorik kapsamda bazı projeler yürütülmektedir. Örneğin Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir’de 

“Süperkentler” isimli bir sürdürülebilir kentsel dönüşüm projesi hazırlamıştır (Apaydın 

ve Köroğlu 2017) . Bu projeye rağmen ankete katılan personelin büyük çoğunluğunun, 

sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalardan haberdar olmadıkları sonucuna varılmıştır. 

Merkezi yönetimin kentsel dönüşüm projelerinde uygulanan sürdürülebilir bina tasarım 

parametreleri ve sistemleri hakkındaki bilgisi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında 

çizelge 4.15’te verilmiştir. 

Gerçekleştirdiğiniz kentsel dönüşüm 

projelerinde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımı uygulandı mı? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 9 30 

Hayır 13 43,3 

Bilmiyorum/İlgili değilim 8 26,7 

Toplam 30 100 
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Çizelge 4.15 Merkezi yönetimin kentsel dönüşüm projelerinde uyguladıkları sürdürülebilir 

bina tasarım parametreleri ve sistemleri hakkındaki uygulanma bilgisi 

Gerçekleştirdiğiniz kentsel dönüşüm projelerinde 

sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, aktif 

sistemler ve pasif sistemlerden hangilerinin 

uygulandığını belirtiniz. 

Kullanıldı Kullanılmadı 

n % n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 9 100 - - 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 9 100 - - 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 9 100 - - 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 8 88,9 1 11,1 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 7 77,8 2 22,2 

Aktif Sistemler 

Güneş pilleri 8 88,9 1 11,1 

Rüzgar türbinleri 5 55,6 4 44,4 

Güneş toplayıcıları 8 88,9 1 11,1 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 4 44,4 5 55,6 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) 3 33,3 6 66,7 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 8 88,9 1 11,1 

Gri su dönüştürme sistemleri 7 77,8 2 22,2 

Susuz tuvaletler 4 44,4 5 55,6 

Pasif Sistemler 

Metal duvarlar 9 100 - - 

Güneş duvarları 9 100 - - 

Güneş odaları 9 100 - - 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 5 55,6 4 44,4 

Güneş kiremitleri 1 11,1 8 88,9 

Labirent sistemler 9 100 - - 

Atriumlar 1 11,1 8 88,9 

Rüzgar kuleleri  9 100 - - 

İklime uyumlu peyzaj 2 22,2 7 77,8 

Çift tabakalı cepheler 5 55,6 4 44,4 

Venturi bacaları 9 100 - - 

Rüzgar kepçeleri 9 100 - - 

Işık rafları 1 11,1 8 88,9 

Işık tüpleri 1 11,1 8 88,9 

Heliostatlar 9 100 - - 

Anidolik tavanlar 9 100 - - 

Gölgeleme elemanları 2 22,2 7 77,8 

Güneş bacaları 1 11,1 8 88,9 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 3 33,3 6 66,7 

 Değerlendirme MY6 - Merkezi yönetimin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke 

kaynaklarında etkin kullanım sağlayıp sağlamadığı hakkındaki düşüncesinin 

belirlenmesi: Merkezi yönetim personelinin, sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının 
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ülke kaynaklarında etkin kullanım sağlayıp sağlamadığı hakkındaki düşüncesinin 

sorulduğu anket sorusuna, ankete katılan merkezi yönetim personelinin 25’i (% 83,3) 

evet, 2’si (% 6,7) hayır ve 3’ü (% 10) bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde 

cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.16’da sunulmuştur. 

Çizelge 4.16 Merkezi yönetimin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke kaynaklarında 

etkin kullanım sağlayıp sağlamadığı hakkındaki düşüncesi 

 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke kaynaklarında (enerji, 

su, arsa/arazi, iş gücü ve sermaye) etkin kullanım sağladığını düşünen merkezi yönetim 

personelinin, en çok “enerji” ve “su” kaynaklarında etkinlik sağlanabileceğini düşündüğü 

belirlenmiştir. Ayrıca, merkezi yönetimin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımı uygulanmasıyla “işgücü” kaynaklarında en düşük etkinlik düzeyi 

sağlanabileceğini düşündüğü saptanmıştır. Merkezi yönetimin sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımının ülkenin kaynaklarında sağladığı etkinlik düzeyi hakkındaki 

düşüncesi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.17’de verilmiştir. 

Çizelge 4.17 Merkezi yönetimin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke kaynaklarında 

sağladığı etkinlik düzeyi hakkındaki düşünceleri 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımına yer 

verilmesi ülke kaynaklarının etkin 

kullanımını sağlar mı? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 25 83,3 

Hayır 2 6,7 

Bilmiyorum/İlgili değilim 3 10 

Toplam 30 100 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımının 

uygulanması, ülke kaynaklarında 

ne kadar etkinlik sağlar? 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

Enerji - - - - - - - - 1 4 24 96 

Su - - - - - - 2 8 10 40 13 52 

Arsa/Arazi 1 4 1 4 2 8 9 36 5 20 7 28 

İş gücü 1 4 2 8 2 8 10 40 7 28 3 12 

Sermaye - - 3 12 4 16 7 28 4 16 7 28 
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 Değerlendirme MY7 - Merkezi yönetim personelinin gayrimenkul satın alırken 

sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımını dikkate alma durumunun belirlenmesi: Merkezi 

yönetim personelinin gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımını 

dikkate alma durumlarına ilişkin anket sorusunu, 12’si (% 40) evet olarak 

cevaplandırırken; 17’si (% 56,7) hayır ve 1’i (% 3,3) bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde 

cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.18’de sunulmuştur. Çizelgeye göre 

personelin %50’den fazlası, sürdürülebilir bina tasarım parametrelerini ve sistemlerini 

ticari bir değer olarak görmemektedir. Gayrimenkul satın alırken bu parametre ve 

sistemleri neden tercih etmedikleri sorulduğunda; gayrimenkulün yerinin, büyüklüğünün 

ve ileriye dönük ekonomik getirisinin kendileri için çok daha önemli olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Çizelge 4.18 Merkezi yönetim personelinin, gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımını dikkate alma durumu 

Gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımını dikkate alan merkezi 

yönetim personelinin cevapları incelendiğinde en çok güneş enerjisi ile ilgili olan aktif 

sistemleri dikkate aldıkları saptanmıştır. En yaygın olarak kullanılan pasif sistemlerden 

“ışık, ısı ve ses yalıtımlı camlar” ile “çift tabakalı cepheler” dışındaki pasif sistemlerin, 

gayrimenkul satın alırken kayda değer bir etki oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. Söz 

konusu oranlar, çizelge 4.19’da verilmiştir. 

 

Gayrimenkul satın alırken 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımını dikkate alır mısınız? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 12 40 

Hayır 17 56,7 

Bilmiyorum/İlgili değilim 1 3,3 

Toplam 30 100 
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Çizelge 4.19 Merkezi yönetim personelinin gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina 

tasarım parametreleri ve sistemlerini dikkate alma durumu 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, aktif sistemler 

ve pasif sistemlerden hangilerinin gayrimenkulün ekonomik değerini 

arttırdığını düşünüyorsunuz? 

Arttırır 

n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 9 75 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 11 91,7 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 9 75 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 6 50 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 8 66,7 

Aktif Sistemler 

Güneş pilleri 8 66,7 

Rüzgar türbinleri 5 41,7 

Güneş toplayıcıları 10 83,3 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 7 58,3 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) 4 33,3 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 10 83,3 

Gri su dönüştürme sistemleri 7 58,3 

Susuz tuvaletler 2 18,2 

Pasif Sistemler 

Metal duvarlar 2 16,7 

Güneş duvarları 2 16,7 

Güneş odaları 3 25 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 8 66,7 

Güneş kiremitleri 2 16,7 

Labirent sistemler 1 8,3 

Atriumlar 1 8,3 

Rüzgar kuleleri  2 16,7 

İklime uyumlu peyzaj 4 33,3 

Çift tabakalı cepheler 10 83,3 

Venturi bacaları 1 8,3 

Rüzgar kepçeleri 2 16,7 

Işık rafları 1 8,3 

Işık tüpleri 2 16,7 

Heliostatlar 1 8,3 

Anidolik tavanlar 1 8,3 

Gölgeleme elemanları 3 25 

Güneş bacaları 3 25 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 3 25 

 Değerlendirme MY8 - Merkezi yönetimin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımının işletme giderlerine etkisi hakkındaki düşüncesinin belirlenmesi: 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının işletme giderlerini düşürüp 
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düşürmeyeceği konusundaki anket sorusunu, merkezi yönetim personelinin 21’i (% 70) 

evet olarak cevaplandırırken; 5’i (% 16,7) hayır ve 4’ü bilmiyorum/ilgili değilim (% 13,3) 

şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.20’de sunulmuştur.  

Çizelge 4.20 Merkezi yönetimin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımının işletme giderlerine etkisi hakkındaki düşüncesi 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının işletme giderlerini 

azaltacağını düşünen merkezi yönetim personelinin % 28,6’sı işletme giderlerinin 0-%20 

arası düşeceğini öngörmektedir. Personelin % 33,3’ü işletme giderlerindeki düşüşün 

%20-%40 oranında,  % 33,3’ü ise %40-%60 oranında olacağını geriye kalan %4,8 ise 

%60-%80 oranında olacağını düşünmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Eskişehir 

ili için hazırlamış olduğu sürdürülebilir kentsel dönüşüm projesi Süperkent’de, mevcut 

kentsel alanlara göre asgari %65 enerji verimliliği, %65 su tasarrufu, %55 işletme 

verimliliği, %80 ulaşım ve %50 altyapı gideri tasarrufu elde edileceği hesaplanmıştır. Bu 

projeyi hazırlayan birime de anket uygulanmıştır. Bu projede çalışan personel tarafından 

hesaplanan değerler ile aynı personelin anket sorularına verdikleri cevaplar arasında 

büyük bir farklılık olması dikkat çekicidir. Kentsel dönüşümde uygulanan sürdürülebilir 

bina tasarımı parametreleri ve sistemlerinin işletme giderlerini düşürme oranı hakkındaki 

düşüncesi frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.21’de verilmiştir. 

 

 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımının 

uygulanmasıyla işletme giderlerinin 

düşeceğini düşünüyor musunuz? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 21 70 

Hayır 5 16,7 

Bilmiyorum/İlgili değilim 4 13,3 

Toplam 30 100 
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Çizelge 4.21 Merkezi yönetimin kentsel dönüşümde uygulanan sürdürülebilir bina 

tasarımı parametreleri ve sistemlerinin işletme giderlerini düşürme oranı 

hakkındaki düşüncesi 

 Değerlendirme MY9 - Merkezi yönetimin Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde 

sürdürülebilir binalar tasarlanabildiği hakkındaki düşüncesinin belirlenmesi: 

Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir binalar tasarlanıp tasarlanamadığı 

konusundaki anket sorusunu, ankete katılan merkezi yönetim personelinin % 20’si evet 

olarak cevaplandırırken; % 63’ü hayır ve % 16,7’si bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde 

cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.22’de sunulmuştur. 

Çizelge 4.22 Merkezi yönetimin Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir 

binalar tasarlanıp tasarlanmadığı hakkındaki düşüncesi 

 

Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir binalar 

tasarlanamadığını düşünen merkezi yönetim personeli, bu durumun en önemli sebebini 

“ilk yatırım maliyetinin yüksek olması” şeklinde değerlendirmiştir. Bu hususu “halkın 

sürdürülebilir bina tasarımı ile ilgili talebinin yeterli olmaması” takip etmektedir. Merkezi 

Sürdürülebilir bir binada 

işletme giderlerinde ne kadar 

düşüş öngörüyorsunuz? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

0-%20 Arası 6 28,6 

%20-%40 Arası 7 33,3 

%40-%60 Arası 7 33,3 

%60-%80 Arası 1 4,8 

%80 ve üstü - - 

Toplam 21 100 

Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel 

dönüşümlerde sürdürülebilir 

binalar tasarlanabilmekte midir? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 6 20 

Hayır 19 63,3 

Bilmiyorum/İlgili değilim 5 16,7 

Toplam 30 100 
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yönetimin Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir bina tasarım parametreleri 

ve sistemlerinin uygulanamamasının sebepleri hakkındaki düşüncesi, frekans (n) ve 

yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.23’de verilmiştir.  

Çizelge 4.23 Merkezi yönetimin Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir bina 

tasarım parametreleri ve sistemlerinin uygulanamamasının sebepleri 

hakkındaki düşüncesi 

Hangi nedenlerle sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı 

uygulanamamaktadır? 
Frekans (n) Yüzde (%) 

İmar mevzuatının uygun olmaması 8 % 42,1 

Tasarımcıların bilgi ve deneyim eksikliği 11 % 57,9 

Uygulamada yeterli teknik personel olmaması 9 % 47,3 

Kentsel dönüşümde yer alan aktörlerin bilgi ve deneyim eksikliği 10 % 52,6 

Halkın sürdürülebilir bina tasarımı ile ilgili talebinin yeterli olmaması 13 % 68,4 

İlk yatırım maliyetinin yüksek olması 16 % 84,2 

İşletme sürecinde kalifiye personel eksikliği 7 % 36,8 

 Değerlendirme MY10 - Merkezi yönetimin diğer önerilerinin belirlenmesi: Merkezi 

yönetim personeline anket sorularına eklemek istedikleri başka bir konu olup olmadığı 

sorusu yönlendirildiğinde, sürdürülebilir bina tasarım parametrelerinin ve sistemlerinin 

kentsel dönüşümde uygulanamama sebeplerine kentsel dönüşüm projelerinin rant odaklı 

yapıldığı ve kullanıcıyla yüklenicinin aynı kişi olmamasından dolayı yüklenicinin yüksek 

olan ilk yatırım maliyetine katlanamadığı şeklinde yorumlar yapılmıştır.  Ayrıca mevcut 

durumda uygulanan sürdürülebilir bina tasarım sistemlerinin ithal ürünler olduğu ve 

sermayenin yurtdışına çıktığı böylece Türkiye’nin kazanımlarının da yurtdışına çıktığı 

belirtilmiştir. 

4.1.3 Yerel yönetimlerin (YY) sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı konusundaki 

farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi  

Anket çalışmasında, yerel yönetimler olarak Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Etimesgut Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü, Mamak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Polatlı 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeline anket uygulanmıştır. Ankete katılan 

personel mimar, mühendis, tekniker ve şehir plancı olmak üzere 34 kişiden oluşmaktadır. 
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 Değerlendirme YY1 – Yerel yönetimlerin kentsel dönüşümün amaçları konusundaki 

düşüncelerinin belirlenmesi: Yerel yönetimler personeli, kentsel dönüşümün amaçlarını 

Türkiye şartlarına göre değerlendirmişlerdir. Değerlendirme sonucuna göre yerel 

yönetimler kentsel dönüşümün en önemli amacının “deprem ve diğer afetlere dayanıklı 

bina üretimi” olduğunu düşünmektedir. Diğer önemsenen amaçlar ise önem sırasına göre 

“sağlıklı ve güvenli yaşam yerlerinin oluşturulması” ile “gecekondu alanlarının 

rehabilitesidir.” En az önem verilen amaçlar “toplumdaki eğitim ve kültür seviyesinin 

arttırılmasıdır.” Yerel yönetimlerin kentsel dönüşümün amaçları konusundaki düşüncesi, 

frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.24’de verilmiştir. 

Çizelge 4.24 Yerel yönetimler personelinin, kentsel dönüşümün amaçları hakkındaki 

düşünceleri 

Kentsel dönüşümün amaçlarını Türkiye 

şartlarına göre derecelendiriniz 

1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 

Gecekondu alanlarının rehabilitesi  2 5,9 1 2,9 9 26,5 4 11,8 18 52,9 

Tarihi dokuların korunması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması  
3 8,8 2 5,9 6 17,6 8 235 15 44,1 

Deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina 

üretimi  
- - - - 4 11,8 4 11,8 26 76,5 

Kentin etkin bir şekilde planlanması 2 5,9 1 2,9 9 26,5 5 14,7 17 50 

Gelir düzeyi düşük nüfusun ucuz konut 

temininde sürekliliğinin sağlanması  
4 11,8 3 8,8 10 29,4 8 23,5 9 26,5 

Ekonomik yaşamın canlandırılması  - - 6 17,6 12 35,3 5 14,7 11 32,4 

İş potansiyellerinin oluşturulması  4 11,8 7 20,6 5 14,7 7 20,6 11 32,4 

Sağlıklı, güvenli ve konforlu yapılı 

çevrelerin oluşturulması 
1 2,9 1 2,9 5 14,7 11 32,4 16 47,1 

Gelir ve refah dağılımında adaletin 

sağlanması  
5 14,7 2 5,9 6 17,6 9 26,5 12 35,3 

Yaşlı ve engelliler için daha iyi konut 

koşullarının sağlanması  
4 11,8 4 11,8 4 11,8 9 26,5 13 38,2 

Toplumdaki eğitim ve kültür seviyesinin 

arttırılması  
9 26,5 6 17,6 6 17,6 2 5,9 11 32,4 

 Değerlendirme YY2 - Yerel yönetimlerin kentsel dönüşümün çevresel etkileri 

konusundaki düşüncelerinin belirlenmesi: Kentsel dönüşümün çevreye zarar verip 

vermediği konusundaki anket sorusunu, ankete katılan yerel yönetimler personelinin 18’i 

(% 52,9) evet olarak cevaplandırırken; 15’i (%44,1) hayır ve 1’i (%2,9) bilmiyorum/ilgili 

değilim şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.25’de sunulmuştur. 
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Çizelge 4.25 Yerel yönetimlerin, kentsel dönüşümün çevreye verdiği zarar hakkındaki 

düşünceleri 

Türkiye’de gerçekleştirilen 

kentsel dönüşümün çevreye 

zarar verdiğini düşünüyor 

musunuz? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 18 52,9 

Hayır 15 44,1 

Bilmiyorum/İlgili değilim 1 2,9 

Toplam 34 100 

Kentsel dönüşümün ve sonrasında oluşan kentin çevreye verdiği zararlar yerel yönetimler 

personeli tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucuna göre yerel yönetimler 

personeli, kentsel dönüşümün sebep olduğu en olumsuz çevresel etkinin “yeşil alanların 

azalması” olduğunu düşünmektedir. 

 Diğer çevresel etkiler ise önem sırasına göre “kirliliğin artması” ve “CO2 salımının 

artması” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, yerel yönetimler kentsel dönüşümün en az sebep 

olabileceği çevresel etkilerin “kuraklık (çölleşme)” ve “ozon tabakasının delinmesi.” 

olduğu saptanmıştır. Yerel yönetimlerin kentsel dönüşümün çevresel etkileri 

konusundaki düşüncesi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.26’da 

verilmiştir. 

Çizelge 4.26 Yerel yönetimler kentsel dönüşümün olası çevresel etkileri konusundaki 

düşünceleri 

Kentsel dönüşümün olası çevresel 

etkilerini derecelendiriniz. 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % % n 

CO₂ salımının artması  1 5 - - 2 10 1 5 6 30 10 50 

Yeşil alanların azalması  1 5 - - - - 2 10 6 30 11 55 

Hava ve toprak kirliliğinin artması  - - - - 1 5 5 25 4 20 10 50 

Küresel ısınma  - - 1 5 3 15 5 25 3 15 8 40 

Kuraklık oluşması (Çölleşme)  4 20 2 10 2 10 4 20 3 15 5 25 

Biyoçeşitliliğin zarar görmesi  1 5 - - 1 5 5 25 6 30 7 35 

Su kirliliğinin artması  1 5 2 10 - - 3 15 7 35 7 35 

Ozon tabakasının delinmesi  2 10 4 20 1 5 4 20 4 20 5 25 
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 Değerlendirme YY3 - Yerel yönetimlerin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımından beklentilerinin belirlenmesi: Yerel yönetimler kapsamında anket 

uygulanan personelin, Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımından beklentileri en çok “enerji tasarrufu artışı” ve “çevre 

kirliliğinin azalacağı” olarak belirlenmiştir. Yerel yönetimler personelin kentsel 

dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımından beklentisi, frekans (n) ve yüzde 

(%) oranları bazında çizelge 4.27’de verilmiştir. 

Çizelge 4.27 Yerel yönetimler personelinin, kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina 

tasarım yaklaşımından beklentisi 

Kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımından beklentinizi 

derecelendiriniz. 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % % n % n 

Çevre kirliliğinin azaltılması  - - 1 2,9 1 2,9 7 20,6 7 20,6 18 52,9 

Cari açığın azalması  2 5,9 1 2,9 4 11,8 12 35,3 6 17,6 9 26,5 

Cari açığın artması  24 70,6 2 5,9 3 8,8 3 8,8 1 2,9 1 2,9 

Enerji tasarrufu artışı  - - - - 2 5,9 3 8,8 7 20,6 22 64,7 

Enerji tüketimi artışı  30 94,2 2 5,9 2 5,9 - - - - - - 

Ekonomik büyüme  3 8,8 3 8,8 2 5,9 4 11,8 11 32,4 11 32,4 

Yaşam kalitesinin artırılması  - - 2 5,9 1 2,9 6 17,6 10 29,4 15 44,1 

 Değerlendirme YY4 - Yerel yönetimler personelinin sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımı konusundaki bilgilerinin tartışılması: Anket yapılan yerel yönetimler personeli, 

mimar ve şehir plancı ağırlıktadır. Bu sebeple, sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımı 

kapsamında genel olarak tasarım parametrelerini bildikleri belirlenmiştir. Yerel 

yönetimler personelinin aktif sistemler hakkında %50’nin üzerinde bilgi sahibi olduğu 

sonucuna varılmıştır. Ayrıca villa ağırlıklı yerleşim bölgelerin de olduğu anlaşılan yerel 

yönetim personelinin yağmur suyu geri dönüşüm sistemi hakkında bilgi sahibi olduğu 

saptanmıştır. Pasif sistemler hakkında ise yerel yönetimler personelinin yeterince bilgi 

sahibi olmadığı sonucuna varılmıştır. Personel genelinin sadece reklamları çok yapılan 

ışık, ısı ve ses yalıtımlı camlar hakkında bilgi sahibi olduğu, diğer birçok sistemi ilk kez 

duyduğu belirlenmiştir. Yerel yönetim çalışanlarının sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımı konusundaki bilgisi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.28’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.28 Yerel yönetimler personelinin, sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı 

konusundaki bilgi durumu 

Sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, aktif sistemler 

ve pasif sistemler hakkındaki bilgi durumunuzu belirtiniz. 

Bilgim Var Bilgim Yok 

n % n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 28 82,4 6 17,6 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 26 76,5 8 23,5 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 24 70,6 10 29,4 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 26 76,5 8 23,5 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 24 70,6 10 29,4 

Aktif Sistemler 

Güneş pilleri 23 67,6 11 32,4 

Rüzgar türbinleri 27 79,4 7 20,6 

Güneş toplayıcıları 29 85,3 5 14,7 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 15 44,1 19 55,9 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) 10 29,4 24 70,6 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 25 73,5 9 26,5 

Gri su dönüştürme sistemleri 7 20,6 27 79,4 

Susuz tuvaletler 7 20,6 27 79,4 

Pasif Sistemler 

Metal duvarlar 11 32,4 23 67,6 

Güneş duvarları 10 29,4 24 70,6 

Güneş odaları 26 76,5 8 23,5 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 27 79,4 7 20,6 

Güneş kiremitleri 12 35,3 22 64,7 

Labirent sistemler 5 14,7 29 85,3 

Atriumlar 16 47,1 18 52,9 

Rüzgar kuleleri  11 32,4 23 67,6 

İklime uyumlu peyzaj 15 44,1 19 55,9 

Çift tabakalı cepheler 24 70,6 10 29,4 

Venturi bacaları 6 17,6 28 82,4 

Rüzgar kepçeleri 4 11,8 30 88,2 

Işık rafları 8 23,5 26 76,5 

Işık tüpleri 6 17,6 28 82,4 

Heliostatlar 5 14,7 29 85,3 

Anidolik tavanlar 6 17,6 28 82,4 

Gölgeleme elemanları 21 61,8 13 38,2 

Güneş bacaları 10 29,4 24 70,6 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 25 73,5 9 26,5 
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 Değerlendirme YY5 - Yerel yönetimler personelinin kentsel dönüşüm projelerinde 

sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımının uygulanma durumu hakkındaki bilgilerinin 

belirlenmesi: Yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımının uygulanma durumu hakkındaki bilgisine ilişkin anket sorusunu, 

ankete katılan Yerel yönetimler personelinin 11’i (%32,4) evet olarak cevaplandırırken; 

12’si (%35,3) hayır ve 11’i (%32,4) bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde cevaplandırmıştır. 

Söz konusu oranlar, çizelge 4.29’da sunulmuştur. 

Çizelge 4.29 Yerel yönetimler personelinin, kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir 

bina tasarım yaklaşımının uygulanma durumu hakkındaki bilgisi 

Gerçekleştirdiğiniz kentsel dönüşüm 

projelerinde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımı uygulandı mı? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 11 32,4 

Hayır 12 35,3 

Bilmiyorum/İlgili değilim 11 32,4 

Toplam 34 100 

Gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımının 

uygulandığını belirten %32,4 oranındaki yerel yönetimler personelinin de tasarım 

parametreleri ve sistemlerini yeteri kadar kullanmadıkları belirlenmiştir. En çok 

kullanıldığı belirtilen sistemler, “ısı, ışık ve ses yalıtımlı camlar” ile “çift tabakalı 

cephelerdir.” Tasarım parametrelerinden en çok kullanılan ise “topografyaya uygun 

tasarım” parametresidir. Yerel yönetimler personelinin sadece %32,4’ünün cevap verdiği, 

geri kalan personelin sistemleri hiç uygulamadığı da göz önüne alınırsa sürdürülebilir 

bina tasarım parametrelerine ve sistemlerine projelerde ne denli az yer verildiği sonucuna 

ulaşılmaktadır. Yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projelerinde uygulanan 

sürdürülebilir bina tasarım parametreleri ve sistemleri hakkındaki bilgisi, frekans (n) ve 

yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.30’da verilmiştir. 
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Çizelge 4.30 Yerel yönetimler personelinin, kentsel dönüşüm projelerinde uyguladıkları 

sürdürülebilir bina tasarım parametreleri ve sistemleri hakkındaki 

uygulanma bilgisi 

Gerçekleştirdiğiniz kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir 

bina tasarımı parametreleri, aktif sistemler ve pasif sistemlerden 

hangilerinin uygulandığını belirtiniz. 

Kullanıldı Kullanılmadı 

n % n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 8 72,7 3 27,3 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 7 63,6 4 36,4 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 5 45,5 6 54,5 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 5 45,5 6 54,5 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 5 45,5 6 54,5 

Aktif Sistemler 

Güneş pilleri 5 45,5 6 54,5 

Rüzgar türbinleri 3 27,3 8 72,7 

Güneş toplayıcıları 4 36,4 7 63,6 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 1 9,1 10 90,9 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) - - 11 100 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 7 20,6 4 11,8 

Gri su dönüştürme sistemleri - - 11 100 

Susuz tuvaletler 1 9,1 10 90,9 

Pasif Sistemler 

Metal duvarlar 1 9,1 10 90,9 

Güneş duvarları - - 11 100 

Güneş odaları 2 18,2 9 81,8 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 9 81,8 2 18,2 

Güneş kiremitleri - - 11 100 

Labirent sistemler - - 11 100 

Atriumlar - - 11 100 

Rüzgar kuleleri  - - 11 100 

İklime uyumlu peyzaj 1 9,1 10 90,9 

Çift tabakalı cepheler 8 72,7 3 27,3 

Venturi bacaları - - 11 100 

Rüzgar kepçeleri - - 11 100 

Işık rafları 2 18,2 9 81,8 

Işık tüpleri 2 18,2 9 81,8 

Heliostatlar - - 11 100 

Anidolik tavanlar - - 11 100 

Gölgeleme elemanları 3 27,3 8 72,7 

Güneş bacaları 1 9,1 10 90,9 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 1 9,1 10 90,9 

 Değerlendirme YY6 - Yerel yönetimler personelinin sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımının ülke kaynaklarında etkin kullanım sağlayıp sağlamadığı hakkındaki 

düşüncelerinin belirlenmesi: Yerel yönetimler personelinin, sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımının ülke kaynaklarında etkin kullanım sağlayıp sağlamadığı hakkındaki 

düşüncesinin sorulduğu anket sorusuna, ankete katılan merkezi yönetim personelinin 
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26’sı (% 76,5) evet, 3’ü (% 8,8) hayır ve 5’i (% 14,7) bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde 

cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.31’de sunulmuştur. 

Çizelge 4.31 Yerel yönetimler personelinin, sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının 

ülke kaynaklarında etkin kullanım sağlayıp sağlamadığı hakkındaki 

düşüncesi 

Kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımına yer verilmesi ülke 

kaynaklarının etkin kullanımını 

sağlar mı? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 26 76,5 

Hayır 3 8,8 

Bilmiyorum/İlgili değilim 5 14,7 

Toplam 34 100 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke kaynaklarında (enerji, 

su, arsa/arazi, iş gücü ve sermaye) etkin kullanım sağladığını düşünen yerel yönetimler 

personelinin (%76,5), en çok “enerji” ve “su” kaynaklarında etkinlik sağlanabileceğini 

düşündüğü, belirlenmiştir. Ayrıca, yerel yönetimler personelinin kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı uygulanmasıyla “işgücü” kaynaklarında en düşük 

etkinlik düzeyi sağlanabileceğini düşündüğü saptanmıştır. Yerel yönetimler personelinin 

sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülkenin kaynaklarında sağladığı etkinlik düzeyi 

hakkındaki düşüncesi, frekans ve yüzde oranları bazında çizelge 4.32’de verilmiştir. 

Çizelge 4.32 Yerel yönetimler personelinin, sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke 

kaynaklarında sağladığı etkinlik düzeyi hakkındaki düşünceleri 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımının 

uygulanması, ülke kaynaklarında 

hangi konuda etkinlik sağlar? 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

Enerji - - - - - - 3 12 2 8 20 80 

Su - - - - - - 6 24 7 28 12 48 

Arsa/Arazi 4 16 - - 1 4 7 28 6 24 7 28 

İş gücü 3 12 2 8 3 12 5 20 7 28 5 20 

Sermaye - - 1 4 1 4 6 24 12 48 5 20 
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 Değerlendirme YY7 - Yerel yönetimler personelinin gayrimenkul satın alırken 

sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımını dikkate alma durumlarının belirlenmesi: Yerel 

yönetimler personelinin gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımını 

dikkate alma durumlarına ilişkin anket sorusunu, 26’sı (% 76) evet olarak 

cevaplandırırken; 6’sı (% 17,6) hayır ve 2’i (% 5,9) bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde 

cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.33’de sunulmuştur.  

Çizelge 4.33 Yerel yönetimler personelinin gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımını dikkate alma durumu 

Gayrimenkul satın alırken 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımını dikkate alır 

mısınız? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 26 76,5 

Hayır 6 17,6 

Bilmiyorum/İlgili değilim 2 5,9 

Toplam 34 100 

Yerel yönetimler personelinin verdiği cevaplar incelendiğinde; %76‘sının gayrimenkul 

satın alırken tasarım parametreleri ve sistemlerini dikkate aldıkları belirlenmiştir. 

Sistemlerden en çok güneş enerjisi ile ilgili olan aktif sistemleri dikkate aldıkları, pasif 

sistemleri ise ihmal ettikleri saptanmıştır. Ayrıca en yaygın olarak kullanılan pasif 

sistemlerden “ışık, ısı ve ses yalıtımlı camlar” ile “çift tabakalı cepheler” dışındaki 

sistemlerin, gayrimenkul satın alırken kayda değer bir etki oluşturmadığı sonucuna 

varılmıştır. Yerel yönetimler personelinin gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina 

tasarım parametreleri ve sistemlerini dikkat alma durumu, frekans (n) ve yüzde (%) 

oranları bazında çizelge 4.34’te verilmiştir. 
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Çizelge 4.34 Yerel yönetimler personelinin gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina 

tasarım parametreleri ve sistemlerini dikkate alma durumu 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, aktif sistemler ve pasif 

sistemlerden hangilerinin gayrimenkulün ekonomik değerini arttırdığını 

düşünüyorsunuz? 

Arttırır 

n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 16 59,3 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 17 63 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 12 44,4 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 13 48,1 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 15 55,6 

Aktif Sistemler 

Güneş pilleri 18 66,7 

Rüzgar türbinleri 8 29,6 

Güneş toplayıcıları 18 66,7 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 9 33,3 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) 7 25,9 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 15 55,6 

Gri su dönüştürme sistemleri 7 25,9 

Susuz tuvaletler 7 25,9 

Pasif Sistemler 

Metal duvarlar 2 7,4 

Güneş duvarları 3 11,1 

Güneş odaları 3 11,1 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 22 81,5 

Güneş kiremitleri 8 29,6 

Labirent sistemler 2 7,4 

Atriumlar 4 14,8 

Rüzgar kuleleri  3 11,1 

İklime uyumlu peyzaj 4 14,8 

Çift tabakalı cepheler 21 77,8 

Venturi bacaları 2 7,4 

Rüzgar kepçeleri 1 3,7 

Işık rafları 2 7,4 

Işık tüpleri 2 7,4 

Heliostatlar 1 3,7 

Anidolik tavanlar 1 3,7 

Gölgeleme elemanları 3 11,1 

Güneş bacaları 3 11,1 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 4 14,8 

 Değerlendirme YY8 - Yerel yönetimler personelinin kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımının işletme giderlerine etkisi hakkındaki düşüncelerinin 

belirlenmesi: Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının işletme 

giderlerini düşüreceği konusundaki anket sorusunu, yerel yönetim personelinin 26’sı (% 

76,5) evet olarak cevaplandırırken; 5’i (% 14,7) hayır ve 3’ü (% 8,8) bilmiyorum/ilgili 

değilim şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.35’te sunulmuştur. 
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Çizelge 4.35 Yerel yönetimler personelinin, kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımının işletme giderlerine etkisi hakkındaki düşüncesi 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımının 

uygulanmasıyla işletme giderlerinin 

düşeceğini düşünüyor musunuz? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 26 76,5 

Hayır 5 14,7 

Bilmiyorum/İlgili değilim 3 8,8 

Toplam 34 100 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının işletme giderlerini 

azaltacağını düşünen(%76,5) yerel yönetimler personelinin % 7,7’si işletme giderlerinin 

0-%20 arası düşeceğini öngörmektedir. Personelin % 61,5’i işletme giderlerindeki 

düşüşün %20-%40 oranında,  % 19,2’si ise %40-%60 oranında olacağını düşünmektedir. 

Geriye kalan personelin %11,6’sı da %60 - %80 arası işletme gideri düşüşü 

beklemektedir. Yerel yönetimler personelinin kentsel dönüşüm projelerinde 

sürdürülebilir bina tasarım parametreleri ve sistemlerinin kullanılmasıyla genel olarak 

işletme giderlerinde %20 - %40 arası bir düşüş beklediği saptanmıştır. Kentsel 

dönüşümde uygulanan sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri ve sistemlerinin işletme 

giderlerini düşürme oranı hakkındaki düşüncesi frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında 

çizelge 4.36’da verilmiştir. 

Çizelge 4.36 Yerel yönetimler personelinin, kentsel dönüşümde uygulanan sürdürülebilir 

bina tasarımı parametreleri ve sistemlerinin işletme giderlerini düşürme oranı 

hakkındaki düşüncesi 

Sürdürülebilir bir binada 

işletme giderlerinde hangi 

oranda düşüş 

öngörüyorsunuz? 

Frekans 

(n) 
Yüzde (%) 

 

0-%20 Arası 2 7,7 

%20-%40 Arası 16 61,5 

%40-%60 Arası 5 19,2 

%60-%80 Arası 3 11,6 

%80 ve üstü - - 

Toplam 26 100 
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 Değerlendirme YY9 - Yerel yönetimler personelinin Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde 

sürdürülebilir binalar tasarlanabildiği hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi: 

Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir binalar tasarlanıp tasarlanamadığı 

konusundaki anket sorusunu, ankete katılan Yerel yönetimler personelinin % 14,7’si evet 

olarak cevaplandırırken; % 70,6’sı hayır ve % 14,7’si bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde 

cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.37’de sunulmuştur. 

Çizelge 4.37 Yerel yönetimler personelinin, Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde 

sürdürülebilir binalar tasarlanıp tasarlanamadığı hakkındaki düşünceleri 

Türkiye’de gerçekleştirilen 

kentsel dönüşümlerde 

sürdürülebilir binalar 

tasarlanabilmekte midir? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 5 14,7 

Hayır 24 70,6 

Bilmiyorum/İlgili değilim 5 14,7 

Toplam 34 100 

Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir binalar 

tasarlanamadığını düşünen yerel yönetimler personeli, bu durumun en önemli sebebini 

“halkın sürdürülebilir bina tasarım parametreleri ve sistemleriyle ilgili talebinin yeterli 

olmaması” ile “kentsel dönüşümde yer alan aktörlerin bilgi ve deneyim eksikliği” 

şeklinde değerlendirmiştir. Bu hususu “uygulamada yeterli teknik personel olmaması” 

takip etmektedir. Yerel yönetimlerin Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir 

bina tasarım parametreleri ve sistemlerinin uygulanamamasının sebepleri hakkındaki 

düşüncesi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.38’de verilmiştir. 

Çizelge 4.38 Yerel yönetimler personelinin, Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde 

sürdürülebilir bina tasarım parametreleri ve sistemlerinin 

uygulanamamasının sebepleri hakkındaki düşüncesi 

Hangi nedenlerle sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı 

uygulanamamaktadır? 
Frekans (n) Yüzde (%) 

İmar mevzuatının uygun olmaması 7 % 29,1 

Tasarımcıların bilgi ve deneyim eksikliği 15 % 62,5 

Uygulamada yeterli teknik personel olmaması 17 % 70,83 
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Çizelge 4.38 Yerel yönetimler personelinin, Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde 

sürdürülebilir bina tasarım parametreleri ve sistemlerinin 

uygulanamamasının sebepleri hakkındaki düşüncesi (devamı) 

Hangi nedenlerle sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı 

uygulanamamaktadır? 
Frekans (n) Yüzde (%) 

Kentsel dönüşümde yer alan aktörlerin bilgi ve deneyim eksikliği 18 % 75 

Halkın sürdürülebilir bina tasarımı ile ilgili talebinin yeterli olmaması 18 % 75 

İlk yatırım maliyetinin yüksek olması 16 % 66,6 

İşletme sürecinde kalifiye eleman eksikliği 9 % 37,5 

 Değerlendirme YY10 – Yerel yönetimlerin diğer önerilerinin belirlenmesi: Yerel 

yönetimler personeline anket sorularına eklemek istedikleri başka bir konu olup olmadığı 

sorusu yönlendirildiğinde, sürdürülebilir bina tasarım parametrelerinin ve sistemlerinin 

kentsel dönüşümde uygulanamama sebeplerine kentsel dönüşüm projelerinin rant odaklı 

yapıldığı gerekçesini eklemişlerdir. Özellikle çalışma alanlarında gecekondu bölgeleri 

bulunan belediye çalışanları; yapılan kentsel dönüşüm projelerinden memnun 

olunmadığını belirtmişlerdir. Bu durumun sebebi olarak da plansızlık, uygun olmayan 

yerlere çok katlı bina yapımı ve rant şeklinde cevap verilmişlerdir. 

4.1.4 Sivil toplum kuruluşlarının (STK) sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı 

konusundaki farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi 

Anket çalışmasında, sivil toplum kuruluşları (STK) kapsamında, Kent-Koop Batıkent 

Kooperatifler Birliği Üyesi kooperatif üyelerine ve Ankara Kentsel Dönüşüm Derneği 

üyelerine anket uygulanmıştır. Ankete katılan sivil toplum kuruluşu üyeleri değişik 

meslek gruplarından olup kentsel dönüşümle alakası olan 30 kişiden oluşmaktadır. 

Ankete katılan sivil toplum kuruluşu üyeleri; dernek ve kooperatifleri temsil noktasındaki 

başkan ve yöneticilerden oluşmaktadır. Anket uygulananların yapılanların başkan ve 

yöneticilerden seçilmesinin amacı, genel kanıyı ortaya koymak ve sivil toplum 

kuruluşları adına karar alıp, üyelerini yönlendiren kişilerin düşünce ve taleplerine 

ulaşabilmektir. 

 Değerlendirme STK1 – STK üyelerinin kentsel dönüşümün amaçları konusundaki 

düşüncelerinin belirlenmesi: STK kapsamında anket uygulanan üyeler, kentsel 
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dönüşümün amaçlarını Türkiye şartlarına göre değerlendirmişlerdir. Değerlendirme 

sonucuna göre sivil toplum kuruluşları, kentsel dönüşümün en önemli amacının “Deprem 

ve diğer afetlere dayanıklı bina üretimi” ile “sağlıklı ve güvenli yaşam yerlerinin 

oluşturulması”  olduğunu düşünmektedir. Diğer önemsenen amaçlarsa, önem sırasıyla 

“tarihi dokuların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması” ile “kentin daha etkin 

bir şekilde planlanmasıdır.”  

En az önem verilen amaçlar “toplumdaki eğitim ve kültür seviyesinin arttırılması” ile 

“gecekondu alanlarının rehabilitesidir.” Katılımcılar kentsel dönüşümün toplumun eğitim 

ve kültür seviyesinin arttırılmasıyla çok alakası olmadığını düşünmektedirler. Ayrıca sivil 

toplum kuruluşu üyelerinin, gecekonduları ve gecekondudaki sosyal yaşamın, Türkiye’de 

yapılan kentsel dönüşümlerden ve sonucunda oluşan bölgedeki yaşam standardından 

daha insancıl buldukları saptanmıştır. Sivil toplum kuruluşu üyelerinin kentsel 

dönüşümün amaçları konusundaki düşünceleri, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında 

çizelge 4.39’da verilmiştir. 

Çizelge 4.39 STK üyelerinin kentsel dönüşümün amaçları hakkındaki düşünceleri 

Kentsel dönüşümün amaçlarını Türkiye 

şartlarına göre derecelendiriniz. 

1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 

Gecekondu alanlarının rehabilitesi  - - 7 23,3 9 30 6 20 8 26,7 

Tarihi dokuların korunması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması  
1 3,3 - - 2 6,7 5 16,7 22 73,3 

Deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina 

üretimi  
- - - - - - 1 3,3 29 96,7 

Kentin etkin bir şekilde planlanması - - - - - - 6 20 24 80 

Gelir düzeyi düşük nüfusun ucuz konut 

temininde sürekliliğinin sağlanması  
1 3,3 3 10 13 43,3 1 3,3 12 40 

Ekonomik yaşamın canlandırılması  1 3,3 - - - - 12 40 17 56,7 

İş potansiyellerinin oluşturulması  1 3,3 - - - - 14 46,7 15 50 

Sağlıklı, güvenli ve konforlu yapıya sahip 

çevrelerin oluşturulması 
- - - - - - 2 6,7 28 93,3 

Gelir ve refah dağılımında adaletin 

sağlanması  
1 3,3 1 3,3 12 40 7 23,3 9 30 

Yaşlı ve engelliler için daha iyi konut 

koşullarının sağlanması  
- - 1 3,3 7 23,3 11 36,7 11 36,7 

Toplumdaki eğitim ve kültür seviyesinin 

arttırılması  
1 3,3 10 33,3 9 30 4 13,3 6 20 
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 Değerlendirme STK2 – STK üyelerinin kentsel dönüşümün çevresel etkileri 

konusundaki düşüncelerinin belirlenmesi: Kentsel dönüşümün çevreye zarar verip 

vermediği konusundaki anket sorusunu, ankete katılan STK üyelerinin 15’i (% 50) evet 

olarak cevaplandırırken; 15’i (% 50) hayır şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu 

oranlar, çizelge 4.40’da sunulmuştur. 

Çizelge 4.40 STK üyelerinin, kentsel dönüşümün çevreye verdiği zarar hakkındaki 

düşünceleri. 

Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel 

dönüşümün çevreye zarar verdiğini 

düşünüyor musunuz? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 15 50 

Hayır 15 50 

Bilmiyorum/İlgili değilim - - 

Toplam 30 100 

STK üyeleri kentsel dönüşümün ve sonrasında oluşan kentin çevresel etkilerini Türkiye 

şartlarına göre değerlendirmişlerdir. Değerlendirme sonucuna göre STK üyeleri en fazla 

kentsel dönüşümün sebep olduğu en olumsuz çevresel etkinin “yeşil alanların azalması” 

ile “biyolojik çeşitliliğin azalması” olduğunu düşünmektedir. Diğer çevresel etkiler ise 

önem sırasına göre “su havzalarının kirlenmesi” ve “CO₂ salımının artması” olarak 

belirlenmiştir. En az olduğunu düşündükleri çevresel etki ise “ozon tabakasının 

delinmesidir”. STK üyelerinin kentsel dönüşümün çevresel etkileri konusundaki 

düşüncesi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.41’de verilmiştir. 

Çizelge 4.41 STK üyelerinin, kentsel dönüşümün olası çevresel etkileri konusundaki 

düşünceleri 

Kentsel dönüşümün olası çevresel 

etkilerini derecelendiriniz. 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

CO₂ salımının artması  2 6,7 - - 3 10 3 10 10 33,3 12 40 

Yeşil alanların azalması  - - - - - - 4 13,3 7 23,3 19 63,3 

Hava ve toprak kirliliğinin artması  1 3,3 - - 2 6,7 15 50 4 13,3 8 26,7 

Küresel ısınma  2 6,7 2 6,7 13 43,3 5 26,7 5 16,7 - - 

Kuraklık oluşması (Çölleşme)  2 6,7 2 6,7 12 40 12 40 2 6,7 - - 

Biyoçeşitliliğin zarar görmesi  - - - - - - 4 13,3 8 26,7 18 60 

Su kirliliğinin artması  - - - - - - 1 3,3 17 56,7 12 40 

Ozon tabakasının delinmesi  9 30 7 23,3 8 26,7 4 13,3 1 3,3 1 3,3 
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 Değerlendirme STK3 – STK üyelerinin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımından beklentilerinin belirlenmesi: STK üyelerine bu soru öncesinde 

sürdürülebilir bina tasarımı ölçütleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. STK üyeleri 

kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımından beklentileri en çok “enerji 

tasarrufu artışı” ve “çevre kirliliğinin azalacağı” yönündedir. Sonrasında “yaşam 

kalitesinin artacağı” düşüncesi gelmektedir. Birçoğu yaşam kalitesinin artacağı 

düşüncesini mantolama örneği üzerinden geliştirmiştir.  STK üyelerinin önemli bir kısmı 

kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımının kullanılmasıyla “cari açık” 

arasında herhangi bir ilişki kuramamıştır. Buna rağmen “enerji tasarrufunda artış” 

olacağını hepsi beklemektedir. STK üyelerinin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımından beklentisi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 

4.42’de verilmiştir. 

Çizelge 4.42 STK üyelerinin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımından 

beklentileri 

Kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımından beklentinizi 

derecelendiriniz. 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

Çevre kirliliğinin azaltılması  - - - - - - 1 3,3 5 16,7 24 80 

Cari açığın azalması  15 50 - - 3 10 11 36,7 - - 1 3,3 

Cari açığın artması  30 100 - - - - - - - - - - 

Enerji tasarrufu artışı  - - - - - - 1 3,3 2 6,7 27 90 

Enerji tüketimi artışı  30 100 - - - - - - - - - - 

Ekonomik büyüme  6 20 - - 5 16,7 16 53,3 2 6,7 1 3,3 

Yaşam kalitesinin artırılması  - - - - - - 3 10 12 40 15 50 

 Değerlendirme STK4 – STK üyelerinin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı 

konusundaki bilgilerinin tartışılması: Sivil toplum kuruluşu üyelerinin sürdürülebilir bina 

tasarım yaklaşımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları gözlemlenmiştir. En çok 

bilinen ölçüt ısı, ışık ve ses yalıtımlı camlar olduğu saptanmıştır. Sonrasında güneş pilleri, 

güneş toplayıcıları ve rüzgar türbinleridir. Bu sistemlerin uygulamalarda dikkat çektiği 

ve reklamlarda görüldüğü için bilindiği değerlendirilmiştir.  

“Çift tabakalı cepheler” ve gölgeleme elemanları hakkında ankete katılan üyelerin % 

50’sinin bilgisi vardır. Diğer sistemlerle alakalı kayda değer bir bilgilerinin olmadığı 
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gözlemlenmiştir. Hatta birçok sistemi ilk kez duyduğu belirlenmiştir. Sivil toplum 

kuruluşu üyelerinin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı konusundaki bilgisi, frekans 

(n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.43’te verilmiştir. 

Çizelge 4.43 STK üyelerinin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı konusundaki bilgi 

durumları 

Sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, aktif sistemler 

ve pasif sistemler hakkındaki bilgi durumunuzu belirtiniz. 

Bilgim Var Bilgim Yok 

n % n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 3 10 27 90 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 4 13,3 26 86,7 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 3 10 27 90 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 2 6,7 28 93,3 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 2 6,7 28 93,3 

Aktif Sistemler 

Güneş pilleri 20 66,7 10 33,3 

Rüzgar türbinleri 19 63,3 11 36,7 

Güneş toplayıcıları 20 66,7 10 33,3 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 5 16,7 25 83,3 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) 5 16,7 25 83,3 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 5 16,7 25 83,3 

Gri su dönüştürme sistemleri 1 3,3 29 96,7 

Susuz tuvaletler 2 6,7 28 93,3 

Pasif Sistemler 

Metal duvarlar 7 23,3 23 76,7 

Güneş duvarları 11 36,7 19 63,3 

Güneş odaları 17 56,7 13 43,3 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 21 70 9 30 

Güneş kiremitleri 11 36,7 19 63,3 

Labirent sistemler 6 20 24 80 

Atriumlar 11 36,7 19 63,3 

Rüzgar kuleleri  11 36,7 19 63,3 

İklime uyumlu peyzaj 12 40 18 60 

Çift tabakalı cepheler 15 50 15 50 

Venturi bacaları 6 20 24 80 

Rüzgar kepçeleri 6 20 24 80 

Işık rafları 7 23,3 23 76,7 

Işık tüpleri 7 23,3 23 76,7 

Heliostatlar 2 6,7 28 93,3 

Anidolik tavanlar 2 6,7 28 93,3 

Gölgeleme elemanları 15 50 15 50 

Güneş bacaları 10 33,3 20 66,7 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 17 56,7 13 43,3 
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 Değerlendirme STK5 – STK üyelerinin kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımının uygulanma durumu hakkındaki bilgisinin belirlenmesi: Sivil 

toplum kuruluşu üyelerinin kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımının uygulanma durumu hakkındaki bilgisine ilişkin anket sorusunu, ankete 

katılan üyelerin 1’i (%3,3) evet olarak cevaplandırırken; 26’sı (%86,7) hayır ve 3’ü (%10) 

bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.44’te 

sunulmuştur. 

Çizelge 4.44 STK üyelerinin, kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina tasarım 

yaklaşımının uygulanma durumu hakkındaki bilgileri 

Gerçekleştirdiğiniz kentsel 

dönüşüm projelerinde 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımı uygulandı mı? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 1 3,3 

Hayır 26 86,7 

Bilmiyorum/İlgili değilim 3 10 

Toplam 30 100 

Sivil toplum kuruluşu üyeleri genel olarak katıldıkları kentsel dönüşüm projelerinde 

sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımının uygulanmadığını belirtmişlerdir. Evet cevabını 

veren bir sivil toplum kuruluşu üyesine hangi sürdürülebilir bina tasarım ölçütlerini 

kullandığı sorulmuştur. Lakin sadece bir kişinin vermiş olduğu cevaptan oluşan verinin 

çalışmaya katkısı olmadığından etkisiz olarak kabul edilmiş ve söz konusu çalışmaya 

konulmamıştır. 

Sivil toplum kuruluşu üyelerinin uygulayıcı değil kullanıcı olduğu göz önüne alındığında 

ve söz konusu yaklaşımlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları da düşünüldüğünde 

bu durum gayet makuldür. 

 Değerlendirme STK6 – STK üyelerinin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke 

kaynaklarında etkin kullanım sağlayıp sağlamadığı hakkındaki düşüncelerinin 

belirlenmesi: STK üyelerinin, sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke 

kaynaklarında etkin kullanım sağlayıp sağlamadığı hakkındaki düşüncesinin sorulduğu 
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anket sorusuna, ankete katılan üyelerin, 24’ü (% 80) evet, 6’sı (% 20) bilmiyorum/ilgili 

değilim şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.45’de sunulmuştur. 

Çizelge 4.45 STK üyelerinin, sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke kaynaklarında 

etkin kullanım sağlayıp sağlamadığı hakkındaki düşünceleri 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımına yer 

verilmesi ülke kaynaklarının etkin 

kullanımını sağlar mı? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 24 80 

Hayır - - 

Bilmiyorum/İlgili değilim 6 20 

Toplam 30 100 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke kaynaklarında (enerji, 

su, arsa/arazi, iş gücü ve sermaye) etkin kullanım sağladığını düşünen (%80) sivil toplum 

kuruluşu üyelerinin, en çok “enerji” kaynağında etkinlik sağlanabileceğini düşündüğü 

belirlenmiştir. Enerjiden sonra en çok etkinlik sağlanacak kaynağın “sermaye” olduğu 

saptanmıştır. Bu durumun enerji kaynaklarına yapılan ödemelerle alakası vardır. Mikro 

ölçekte, aile bütçesi göz önüne alınarak değerlendirme yapıldığı anlaşılmaktadır. STK 

üyeleri kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı uygulamalarıyla 

“işgücü” ve “arsa/arazi” kaynaklarında etkinlik sağlanması arasında ilişki 

kuramamışlardır. Nasıl bir ilişkileri olduğu hakkında sorular yöneltmiştir. Sivil toplum 

kuruluşlarının sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülkenin kaynaklarında sağladığı 

etkinlik düzeyi hakkındaki düşüncesi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 

4.46’da verilmiştir. 

Çizelge 4.46 STK üyelerinin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke kaynaklarında 

sağladığı etkinlik düzeyi hakkındaki düşünceleri 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımının 

uygulanması, ülke kaynaklarından 

hangisinde ve ne oranda etkinlik 

sağlar? 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

Enerji - - - - - - - - 1 4,2 23 95,8 

Su 3 12,5 1 4,2 5 20,8 5 20,8 4 16,7 6 25 

Arsa/Arazi 6 25 2 8,3 6 25 9 37,5 - - 1 4,2 

İş gücü 8 33,3 1 4,2 6 25 8 33,3 - - 1 4,2 

Sermaye 2 8,3 - - - - 8 33,3 7 29,2 7 29,2 
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 Değerlendirme STK7 – STK üyelerinin personelinin gayrimenkul satın alırken 

sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımını dikkate alma durumlarının belirlenmesi: Sivil 

toplum kuruluşu üyelerinin, gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina tasarım 

yaklaşımını dikkate alma durumlarına ilişkin anket sorusunu, 14’ü (% 46,7) evet olarak 

cevaplandırırken; 11’i (% 36,7) hayır ve 5’i (% 16,7) bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde 

cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.47’de sunulmuştur. 

Çizelge 4.47 STK üyelerinin, gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımını dikkate alma durumu 

Gayrimenkul satın alırken 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımını dikkate alır mısınız? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 14 46,7 

Hayır 11 36,7 

Bilmiyorum/İlgili değilim 5 16,7 

Toplam 30 100 

Sivil toplum kuruluşu üyelerinin, gayrimenkul satın alırken ileride kendisine parasal 

olarak nasıl bir getirisi olacağı düşüncesiyle hareket ettikleri gözlemlenmiştir. 

Gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımını dikkate aldığını 

belirten (%46,7) sivil toplum kuruluşu üyelerinin gayrimenkul satın alırken tercih edeceği 

sistemler daha çok ısınma maliyetini düşüren sistemlerdir. Bunun haricinde bildikleri 

sistemlere para verebilecekleri gözlemlenmiştir. Isı, ışık ve ses yalıtımlı camlar, güneş 

toplayıcıları ve çift katmanlı cephe sistemleri diğer değer arttırıcı sistemler olarak 

işaretlenmiştir. Burada belirtmek gerekir ki çift katmanlı cepheden anladıkları sadece 

mantolamadır. Genellikle gayrimenkul alım-satımında kayda değer bir etki oluşturmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları aşağıda verilmiştir (Çizelge 4.48).  
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Çizelge 4.48 STK üyelerinin gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina tasarım 

parametreleri ve sistemlerini dikkate alma durumu 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, aktif sistemler 

ve pasif sistemlerden hangilerinin gayrimenkulün ekonomik değerini 

arttırdığını düşünüyorsunuz? 

Arttırır 

n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı - - 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 2 14,3 

İklime uyumlu bina formu tasarımı - - 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı - - 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı - - 

Aktif Sistemler 

Güneş pilleri 7 50 

Rüzgar türbinleri 1 7,1 

Güneş toplayıcıları 11 78,6 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) - - 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) - - 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 3 21,4 

Gri su dönüştürme sistemleri - - 

Susuz tuvaletler - - 

Pasif Sistemler 

Metal duvarlar - - 

Güneş duvarları - - 

Güneş odaları - - 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 14 100 

Güneş kiremitleri - - 

Labirent sistemler - - 

Atriumlar - - 

Rüzgar kuleleri  - - 

İklime uyumlu peyzaj - - 

Çift tabakalı cepheler 14 100 

Venturi bacaları - - 

Rüzgar kepçeleri - - 

Işık rafları 1 7,1 

Işık tüpleri 3 21,4 

Heliostatlar 2 14,3 

Anidolik tavanlar - - 

Gölgeleme elemanları - - 

Güneş bacaları - - 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları - - 

 Değerlendirme STK8 – STK üyelerinin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımının işletme giderlerine etkisi hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi: Kentsel 

dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının işletme giderlerini düşürüp 

düşürmeyeceği konusundaki anket sorusunu, sivil toplum kuruluşu üyelerinin 24’ü (% 

80) evet olarak cevaplandırırken; 6’sı (% 20) bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde 

cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.49’da sunulmuştur. 
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Çizelge 4.49 STK üyelerinin, kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının 

işletme giderlerine etkisi hakkındaki düşüncesi 

Kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımının 

uygulanmasıyla işletme 

giderlerinin düşeceğini 

düşünüyor musunuz? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 24 80 

Hayır - - 

Bilmiyorum/İlgili değilim 6 20 

Toplam 30 100 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının işletme giderlerini 

azaltacağını düşünen sivil toplum kuruluşu üyelerinin % 8,3’ü işletme giderlerinin 0-%20 

arası düşeceğini öngörmektedir. Personelin % 62,5’i işletme giderlerindeki düşüşün %20-

%40 oranında, geriye kalan % 29,2’si ise %40-%60 oranında olacağını beklemektedir. 

Sivil toplum kuruluşu üyelerinin çoğu kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarım 

ölçütlerinin kullanılmasının işletme giderlerini %20 den fazla düşüreceğini 

düşünmektedir. Kentsel dönüşümde uygulanan sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri 

ve sistemlerinin işletme giderlerini düşürme oranı hakkındaki düşüncesi frekans (n) ve 

yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.50’de verilmiştir. 

Çizelge 4.50 STK üyelerinin, kentsel dönüşümde uygulanan sürdürülebilir bina tasarımı 

parametreleri ve sistemlerinin işletme giderlerini düşürme oranı hakkındaki 

düşünceleri 

Sürdürülebilir bir binada 

işletme giderlerinde ne 

kadar düşüş 

öngörüyorsunuz? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

0-%20 Arası 2 % 8,3 

%20-%40 Arası 15 % 62,5 

%40-%60 Arası 7 % 29,2 

%60-%80 Arası - - 

%80 ve üstü - - 

Toplam 24 100 
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 Değerlendirme STK9 - Sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde 

sürdürülebilir binalar tasarlanabildiği hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi: 

Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir binalar tasarlanıp tasarlanamadığı 

konusundaki anket sorusunu, ankete katılan Sivil toplum kuruluşu üyelerinin % 6,7’si 

evet olarak cevaplandırırken; % 43,3’ü hayır ve % 50’si bilmiyorum/ilgili değilim 

şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.51’de sunulmuştur. 

Çizelge 4.51 STK üyelerinin, Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir binalar 

tasarlanabilmesi hakkındaki düşünceleri 

Türkiye’de gerçekleştirilen 

kentsel dönüşümlerde 

sürdürülebilir binalar 

tasarlanabilmekte midir? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 2 6,7 

Hayır 13 43,3 

Bilmiyorum/İlgili değilim 15 50 

Toplam 30 100 

Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir binalar 

tasarlanamadığını düşünen sivil toplum kuruluşu üyelerinin, bu durumun en önemli 

sebebini “ilk yatırım maliyetinin yüksek olması” ile “uygulamada yeterli teknik personel 

olmaması” şeklinde değerlendirmiştir. TSK’ların Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde 

sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri ve sistemlerinin uygulanamamasının sebepleri 

hakkındaki düşüncesi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.52’de 

verilmiştir.  

Çizelge 4.52 STK üyelerinin, Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir bina tasarımı 

parametreleri ve sistemlerinin uygulanamamasının sebepleri hakkındaki düşüncesi 

Hangi nedenlerle sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı 

uygulanamamaktadır? 
Frekans (n) Yüzde (%) 

İmar mevzuatının uygun olmaması 10 % 77 

Tasarımcıların bilgi ve deneyim eksikliği 12 % 92,3 

Uygulamada yeterli teknik personel olmaması 13 % 100 

Kentsel dönüşümde yer alan aktörlerin bilgi ve deneyim eksikliği 11 % 84,6 

Halkın sürdürülebilir bina tasarımı ile ilgili talebinin yeterli olmaması 11 % 84,6 

İlk yatırım maliyetinin yüksek olması 13 % 100 

İşletme sürecinde kalifiye personel eksikliği 7 % 53,84 
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 Değerlendirme STK10 – STK üyelerinin diğer önerilerinin belirlenmesi: Sivil toplum 

kuruluşu üyelerine, anket sorularına eklemek istedikleri başka bir konu olup olmadığı 

sorusu yönlendirildiğinde, Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinden 

memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Memnuniyetsizliklerinin başlıca sebebi projelerin 

tek tip olması ve müstakil yaşamdan, çok katlı bina hayatına geçişte yaşanan adaptasyon 

sorunlarını göstermişlerdir. Sürdürülebilir bina tasarımı ile ilgili ekleyecek bir konu olup 

olmadığı sorulduğunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. 

4.1.5 Özel kuruluşların (ÖK) sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı konusundaki 

farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi 

Anket çalışmasında özel kuruluşlar olarak, kentsel dönüşüm projelerinde yer almış 

mimari bürolarda, mühendislik ofislerinde, yapı denetim firmalarında ve müteahhitlik 

yapan şirketlerde çalışan mimar, mühendis ve teknikerlere anket uygulanmıştır. Ayrıca 

kentsel dönüşüm projelerinde müteahhitlik yapan kişilere de uygulanan anketler bu 

bölümde değerlendirilmiştir. Anket grubu; kentsel dönüşüm projeleri üzerine çalışmış 

özel kuruluşlarda yer alan toplam 30 kişilerden oluşmaktadır. 

 Değerlendirme ÖK1 - Özel kuruluşların kentsel dönüşümün amaçları konusundaki 

düşüncelerinin belirlenmesi: Özel kuruluşlar kapsamında anket uygulanan kişiler, kentsel 

dönüşümün amaçlarını Türkiye şartlarına göre değerlendirmişlerdir.. Özel kuruluşlara 

göre, “Deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina üretimini” kentsel dönüşümün en önemli 

amacı olarak görmektedir. Diğer önemsenen amaçlarsa önem sırasına göre, “Sağlıklı ve 

güvenli yaşam yerlerinin oluşturulması” ile “kentin daha etkin bir şekilde 

planlanmasıdır.” Özel kuruluşların kentsel dönüşümün amaçları konusundaki düşüncesi, 

frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.53’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.53 Özel kuruluşların, kentsel dönüşümün amaçları hakkındaki düşünceleri. 

Kentsel dönüşümün amaçlarını Türkiye 

şartlarına göre derecelendiriniz. 

1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 

Gecekondu alanlarının rehabilitesi  - - - - 14 46,7 6 20 10 33,3 

Tarihi dokuların korunması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması  
1 3,3 2 6,7 2 6,7 8 26,7 17 56,7 

Deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina 

üretimi  
- - 1 3,3 1 3,3 1 3,3 27 90 

Kentin etkin bir şekilde planlanması - - - - 4 13,3 7 23,3 19 63,3 

Gelir düzeyi düşük nüfusun ucuz konut 

temininde sürekliliğinin sağlanması  
2 6,7 6 20 13 43,3 7 23,3 2 6,7 

Ekonomik yaşamın canlandırılması  - - 2 6,7 6 20 17 56,7 5 16,7 

İş potansiyellerinin oluşturulması  1 3,3 2 6,7 4 13,3 15 50 8 26,7 

Sağlıklı, güvenli ve konforlu yapılı 

çevrelerin oluşturulması 
- - - - 4 13,3 3 10 23 76,7 

Gelir ve refah dağılımında adaletin 

sağlanması  
2 6,7 2 6,7 16 53,3 5 16,7 5 16,7 

Yaşlı ve engelliler için daha iyi konut 

koşullarının sağlanması  
1 1,3 4 13,3 4 13,3 13 43,3 8 26,7 

Toplumdaki eğitim ve kültür seviyesinin 

arttırılması  
8 26,7 7 23,3 7 23,3 3 10 5 16,7 

 Değerlendirme ÖK2 - Özel kuruluşların kentsel dönüşümün çevresel etkileri 

konusundaki düşüncelerinin belirlenmesi: Kentsel dönüşümün çevreye zarar verip 

vermediği konusundaki anket sorusunu, ankete katılan özel kuruluşlarda yer alan 

kişilerin, 19’u (% 63,3) evet olarak cevaplandırırken; 10’u (%33,3) hayır ve 1’i (%3,3) 

bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.54’de 

sunulmuştur. 

Çizelge 4.54 Özel kuruluşların, kentsel dönüşümün çevreye verdiği zarar hakkındaki 

düşünceleri 

Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel 

dönüşümün çevreye zarar verdiğini 

düşünüyor musunuz? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 19 63,3 

Hayır 10 33,3 

Bilmiyorum/İlgili değilim 1 3,3 

Toplam 30 100 
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Kentsel dönüşümün çevresel etkisi özel kuruluşlara göre değerlendirdiğinde, en olumsuz 

çevresel etkinin “yeşil alanların azalması” olduğu belirlenmiştir. Sonrasında önem 

sırasına göre “biyolojik çeşitliliğin azalması” ve “CO₂ salımının artmasıdır.” En az 

olduğunu düşündükleri etki ise “ozon tabakasının delinmesi” şeklindedir. Özel 

kuruluşlarda yer alan kişilerin kentsel dönüşümün çevresel etkileri konusundaki 

düşüncesi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.55’de verilmiştir. 

Çizelge 4.55 Özel kuruluşların, kentsel dönüşümün olası çevresel etkileri konusundaki 

düşünceleri 

Kentsel dönüşümün olası çevresel 

etkilerini derecelendiriniz. 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

CO₂ salımının artması  3 11,5 - - 1 3,8 7 26,9 7 26,9 8 30,8 

Yeşil alanların azalması  3 11,5 - - - - 4 15,4 6 23,1 13 50 

Hava ve toprak kirliliğinin artması  3 11,5 - - 1 3,8 8 30,8 10 38,5 4 15,4 

Küresel ısınma  3 11,5 2 7,7 6 23,1 5 19,2 6 23,1 4 15,4 

Kuraklık oluşması (Çölleşme)  2 7,7 2 7,7 6 23,1 7 26,9 6 23,1 3 11,5 

Biyoçeşitliliğin zarar görmesi  1 3,8 - - 2 7,7 6 23,1 6 23,1 11 42,3 

Su kirliliğinin artması  1 3,8 - - 1 3,8 5 19,2 12 46,2 7 26,9 

Ozon tabakasının delinmesi  6 23,1 3 11,5 5 19,2 5 19,2 3 11,5 4 15,4 

 Değerlendirme ÖK3 - Özel kuruluşların kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımından beklentilerinin belirlenmesi: Özel kuruluşlar kapsamında anket 

uygulanan kişilerin, Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımından beklentileri en çok “enerji tasarrufu artışı” olacağı yönündedir. 

Sonrasında önem sırasına göre “çevre kirliliğinin azaltılması” ve “yaşam kalitesinin 

artırılması” gelmektedir. “Cari açığın azalması” ve “ekonomik büyüme” arasında bir bağ 

kurulduğu dikkat çekmiştir. İkisi de orta seviyede yoğunluk kazanmıştır. Özel 

kuruluşların kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımından beklentisi, 

frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.56’da verilmiştir. 
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Çizelge 4.56 Özel kuruluşların kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımından beklentileri 

Kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımından beklentinizi 

derecelendiriniz. 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

Çevre kirliliğinin azaltılması  - - - - - - 1 3,3 10 33,3 19 63,3 

Cari açığın azalması  3 10 - - 2 6,7 14 46,7 2 6,7 9 30 

Cari açığın artması  29 96,7 - - - - 1 3,3 - - - - 

Enerji tasarrufu artışı  - - - - 1 3,3 1 3,3 3 10 25 83,3 

Enerji tüketimi artışı  30 100 - - - - - - - - - - 

Ekonomik büyüme  1 3,3 1 3,3 - - 14 46,7 9 30 5 16,7 

Yaşam kalitesinin artırılması  - - 1 3,3 - - 2 6,7 14 46,7 13 43,3 

 Değerlendirme ÖK4 - Özel kuruluşların sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı 

konusundaki bilgilerinin tartışılması: Özel kuruluşlarda yer alan kişilerden %60’dan 

fazlası sürdürülebilir bina tasarım ölçütlerinden tasarım parametrelerini bildiği 

gözlenmiştir. Aktif sistemler hakkında ise özel kuruluşlarda yer alan kişiler %50’nin 

üzerinde bilgi sahibidir. En çok bilinen aktif sistemler “güneş pilleri”, “güneş 

toplayıcıları”, “rüzgâr türbinleri” ve “yağmur suyu geri dönüştürme sistemleridir.”  Pasif 

sistemlerden özel kuruluşlarda yer alan kişilerin % 50’sinden fazlasının bildiği sistemler 

“güneş odaları”, “ısı, ışık ve ses yalıtımlı camlar”, “atriumlar”, “çift tabakalı cepheler”, 

“gölgeleme elemanları”, “düşük su basınçlı bataryalardır.” Özel kuruluşların 

sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı konusundaki bilgisi, frekans (n) ve yüzde (%) 

oranları bazında çizelge 4.57’de verilmiştir. 

Çizelge 4.57 Özel kuruluşların sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı konusundaki bilgi 

durumları 

Sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, aktif sistemler 

ve pasif sistemler hakkındaki bilgi durumunuzu belirtiniz. 

Bilgim Var Bilgim Yok 

n % n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 20 66,7 10 33,3 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 22 73,3 8 26,7 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 18 60 12 40 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 14 46,7 16 53,3 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 18 60 12 40 
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Çizelge 4.57 Özel kuruluşların sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı konusundaki bilgi 

durumları (devamı) 

 

 

Sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, aktif sistemler 

ve pasif sistemler hakkındaki bilgi durumunuzu belirtiniz. 

Bilgim Var Bilgim Yok 

n % n % 

Aktif Sistemler     

Güneş pilleri 25 83,3 5 16,7 

Rüzgar türbinleri 27 90 3 10 

Güneş toplayıcıları 25 83,3 5 16,7 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 16 53,3 4 46,7 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) 17 56,7 13 43,3 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 23 76,7 7 23,3 

Gri su dönüştürme sistemleri 15 50 15 50 

Susuz tuvaletler 15 50 15 50 

Pasif Sistemler     

Metal duvarlar 3 10 27 90 

Güneş duvarları 10 33,3 20 66,7 

Güneş odaları 22 73,3 8 26,7 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 29 96,7 1 3,3 

Güneş kiremitleri 9 30 21 70 

Labirent sistemler 5 16,7 25 83,3 

Atriumlar 16 53,3 14 46,7 

Rüzgar kuleleri  13 43,3 17 56,7 

İklime uyumlu peyzaj 10 33,3 20 66,7 

Çift tabakalı cepheler 29 96,7 1 3,3 

Venturi bacaları 6 20 24 80 

Rüzgar kepçeleri 2 6,7 28 93,3 

Işık rafları 5 16,7 25 83,3 

Işık tüpleri 11 36,7 19 63,3 

Heliostatlar 3 10 27 90 

Anidolik tavanlar 1 3,3 29 96,7 

Gölgeleme elemanları 15 50 15 50 

Güneş bacaları 9 30 21 70 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 24 80 6 20 
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 Değerlendirme ÖK5 - Özel kuruluşların kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir 

bina tasarım yaklaşımının uygulanma durumu hakkındaki bilgilerinin belirlenmesi: Özel 

kuruluşların kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının 

uygulanma durumu hakkındaki bilgisine ilişkin anket sorusunu, ankete katılan özel 

kuruluşlarda yer alan kişilerin 20’si (%66,7) evet olarak cevaplandırırken; 10’u (%33,3) 

hayır şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.58’da sunulmuştur. 

Çizelge 4.58 Özel kuruluşların, kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina tasarım 

yaklaşımının uygulanma durumu hakkındaki bilgileri 

Gerçekleştirdiğiniz kentsel dönüşüm 

projelerinde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımı uygulandı mı? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 20 66,7 

Hayır 10 33,3 

Bilmiyorum/İlgili değilim - - 

Toplam 30 100 

Özel kuruluşlarda yer alan kişiler genel olarak sürdürülebilir bina tasarım ölçütlerinden 

haberdardır. Projelerinde sürdürülebilir bina tasarım ölçütlerine bir şekilde yer 

vermektedirler. Özellikle yeni teknikleri takip eden mimar ve mühendislerin bu tip 

çalışmalara yöneldiği görülmektedir. En ilgi çekici sonuç “çift tabakalı cephelerin” 

sürdürülebilir bina tasarım ölçütleri kullanan bütün özel kuruluşlarda yer alan kişilerce 

kullanılmış olmasıdır. Burada çift cepheli sistemler deyiminden mantolama anladıkları 

anlaşılmaktadır. Mantolama Türkiye de imar mevzuatına göre zorunludur. “Isı, ışık ve 

ses yalıtımlı camlarında” kullanım oranının yüksekliği diğer dikkat çekici öğedir. Bunun 

Türkiye’deki cam sektörünün pazarlama başarısı olarak görebiliriz. Özel kuruluşların 

kentsel dönüşüm projelerinde uygulanan sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri ve 

sistemleri hakkındaki bilgisi, frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.59’da 

verilmiştir. 



 

122 

Çizelge 4.59 Özel kuruluşların kentsel dönüşüm projelerinde uyguladıkları sürdürülebilir 

bina tasarımı parametreleri ve sistemleri hakkındaki uygulanma bilgisi 

Gerçekleştirdiğiniz kentsel dönüşüm projelerinde 

sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, aktif sistemler 

ve pasif sistemlerden hangilerinin uygulandığını belirtiniz. 

Kullanıldı Kullanılmadı 

n % n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 9 45 11 55 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 11 55 9 45 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 7 35 13 65 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 8 40 12 60 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 7 35 13 65 

Aktif Sistemler     

Güneş pilleri 14 70 6 30 

Rüzgar türbinleri 6 30 14 70 

Güneş toplayıcıları 13 65 7 35 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 8 40 12 60 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) 6 30 14 70 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 16 80 4 20 

Gri su dönüştürme sistemleri 6 30 14 70 

Susuz tuvaletler 6 30 14 70 

Pasif Sistemler     

Metal duvarlar 3 15 17 85 

Güneş duvarları 2 10 18 90 

Güneş odaları 2 10 18 90 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 17 85 3 15 

Güneş kiremitleri - - 20 100 

Labirent sistemler 2 10 18 90 

Atriumlar 1 5 19 95 

Rüzgar kuleleri  1 5 19 95 

İklime uyumlu peyzaj 1 5 19 95 

Çift tabakalı cepheler 20 100 - - 

Venturi bacaları - - 20 100 

Rüzgar kepçeleri 1 5 19 95 

Işık rafları 1 5 19 95 

Işık tüpleri 7 35 13 65 

Heliostatlar 1 5 19 95 

Anidolik tavanlar - - 20 100 

Gölgeleme elemanları 5 25 15 75 

Güneş bacaları 2 10 18 90 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 3 15 17 85 
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 Değerlendirme ÖK6 - Özel kuruluşların sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke 

kaynaklarında etkin kullanım sağlayıp sağlamadığı hakkındaki düşüncelerinin 

belirlenmesi: Özel kuruluşların, sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke 

kaynaklarında etkin kullanım sağlayıp sağlamadığı hakkındaki düşüncesinin sorulduğu 

anket sorusun, ankete katılan özel kuruluşlarda yer alan kişilerin 29’u (% 97,6) evet, 1’i 

(% 3,3) bilmiyorum/ilgili değilim şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 

4.60’da sunulmuştur. 

Çizelge 4.60 Özel kuruluşların, sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke kaynaklarında 

etkin kullanım sağlayıp sağlamadığı hakkındaki düşüncesi 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımına yer 

verilmesi ülke kaynaklarının etkin 

kullanımını sağlar mı? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 29 96,7 

Hayır - - 

Bilmiyorum/İlgili değilim 1 3,3 

Toplam 30 100 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke kaynaklarında (enerji, 

su, arsa/arazi, iş gücü ve sermaye) etkin kullanım sağladığını düşünen (%96,7) özel 

kuruluşlarda yer alan kişilerin, en çok “enerji” ve “su” kullanımıyla ilgili etkinlik 

beklediklerini belirtmşlerdir. Özel kuruluşların, sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının 

ülkenin kaynaklarında sağladığı etkinlik düzeyi hakkındaki düşüncesi, frekans (n) ve 

yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.61’de verilmiştir. 

Çizelge 4.61 Özel kuruluşların, sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke kaynaklarında 

sağladığı etkinlik düzeyi hakkındaki düşünceleri 

Kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımının uygulanması, ülke 

kaynaklarından hangisinde ne 

oranda etkinlik sağlar? 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

Enerji - - - - - - 1 3,4 6 20,7 22 75,9 

Su - - - - 1 3,4 3 10,3 15 51,7 10 34,5 

Arsa/Arazi 4 13,8 5 17,2 6 20,7 10 34,5 3 10,3 1 3,4 

İş gücü 2 6,9 3 10,3 8 27,6 11 37,9 2 6,9 3 10,3 

Sermaye 2 6,9 2 6,9 1 3,4 9 31 6 20,7 9 31 
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 Değerlendirme ÖK7 - Özel kuruluşların personelinin gayrimenkul satın alırken 

sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımını dikkate alma durumlarının belirlenmesi: Özel 

kuruluşlarda yer alan kişilerin gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımını dikkate alma durumlarına ilişkin anket sorusunu, 29’u (% 40) evet olarak 

cevaplandırırken; 1’i (% 3,3) hayır şeklinde cevaplandırmıştır. Bu oranın yüksekliği çok 

ilgi çekicidir. Gayrimenkul satın alırken bu sistemlere ekstra ödeme yapmayı düşünmeleri 

sektörün uygulayıcılarının sistemlerin başarısına inandığını göstermektedir. Söz konusu 

oranlar, çizelge 4.62’de sunulmuştur. 

Çizelge 4.62 Özel kuruluşlarda yer alan kişilerin, gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımını dikkate alma durumları 

Gayrimenkul satın alırken 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımını dikkate alır 

mısınız? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 29 96,7 

Hayır 1 3,3 

Bilmiyorum/İlgili değilim - - 

Toplam 30 100 

Özel kuruluşlarda yer alan kişilerin verdiği cevaplar incelendiğinde güneş enerjisi ile 

ilgili olan sistemlerin, gayrimenkul satın alırken en çok göz önünde bulundurulan 

sistemler olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca aktif sistemlerden hava kaynaklı jeotermal 

ısı pompaları ve yağmursuyu geri dönüşüm sistemleri katılımcıların % 50’den fazlası 

değer arttırıcı unsur olarak gösterilmiştir. Gayrimenkul satın alırken kullanılan pasif 

sistemlerin çok fazla değerlendirilmediği hatta en fazla bilinen pasif sistemlerden “ısı, 

ışık ve ses yalıtımlı camlar” ile “çift tabakalı cepheler” dışındaki pasif sistemlerin 

gayrimenkul satın alırken özel kuruluşlarda yer alan kişiler için kayda değer bir etki 

oluşturmadığı belirlenmiştir. Özel kuruluşlarda yer alan kişilerin gayrimenkul satın 

alırken sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri ve sistemlerini dikkate alma durumu 

frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.63’te verilmiştir. 
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Çizelge 4.63 Özel kuruluşlarda yer alan kişilerin gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir 

bina tasarımı parametreleri ve sistemlerini dikkate alma durumu 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, aktif sistemler 

ve pasif sistemlerden hangilerinin gayrimenkulün ekonomik değerini 

arttırdığını düşünüyorsunuz? 

Arttırır 

n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 6 20,7 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 13 44,8 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 8 27,6 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 8 27,6 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 7 24,1 

Aktif Sistemler   

Güneş pilleri 22 75,9 

Rüzgar türbinleri 5 17,2 

Güneş toplayıcıları 18 62,1 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 6 20,7 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) 17 58,6 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 23 80,1 

Gri su dönüştürme sistemleri 4 13,8 

Susuz tuvaletler - - 

Pasif Sistemler   

Metal duvarlar - - 

Güneş duvarları - - 

Güneş odaları - - 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 26 89,7 

Güneş kiremitleri - - 

Labirent sistemler - - 

Atriumlar - - 

Rüzgar kuleleri  - - 

İklime uyumlu peyzaj - - 

Çift tabakalı cepheler 29 100 

Venturi bacaları - - 

Rüzgar kepçeleri - - 

Işık rafları 1 3,4 

Işık tüpleri 4 13,8 

Heliostatlar 1 3,4 

Anidolik tavanlar - - 

Gölgeleme elemanları 2 6,9 

Güneş bacaları - - 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları - - 
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 Değerlendirme ÖK8 - Özel kuruluşların kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımının işletme giderlerine etkisi hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi: 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının işletme giderlerini 

düşüreceği konusundaki anket sorusunu, Özel kuruluşlarda yer alan kişilerin 29’u (% 40) 

evet olarak cevaplandırırken; 1’i (% 3,3) hayır şeklinde cevaplandırmıştır. Söz konusu 

oranlar, çizelge 4.64’te sunulmuştur. 

Çizelge 4.64 Özel kuruluşların, kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının 

işletme giderlerine etkisi hakkındaki düşünceleri 

Kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımının uygulanmasıyla 

işletme giderlerinin düşeceğini 

düşünüyor musunuz? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 29 96,7 

Hayır 1 3,3 

Bilmiyorum/İlgili değilim - - 

Toplam 30 100 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının işletme giderlerini 

düşüreceğini düşünen (%96,7) özel kuruluşlarda yer alan kişilerin, % 44,6’sı %20 - % 40 

arası işletme giderlerinde düşüş beklerken, % 31’i %40 - %60 arası işletme gideri düşüşü 

beklemektedir. % 21’i %60 - %80 arası işletme gideri düşüşü beklerken, % 3,4’ü %80 

den fazla işletme gideri düşüşü beklemektedir. 

Yoğunluk % 20 - %40 arası gibi gözükse de aslında beklentinin çoğunluğu % 40’ın 

(%55,4) üstündedir.  Kentsel dönüşümde uygulanan sürdürülebilir bina tasarımı 

parametreleri ve sistemlerinin işletme giderlerini düşürme oranı hakkındaki düşüncesi 

frekans (n) ve yüzde (%) oranları bazında çizelge 4.65’te verilmiştir. 
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Çizelge 4.65 Özel kuruluşların, kentsel dönüşümde uygulanan sürdürülebilir bina 

tasarımı parametreleri ve sistemlerinin işletme giderlerini düşürme oranı 

hakkındaki düşüncesi 

Sürdürülebilir bir 

binada işletme 

giderlerinde hangi 

oranda düşüş 

öngörüyorsunuz? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

0-%20 Arası - - 

%20-%40 Arası 13 44,6 

%40-%60 Arası 9 31 

%60-%80 Arası 6 21 

%80 ve üstü 1 3,4 

Toplam 29 100 

 Değerlendirme ÖK9 - Özel kuruluşların Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde 

sürdürülebilir binalar tasarlanıp tasarlanmadığı hakkındaki düşüncelerinin 

belirlenmesi: Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir binalar tasarlanıp 

tasarlanamadığı konusundaki anket sorusunu, ankete katılan özel kuruluşlarda yer alan 

kişilerin % 3,3’ü evet olarak cevaplandırırken; % 96,7’si hayır şeklinde 

cevaplandırmıştır. Söz konusu oranlar, çizelge 4.66’da sunulmuştur.  

Çizelge 4.66 Özel kuruluşların, Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir binalar 

tasarlanıp tasarlanamadığı hakkındaki düşüncesi 

Türkiye’de gerçekleştirilen 

kentsel dönüşümlerde 

sürdürülebilir binalar 

tasarlanabilmekte midir? 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 

Evet 1 3,3 

Hayır 29 96,7 

Bilmiyorum/İlgili değilim - - 

Toplam 30 100 

Özel kuruluşlardan, sürdürülebilir bina tasarım ölçütlerinin kullanıldığı binalar 

tasarlanamadığını belirtenler, bu durumun en önemli sebebini “ilk yatırım maliyetinin 

yüksek olması” şeklinde değerlendirmişlerdir. Bu hususu “halkın sürdürülebilir bina 

tasarımı ile ilgili talebinin yeterli olmaması”, “kentsel dönüşümde yer alan aktörlerin bilgi 

ve deneyim eksikliği” ve “tasarımcıların bilgi ve deneyim eksikliği” takip etmektedir. 

Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir bina tasarım parametreleri ve 
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sistemlerinin uygulanamamasının sebepleri hakkındaki düşüncesi, frekans (n) ve yüzde 

(%) oranları bazında çizelge 4.67’de verilmiştir. 

Çizelge 4.67 Özel kuruluşların, Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir bina 

tasarımı parametreleri ve sistemlerinin uygulanamamasının sebepleri 

hakkındaki düşünceleri 

Hangi nedenlerle sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı 

uygulanamamaktadır? 

Frekans (n) Yüzde (%) 

İmar mevzuatının uygun olmaması 20 % 69 

Tasarımcıların bilgi ve deneyim eksikliği 26 % 89,6 

Uygulamada yeterli teknik personel olmaması 20 % 69 

Kentsel dönüşümde yer alan aktörlerin bilgi ve deneyim eksikliği 26 % 89,6 

Halkın sürdürülebilir bina tasarımı ile ilgili talebinin yeterli olmaması 26 % 89,6 

İlk yatırım maliyetinin yüksek olması 27 % 93,1 

İşletme sürecinde kalifiye personel eksikliği 12 % 41,3 

 Değerlendirme ÖK10 – Özel kuruluşların diğer önerilerinin belirlenmesi: Özel 

kuruluşlarda yer alan kişilere ankete eklemek istedikleri başka bir konu olup olmadığı 

sorusu yönlendirildiğinde, kentsel dönüşümde tek tip bina yapıldığını, çevreye etkinin 

göz önünde bulundurulmadığını, farklı çevrelerde farklı yapılar ve teknikler uygulanması 

gerektiğini ve kentsel dönüşüm ile ilgili olarak belediyelerin mastır planı olması 

gerektiğin belirtilmişlerdir.  

Ayrıca sürdürülebilir bina tasarımı ölçütlerinin kentsel dönüşümde uygulanabilmesi için 

yerli üretimin teşvik edilip mevzuat ile desteklenmesi gerektiği, ancak bu şekilde hem 

ucuz hem de ekonomiye katkısının daha çok olabileceği belirtilmiştir. Mevcut durumda 

uygulanan sürdürülebilir bina tasarımı sistemlerinin (aktif/pasif sistemler) ithal ürünler 

olduğu ve sermayenin yurtdışına çıktığı böylece Türkiye’nin kazanımlarını yurtdışına 

çıktığı belirtilmiştir. 

4.2 Bulgular ve Tartışma 

Anket çalışmasında, kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörleri olan merkezi 

yönetimi, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel kuruluşları tam olarak 
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temsil edebilecek konumdaki kişilere anket uygulanmıştır. Anket çalışması yüz yüze soru 

sorma şeklinde yapılmıştır. Yanlış anlamalara mahal vermeyecek şekilde açıklamalar 

yapılmış örnekler verilmiştir. Bu şekilde anket çalışmasının en doğru sonuca ulaşması 

amaçlanmıştır. 

 Bulgu 1 - Uygulama aktörlerinin kentsel dönüşümün amaçları konusundaki 

düşüncelerinin tartışılması: Kentsel dönüşümün amaçlarıyla ilgili kentsel dönüşümün 

uygulama aktörlerinin en çok önem verdiği ilk üç amacı incelediğinde 4 grup için, en çok 

önemsenen amaç “deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina üretimidir” (Çizelge 4.68). 

Çizelge 4.68 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, kentsel dönüşümün 

amaçları arasında en önemsediği ilk üç amacın karşılaştırması 

 

Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, kentsel dönüşümün amaçları arasında 

en önemli gördükleri konunun “deprem ve diğer afetlere dayanıklı konut üretimi” olduğu 

dikkati çekmektedir (Çizelge 4.68). Yerel yönetimlerle, merkezi yönetimin en önemli 

gördükleri konular birbirine uyumludur. Karar mekanizması konumundaki iki grubun 

Kentsel dönüşümün amaçlarını Türkiye 

şartlarına göre derecelendiriniz. 
1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 

M

Y 

Deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina 

üretimi 
2 6,7 - - - - 3 10 25 83,3 

Gecekondu alanlarının rehabilitesi 1 3,3 1 3,3 2 6,7 4 13,3 22 73,3 

Sağlıklı ve güvenli yaşam yerlerinin 

oluşturulması 
1 3,3 2 6,7 2 6,7 8 26,7 17 56,7 

Y

Y 

Deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina 

üretimi 
- - - - 4 11,8 4 11,8 26 76,5 

Sağlıklı ve güvenli yaşam yerlerinin 

oluşturulması 
1 2,9 1 2,9 5 14,7 

1

1 
32,4 16 47,1 

Gecekondu alanlarının rehabilitesi 2 5,9 1 2,9 9 26,5 4 11,8 18 52,9 

S

T

K 

Deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina 

üretimi 
- - - - - - 1 3,3 29 96,7 

Sağlıklı ve güvenli yaşam yerlerinin 

oluşması 
- - - - - - 2 6,7 28 93,3 

Kentin daha etkin bir şekilde planlanması - - - - - - 6 20 24 80 

Ö

K 

Deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina 

üretimi 
- - 1 3,3 1 3,3 1 3,3 27 90 

Sağlıklı ve güvenli yaşam yerlerinin 

oluşturulması 
- - - - 4 13,3 3 10 23 76,7 

Kentin daha etkin bir şekilde planlanması - - - - 4 13,3 7 23,3 19 63,3 
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birbiri ile uyuşması normaldir. Özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları kentsel 

dönüşümün amaçlarını önem sırasına göre sıraladıklarında “gecekondu alanlarının 

rehabilitesini” az önemli kategorisinde değerlendirmişlerdir. Hatta sivil toplum kuruluşu 

üyeleri şu an yapılan kentsel dönüşüme tepkili olduklarını ve gecekondu hayatının daha 

insancıl olduğunu belirtmişlerdir.   

 Bulgu 2 - Uygulama aktörlerinin kentsel dönüşümün çevresel etkileri konusundaki 

düşüncelerinin tartışılması: Kentsel dönüşümün uygulama aktörleri genel olarak kentsel 

dönüşümün çevreye zarar verdiğini düşünüyor fakat “evet” cevabı verenlerle “hayır” 

cevabı verenlerin oranları birbirlerine çok yakındır (Çizelge 4.69). Bu da gösteriyor ki bu 

konuda tam bir bilinç oluşmamıştır. Uygulamada özel kuruluşlar daha aktif olduğundan 

daha yüksek oranda hayır görülmektedir. Soru kentsel dönüşüm ile ilgili olduğundan 

katılımcıların daha çok inşaat sürecini anladıkları fark edilmiştir. Bu nedenle sonraki soru 

kentsel dönüşümün çevreye zarar verdiğini söyleyenler arasında değil kentsel dönüşüm 

sonrası oluşan bölgenin zararları şeklinde sorulmuştur. 

Çizelge 4.69 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, kentsel dönüşümün 

çevreye verdiği zararlar hakkındaki düşünceleri 

Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel 

dönüşümün çevreye zarar verdiğini 

düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır 
Bilmiyorum / 

İlgili değilim 

Merkezi Yönetim % 53,3 % 43,3 % 3,3 

Yerel Yönetimler % 52,9 % 44,1 % 2,9 

Sivil Toplum Kuruluşları % 50 % 50 % 0 

Özel Kuruluşlar % 63,3 % 33,3 % 3,3 

Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin hepsi çevreye en çok verilen zararın 

“yeşil alanların azalması” olarak belirtmişlerdir. Böyle düşünülmesinin sebebi 

Türkiye’de yapılan kentsel dönüşüm projelerinin yeşil alanlara yapılması ve betonarme 

ağırlıklı olması gösterilebilir. Gecekondu bölgelerinin bile Türkiye’de yapılan kentsel 

dönüşümden daha fazla yeşil alana sahip olduğu bir gerçektir. Bununla ilintili olarak 

“biyolojik çeşitliliğin azalması” ve “CO₂ salımının artması”, yeşil alanların azalması 

sonucuna bağlı olarak düşünülen zararlar olmuştur (Çizelge 4.70).  
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Çevre zararlarından “ozon tabakasının delinmesi” ve “küresel ısınma” gibi konular çok 

iddialı bulunmuştur. Katılımcıların, kentsel dönüşümün bu denli büyük etkiler 

yapmayacağını düşündükleri anlaşılmaktadır. Beklentiler daha mikro değişimler ve yerel 

düzeydedir. 

Çizelge 4.70 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, kentsel dönüşümün 

olası çevresel etkileri konusundaki düşünceleri 

Kentsel dönüşümün olası çevresel 

etkilerini derecelendiriniz. 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

M

Y 

Yeşil alanların azalması - - 1 5,9 1 5,9 3 17,6 5 29,4 7 41,2 

Biyolojik çeşitliliğin azalması  - - 2 11,8 3 17,6 6 35,3 2 11,8 4 23,5 

Su havzalarının kirlenmesi - - 3 17,6 4 23,5 4 23,5 3 17,6 3 17,6 

Y

Y 

Yeşil alanların azalması 1 5 - - - - 2 10 6 30 11 55 

Kirliliğin artması - - - - 1 5 5 25 4 20 10 50 

CO₂ salımının artması 1 5 - - 2 10 1 5 6 30 10 50 

ST

K 

Yeşil alanların azalması - - - - - - 4 13,3 7 23,3 19 63,3 

Biyolojik çeşitliliğin azalması  - - - - - - 4 13,3 8 26,7 18 60 

CO₂ salımının artması 2 6,7 - - 3 10 3 10 10 33,3 12 40 

Ö

K 

Yeşil alanların azalması 3 11,5 - - - - 4 15,4 6 23,1 13 50 

Biyolojik çeşitliliğin azalması  1 3,8 - - 2 7,7 6 23,1 6 23,1 11 42,3 

Su havzalarının kirlenmesi 1 3,8 - - 1 3,8 5 19,2 12 46,2 7 26,9 

 Bulgu 3 - Uygulama aktörlerinin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımından beklentilerinin tartışılması: Kentsel dönüşümde yer alan uygulama 

aktörlerinin genel olarak sürdürülebilir bina tasarımı ölçütlerinin uygulanmasından 

beklentileri benzerlik göstermektedir. Dört grubun da ilk üç beklenti sıralamaları farklı 

olmakla beraber aynıdır. Sadece merkezi yönetim teşkilatı, enerji tasarrufu artışının diğer 

gruplara göre daha az olacağını düşünmektedir (Çizelge 4.71). Türkiye bilindiği üzere 

enerji ithal eden bir ülke konumundadır. Enerji tasarrufu yapılmasının cari açık üzerinde 

doğrudan etkisi olacağı muhakkaktır. Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarım 

ölçütlerinin kullanılmasıyla cari açıkta azalma olup olmayacağı sorulduğunda merkezi 

yönetim personeli cari açıkta azalış öngördüğü gibi cari açıkta artışta olacağını 

işaretlemiştir. Nedeni sorulduğunda sürdürülebilir bina tasarımında kullanılan 

malzemelerin ithal olması gösterilmiştir. Çevre kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu 
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artışı gibi beklentiler zaten sürdürülebilirliğin olmazsa olmazlarıdır. En çok olacağı 

düşünülen beklentiler arasına yaşam kalitesinin arttırılmasının girmesi ise beklenmeyen 

bir sonuç olmuştur. Bu sonuç; sürdürülebilir bina tasarımının algısında konforlu mekânlar 

oluşturmanın da yer aldığını göstermektedir. 

Çizelge 4.71 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımından beklentileri 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımından 

beklentinizi derecelendiriniz. 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

M

Y 

Çevre kirliliğinin azaltılması 1 3,3 - - - - 4 13,3 4 13,3 21 70 

Yaşam kalitesinin artırılması - - - - - - 2 6,7 9 30 19 63,3 

Enerji tasarrufu artışı 2 6,7 - - - - 2 6,7 9 30 17 56,7 

Y

Y 

Enerji tasarrufu artışı - - - - 2 5,9 3 8,8 7 20,6 22 64,7 

Çevre kirliliğinin azaltılması - - 1 2,9 1 2,9 7 20,6 7 20,6 18 52,9 

Yaşam kalitesinin artırılması - - 2 5,9 1 2,9 6 17,6 10 29,4 15 44,1 

ST

K 

Enerji tasarrufu artışı - - - - - - 1 3,3 2 6,7 27 90 

Çevre kirliliğinin azaltılması - - - - - - 1 3,3 5 16,7 24 80 

Yaşam kalitesinin artırılması - - - - - - 3 10 12 40 15 50 

Ö

K 

Enerji tasarrufu artışı - - - - 1 3,3 1 3,3 3 10 25 83,3 

Çevre kirliliğinin azaltılması - - - - - - 1 3,3 10 33,3 19 63,3 

Yaşam kalitesinin artırılması - - 1 3,3 - - 2 6,7 14 46,7 13 43,3 

 Bulgu 4 - Uygulama aktörlerinin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı konusundaki 

bilgilerinin tartışılması: Ankete katılanlar; kentsel dönüşümde yer alan uygulama 

aktörlerinin yüzeysel olarak sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımları olan tasarım 

parametreleri, aktif sistemler ve pasif sistemleri bilip bilmedikleri sorulmuştur. Bilgi 

düzeyi çok yüzeysel de olsa hatta konuyla ilgili kulaktan dolma bilgileri de olsa ‘bilgim 

var’ cevabı alınmıştır. Buna rağmen bilgi düzeyi gruplar içinde %50’yi geçen parametre 

ve sistem sayısı azdır. 

Dört grup tarafından da % 50’nin üzerinde bilinen parametre ve sistemler;  

o Güneş pilleri  

o Rüzgâr türbinleri 
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o Güneş toplayıcıları  

o Güneş odaları 

o Isı, ışık ve ses yalıtımlı camlar 

o Çift tabakalı cepheler 

o Gölgeleme elemanları 

o Düşük su basınçlı bataryalardır (Çizelge 4.72). 

Belirtilen ölçütlerin bilinmesinde en önemli etken reklamlarının olması veya dikkat çekici 

olmalarıdır. Diğer ölçütler satış ve pazarlamada son tüketiciye yani kullanıcıya 

satılmamaktadır. Bu da sistemlerin bilinirliğini halk nezdinde düşürmektedir. Özellikle 

sivil toplum kuruluşu üyeleri mimar, mühendis gibi teknik personel olmadığından bilgi 

düzeyleri çok düşük kalmaktadır. En çok bilinen ölçütün reklamlarının televizyonda 

sürekli gösterilen “ısı, ışık ve ses yalıtımlı camlar” olması bunun en bariz örneğidir. 

 Pasif sistemlerin teknik personel tarafından en az bilinen sistemler olduğu anket 

çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır. Birçok sistemin adını dahi duymadıkları verdikleri 

tepkilerden anlaşılmıştır. Pasif sistemler sürdürülebilir bina ölçütlerinin en temel 

sistemleridir. Küçük eklemelerle çok büyük farklar meydana getirebilmektedirler. 

Çizelge 4.72 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımı konusundaki bilgi durumu 

Sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, 

aktif sistemler ve pasif sistemler hakkındaki 

bilgi durumunuzu belirtiniz 

MY YY STK ÖK 

n % n % n % n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 29 96,7 28 82,4 3 10 20 66,7 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 25 83,3 26 76,5 4 13,3 22 73,3 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 26 86,7 24 70,6 3 10 18 60 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 24 80 26 76,5 2 6,7 14 46,7 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 20 66,7 24 70,6 2 6,7 18 60 

Aktif Sistemler 

Güneş pilleri 19 63,3 23 67,6 20 66,7 25 83,3 

Rüzgar türbinleri 22 73,3 27 79,4 19 63,3 27 90 

Güneş toplayıcıları 21 70 29 85,3 20 66,7 25 83,3 

 



 

134 

Çizelge 4.72 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımı konusundaki bilgi durumu (devamı) 

Sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, 

aktif sistemler ve pasif sistemler hakkındaki 

bilgi durumunuzu belirtiniz 

MY YY STK ÖK 

n % n % n % n % 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 15 50 15 44,1 5 16,7 16 53,3 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) 11 36,7 10 29,4 5 16,7 17 56,7 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 21 70 25 73,5 5 16,7 23 76,7 

Gri su dönüştürme sistemleri 16 53,3 7 20,6 1 3,3 15 50 

Susuz tuvaletler 7 23,3 7 20,6 2 6,7 15 50 

Pasif Sistemler         

Metal duvarlar 7 23,3 11 32,4 7 23,3 3 10 

Güneş duvarları 11 36,7 10 29,4 11 36,7 10 33,3 

Güneş odaları 17 56,7 26 76,5 17 56,7 22 73,3 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 21 70 27 79,4 21 70 29 96,7 

Güneş kiremitleri 11 36,7 12 35,3 11 36,7 9 30 

Labirent sistemler 6 20 5 14,7 6 20 5 16,7 

Atriumlar 11 36,7 16 47,1 11 36,7 16 53,3 

Rüzgar kuleleri  11 36,7 11 32,4 11 36,7 13 43,3 

İklime uyumlu peyzaj 12 40 15 44,1 12 40 10 33,3 

Çift tabakalı cepheler 15 50 24 70,6 15 50 29 96,7 

Venturi bacaları 6 20 6 17,6 6 20 6 20 

Rüzgar kepçeleri 6 20 4 11,8 6 20 2 6,7 

Işık rafları 7 23,3 8 23,5 7 23,3 5 16,7 

Işık tüpleri 7 23,3 6 17,6 7 23,3 11 36,7 

Heliostatlar 2 6,7 5 14,7 2 6,7 3 10 

Anidolik tavanlar 2 6,7 6 17,6 2 6,7 1 3,3 

Gölgeleme elemanları 15 50 21 61,8 15 50 15 50 

Güneş bacaları 10 33,3 10 29,4 10 33,3 9 30 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 17 56,7 25 73,5 17 56,7 24 80 

 Bulgu 5 - Uygulama aktörlerinin kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina 

tasarım yaklaşımının uygulanma durumu hakkındaki bilgilerinin tartışılması: Kentsel 

dönüşümde yer alan uygulama aktörlerine kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımının, uygulanma durumu hakkındaki bilgilerine ilişkin anket 

sorusuna, uyguladıklarını söyleyenlerin oranı özel kuruluşlar dışında % 50’nin altındadır. 

Özel kuruluşlarda, diğer gruplardan çok çıkmasının sebebi bir kaç ölçütü bazı projelerde 

kullanmış olmalarıdır (Çizelge 4.73). Bu durum özel kuruluşların da tam anlamda 

sürdürülebilir bina yaklaşımına uygun yapılar yaptığı anlamına gelmemektedir. 
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Çizelge 4.73 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, kentsel dönüşüm 

projelerinde sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımının uygulanma durumu 

hakkındaki bilgileri 

Gerçekleştirdiğiniz kentsel dönüşüm projelerinde 

sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı uygulandı mı? 
Evet Hayır 

Bilmiyorum / 

İlgili değilim 

Merkezi Yönetim % 30 % 43,3 % 26,7 

Yerel Yönetimler % 32,4 % 35,3 % 32,4 

Sivil Toplum Kuruluşları % 3,3 % 86,7 % 10 

Özel Kuruluşlar % 66,7 % 33,3 % 0 

Yapılan anket çalışmasında kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin çok azının 

sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımını projelerinde kullandığı görülmüştür. Hatta sivil 

toplum kuruluşu üyelerinin % 5’in altında bir oranla ölçütleri kullandıkları tespit 

edilmiştir. Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinden, sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımlarını projelerinde kullananlara kullandıkları ölçütleri işaretlemeleri 

istenmiştir. Sivil toplum kuruluşları üyeleri % 5’in altında olduğu için sağlıklı bir sonuç 

alınamayacağından cevapları değerlendirmeye alınmamıştır. 

o Tasarım parametrelerinden en çok kullanılan sistem, güneş ışınımından maksimum 

verim alınacak tasarım yapılmasıdır.  

o Aktif sistemlerden en çok kullanılan sistem, yağmur suyu geri dönüşümüdür.  

o Pasif sistemlerden en çok kullanılanlar ise, ısı ve ışık yalıtımlı camlar ve çift tabakalı 

cepheler olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.74) 

Çizelge 4.74 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, kentsel dönüşüm 

projelerinde uyguladıkları sürdürülebilir bina tasarım parametreleri ve 

sistemleri hakkındaki uygulanma bilgisi 

Sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, 

aktif sistemler ve pasif sistemler hakkındaki 

bilgi durumunuzu belirtiniz. 

MY YY STK ÖK 

n % n % n % n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 9 100 8 72,7 - - 9 45 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 9 100 7 63,6 - - 11 55 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 9 100 5 45,5 - - 7 35 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 8 88,9 5 45,5 - - 8 40 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 7 77,8 5 45,5 - - 7 35 
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Çizelge 4.74 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, kentsel dönüşüm 

projelerinde uyguladıkları sürdürülebilir bina tasarım parametreleri ve 

sistemleri hakkındaki uygulanma bilgisi (devamı) 

Sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, 

aktif sistemler ve pasif sistemler hakkındaki 

bilgi durumunuzu belirtiniz. 

MY YY STK ÖK 

n % n % n % n % 

Aktif Sistemler         

Güneş pilleri 8 88,9 5 45,5 - - 14 70 

Rüzgar türbinleri 5 55,6 3 27,3 - - 6 30 

Güneş toplayıcıları 8 88,9 4 36,4 - - 13 65 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 4 44,4 1 9,1 - - 8 40 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) 3 33,3 - - - - 6 30 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 8 88,9 7 63,6 - - 16 80 

Gri su dönüştürme sistemleri 7 77,8 - - - - 6 30 

Susuz tuvaletler 4 44,4 1 9,1 - - 6 30 

Pasif Sistemler         

Metal duvarlar 9 100 1 9,1 - - 3 15 

Güneş duvarları 9 100 - - - - 2 10 

Güneş odaları 9 100 2 18,2 - - 2 10 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 5 55,6 9 81,8 - - 17 85 

Güneş kiremitleri 1 11,1 - - - - - - 

Labirent sistemler 9 100 - - - - 2 10 

Atriumlar 1 11,1 - - - - 1 5 

Rüzgar kuleleri  9 100 - - - - 1 5 

İklime uyumlu peyzaj 2 22,2 1 9,1 - - 1 5 

Çift tabakalı cepheler 5 55,6 8 72,7 - - 20 100 

Venturi bacaları 9 100 - - - - - - 

Rüzgar kepçeleri 9 100 - - - - 1 5 

Işık rafları 1 11,1 2 18,2 - - 1 5 

Işık tüpleri 1 11,1 2 18,2 - - 7 35 

Heliostatlar 9 100 - - - - 1 5 

Anidolik tavanlar 9 100 - - - - - - 

Gölgeleme elemanları 2 22,2 3 27,3 - - 5 25 

Güneş bacaları 1 11,1 1 9,1 - - 2 10 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 3 33,3 1 9,1 - - 3 15 

 Bulgu 6 - Uygulama aktörlerinin sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının ülke 

kaynaklarında etkin kullanım sağlanıp sağlanmadığı hakkındaki düşüncelerinin 

tartışılması: Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerine kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımının uygulanmasıyla ülke kaynaklarının etkin 

kullanımı arasındaki ilişki sorulduğunda, grupların hepsi % 75’in üzerinde etkin kullanım 

sağlanacağı yönünde görüş bildirmiştir. Bu durum, kentsel dönüşümde sürdürülebilir 
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tasarım yaklaşımının uygulanmasıyla etkin kaynak kullanımı sağlanacağı düşüncesinin 

yaygınlığını göstermektedir (Çizelge 4.75). 

Çizelge 4.75 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımının ülke kaynaklarında etkin kullanım sağlayıp 

sağlamadığı hakkındaki düşünceleri 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımına yer verilmesi ülke 

kaynaklarının etkin kullanımını sağlar mı? 
Evet Hayır 

Bilmiyorum / 

İlgili değilim 

Merkezi Yönetim % 83,3 % 6,7 % 10 

Yerel Yönetimler % 76,5 % 8,8 % 14,7 

Sivil Toplum Kuruluşları % 80 % 0 % 20 

Özel Kuruluşlar % 96,7 % 0 % 3,3 

Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerine; “kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarım yaklaşımının uygulanmasıyla ülke kaynaklarında etkinlik sağlanacağını 

düşünenlere, hangi kaynaklarda etkinlik sağlanır?” şeklinde ikinci bir soru yöneltilmiştir. 

Soruya cevap veren 4 grubun üyeleri de en fazla “enerji” kullanımında etkinlik 

sağlayacağını düşündüklerini söylemişlerdir. Sonrasında ise sonuçlardan “su” 

kullanımında etkinlik sağlanacağı düşünüldüğü gözlemlenmiştir. (Çizelge 4.76) 

Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin belirli bir kısmı sürdürülebilir bina 

tasarım yaklaşımının uygulanmasıyla “arsa/arazi” kullanımında bir etkinlik sağlanacağını 

düşünmediklerini belirtmişlerdir. Özel kuruluşların % 33,3’ü kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarım ölçütlerinin kullanılmasıyla “iş gücünde” bir etkinlik 

sağlanamayacağını belirtmişlerdir. Bu belirlemeler sürdürülebilirlikle alakalı yeterince 

bilgi sahibi olmadıklarını, sadece “enerji” ve “su” boyutuyla ilgili bilgi sahibi olunduğunu 

göstermektedir. 
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Çizelge 4.76 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımının ülke kaynaklarında sağladığı etkinlik düzeyi 

hakkındaki düşünceleri 

Kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımının uygulanması, 

ülke kaynaklarında ne 

kadar etkinlik sağlar? 

0 1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % n % 

M

Y 

Enerji - - - - - - - - 1 4 24 96 

Su - - - - - - 2 8 10 40 13 52 

Arsa/Arazi 1 4 1 4 2 8 9 36 5 20 7 28 

İş gücü 1 4 2 8 2 8 10 40 7 28 3 12 

Sermaye - - 3 12 4 16 7 28 4 16 7 28 

Y

Y 

Enerji - - - - - - 3 12 2 8 20 80 

Su - - - - - - 6 24 7 28 12 48 

Arsa/Arazi 4 16 - - 1 4 7 28 6 24 7 28 

İş gücü 3 12 2 8 3 12 5 20 7 28 5 20 

Sermaye - - 1 4 1 4 6 24 12 48 5 20 

S

T

K 

Enerji - - - - - - - - 1 4,2 23 95,8 

Su 3 12,5 1 4,2 5 20,8 5 20,8 4 16,7 6 25 

Arsa/Arazi 6 25 2 8,3 6 25 9 37,5 - - 1 4,2 

İş gücü 8 33,3 1 4,2 6 25 8 33,3 - - 1 4,2 

Sermaye 2 8,3 - - - - 8 33,3 7 29,2 7 29,2 

Ö

K 

Enerji - - - - - - 1 3,4 6 20,7 22 75,9 

Su - - - - 1 3,4 3 10,3 15 51,7 10 34,5 

Arsa/Arazi 4 13,8 5 17,2 6 20,7 10 34,5 3 10,3 1 3,4 

İş gücü 2 6,9 3 10,3 8 27,6 11 37,9 2 6,9 3 10,3 

Sermaye 2 6,9 2 6,9 1 3,4 9 31 6 20,7 9 31 

 Bulgu 7 - Uygulama aktörlerinin gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımını dikkate alma durumlarının tartışılması: Gayrimenkul satın alırken merkezi 

yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının, sürdürülebilir bina tasarım ölçütlerini dikkate 

alma oranların % 50’nin altında çıkmıştır. Özellikle merkezi yönetimin karar verici 

konumda olması, sivil toplum kuruluşu üyelerinin de son kullanıcı olması sürdürülebilir 

bina tasarım yaklaşımlarının Türkiye’de uygulanması açısından endişe vericidir. Özel 

kuruluşların % 96,7 gibi yüksek bir oranda çıkmasının sebebi özel kuruluşlarda yer alan 

kişilerin nitelikli bina üretimini önemsemesi ve satın alacakları konutların nitelikli 

olmasını istemelerinden kaynaklanmaktadır (Şekil 4.77). Ayrıca nitelikli binalarda 

ikamet etmenin aynı zamanda statü belirtmesi özel kuruluşlar için sürdürülebilir bina 

tasarım yaklaşımlarını daha cazip hale getirmektedir.  
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Çizelge 4.77 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, gayrimenkul satın 

alırken sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımını dikkate alma durumu 

Gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina 

tasarımı yaklaşımını dikkate alır mısınız? 
Evet Hayır 

Bilmiyorum / 

İlgili değilim 

Merkezi Yönetim % 40 % 56,7 % 3,3 

Yerel Yönetimler % 76,5 % 17,6 % 5,9 

Sivil Toplum Kuruluşları % 46,7 % 36,7 % 16,7 

Özel Kuruluşlar % 96,7 % 3,3 % 0 

Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinden, gayrimenkul satın alırken 

sürdürülebilir bina tasarım uygulamalarını (tasarım parametreleri / aktif sistemler /pasif 

sistemler) göz önünde bulundururum diyenlere hangilerini göz önünde 

bulundurabilecekleri sorulmuştur. Burada dikkat etmek gerekir ki merkezi yönetim 

personeli ve sivil toplum kuruluşları üyelerinden gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir 

bina tasarım ölçütlerini göz önünde bulunduranların oranı % 50’nin altında kalmıştır. Bu 

soru % 50’nin altında kalan kişilere sorulduğundan yüzdeleri yüksek gibi gözükse de 

genele oranla daha az kişiyi ifade etmektedir (Şekil 4.78). 

Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin dört grubunun da % 50’den fazla 

üyesinin değer artışı yapacağını düşündüğü sürdürülebilir bina tasarım ölçütleri; Güneş 

pilleri (Fotovoltaik paneller), güneş toplayıcıları (güneş kolektörleri), ısı ve ışık yalıtımlı 

camlar ve çift tabakalı cephelerdir. Bunların dışında yağmur suyu geri dönüşümü sistemi, 

merkezi yönetim, yerel yönetimler ve özel kuruluşlar üyeleri % 50’nin üstünde üyece 

değer arttırıcı bulunmuştur. Sadece sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından % 50’nin 

altında bir oranda değer yükseltici bulunmuştur. Bu durum sivil toplum kuruluşlarınca 

sistemin bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Çizelge 4.43’te görüldüğü üzere yağmur 

suyu geri dönüşümü sistemi sivil toplum kuruluşu üyelerinin % 16,7’si tarafından 

bilinmektedir.  

Aynı durum hava kaynaklı jeotermal ısı pompaları için de geçerlidir. Merkezi yönetim, 

yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarınca % 50’nin altında bilinmekte olan sistem 

özel kuruluşlarca gayrimenkulün değerini arttırıcı bir sistem olarak gösterilmiştir.   
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Çizelge 4.11 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, gayrimenkul satın 

alırken sürdürülebilir bina tasarım parametreleri ve sistemlerini dikkate 

alma durumu 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı 

parametreleri, aktif sistemler ve pasif 

sistemlerden hangilerinin gayrimenkulün 

ekonomik değerini arttırdığını düşünüyorsunuz? 

MY YY STK ÖK 

n % n % n % n % 

Tasarım Parametreleri 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı 9 75 16 59,3 - - 6 20,7 

Güneşe uyumlu bina tasarımı 11 91,7 17 63 2 14,3 13 44,8 

İklime uyumlu bina formu tasarımı 9 75 12 44,4 - - 8 27,6 

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı 6 50 13 48,1 - - 8 27,6 

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı 8 66,7 15 55,6 - - 7 24,1 

Aktif Sistemler 

Güneş pilleri 8 66,7 18 66,7 7 50 22 75,9 

Rüzgar türbinleri 5 41,7 8 29,6 1 7,1 5 17,2 

Güneş toplayıcıları 10 83,3 18 66,7 11 78,6 18 62,1 

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı) 7 58,3 9 33,3 - - 6 20,7 

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı) 4 33,3 7 25,9 - - 17 58,6 

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri 10 83,3 15 55,6 3 21,4 23 80,1 

Gri su dönüştürme sistemleri 7 58,3 7 25,9 - - 4 13,8 

Susuz tuvaletler 2 18,2 7 25,9 - - - - 

Pasif Sistemler 

Metal duvarlar 2 16,7 2 7,4 - - - - 

Güneş duvarları 2 16,7 3 11,1 - - - - 

Güneş odaları 3 25 3 11,1 - - - - 

Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar 8 66,7 22 81,5 14 100 26 89,7 

Güneş kiremitleri 2 16,7 8 29,6 - - - - 

Labirent sistemler 1 8,3 2 7,4 - - - - 

Atriumlar 1 8,3 4 14,8 - - - - 

Rüzgar kuleleri  2 16,7 3 11,1 - - - - 

İklime uyumlu peyzaj 4 33,3 4 14,8 - - - - 

Çift tabakalı cepheler 10 83,3 21 77,8 14 100 29 100 

Venturi bacaları 1 8,3 2 7,4 - - - - 

Rüzgar kepçeleri 2 16,7 1 3,7 - - - - 

Işık rafları 1 8,3 2 7,4 1 7,1 1 3,4 

Işık tüpleri 2 16,7 2 7,4 3 21,4 4 13,8 

Heliostatlar 1 8,3 1 3,7 2 14,3 1 3,4 

Anidolik tavanlar 1 8,3 1 3,7 - - - - 

Gölgeleme elemanları 3 25 3 11,1 - - 2 6,9 

Güneş bacaları 3 25 3 11,1 - - - - 

Tasarruflu batarya ve duş başlıkları 3 25 4 14,8 - - - - 
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 Bulgu 8 - Uygulama aktörlerinin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımının işletme giderlerine etkisi hakkındaki düşüncelerinin tartışılması: Kentsel 

dönüşümde yer alan uygulama aktörleri, kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarım 

yaklaşımının işletme giderlerini düşüreceği konusunda % 70’in üzerinde bir oranla hem 

fikirdirler. İşletme giderlerinin düşmeyeceğini düşünenlerin en fazla olduğu grup merkezi 

yönetim ve sonrasında yerel yönetimlerdir (Çizelge 4.79). 

Çizelge 4.79 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, kentsel dönüşümde 

sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının işletme giderlerine etkisi 

hakkındaki düşünceleri 

Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina 
tasarımı yaklaşımının uygulanmasıyla işletme 
giderlerinin düşeceğini düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır 
Bilmiyorum / 
İlgili değilim 

Merkezi Yönetim % 70 % 16,7 % 13,3 

Yerel Yönetimler % 76,5 % 14,7 % 8,8 

Sivil Toplum Kuruluşları % 80 % 0 % 20 

Özel Kuruluşlar % 96,7 % 3,3 % 0 

Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinden, kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarım yaklaşımlarının işletme giderlerini düşüreceğini öngörenlere, hangi oranda 

düşüş öngördükleri sorulduğunda % 50’den fazlası % 20 - % 40 arası işletme giderlerinin 

düşeceğini düşünmektedirler (Şekil 4.80).  

Özel kuruluşlarda işletme giderlerinin sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımlarının 

uygulanmasıyla düşeceğini düşünenlerin tamamı % 20’nin üstünde bir düşüş 

beklemektedir. Bu durum bu sistemlerin kullanılmasında özel kuruluşların neden diğer 

gruplara göre daha iyi düşüncelere sahip olduğunu göstermektedir. % 20’nin altında bir 

işletme gideri olacağını düşünenlerin en fazla olduğu grup % 28,6 ile merkezi yönetimdir. 

Merkezi yönetimin kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarım ölçütlerinin 

kullanılmasının işletme giderlerini düşürür mü sorusuna en az hayır veren kentsel 

dönüşüm ortağı olduğunu da göz önüne aldığımızda sürdürülebilir bina tasarım 

yaklaşımlarını en az önemseyen grup olduğunu söyleyebiliriz. 
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Çizelge 4.80 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, uygulanan sürdürülebilir 

bina tasarım parametreleri ve sistemlerinin işletme giderlerini düşürme oranı 

hakkındaki düşünceleri 

Sürdürülebilir bir binada 

işletme giderlerinde ne kadar 

düşüş öngörüyorsunuz? 

MY YY STK ÖK 

n % n % n % n % 

0-%20 Arası 6 % 28,6 2 % 7,7 2 % 8,3 - - 

%20-%40 Arası 7 % 33,3 16 %  61,5 15 % 62,5 13 % 44,6 

%40-%60 Arası 7 % 33,3 5 % 19,2 7 % 29,2 9 % 31 

%60-%80 Arası 1 % 4,8 3 % 11,6 - - 6 % 21 

%80 ve üstü - - - - - - 1 % 3,4 

 Bulgu 9 - Uygulama aktörlerinin Türkiye’deki kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir 

binalar tasarlanıp tasarlanamadığı hakkındaki düşüncelerinin tartışılması: Kentsel 

dönüşümde yer alan uygulama aktörlerine, “kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina 

tasarım yaklaşımlarının uygulandığı binalar tasarlanabiliyor mu?” şeklinde 

yöneltildiğinde, sivil toplum kuruluşları hariç % 60’tan fazla oranda üstünde kentsel 

dönüşüm ortağı olan gruplar tasarlanamadığını ifade etmiştir (Şekil 4.81). Sivil toplum 

kuruluşu üyeleri hariç denmesinin sebebi üyelerinin % 50’sinin bilmiyorum/ ilgili değilim 

cevabı vermiş olmasıdır. 

Çizelge 4.81 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, Türkiye’deki kentsel 

dönüşümlerde sürdürülebilir binalar tasarlanıp tasarlanamadığı hakkındaki 

düşünceleri 

Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel 

dönüşümlerde sürdürülebilir 

binalar tasarlanabilmekte midir? 

Evet Hayır 

Bilmiyorum / 

İlgili değilim 

Merkezi Yönetim % 20 % 63,3 % 16,7 

Yerel Yönetimler % 14,7 % 70,6 % 14,7 

Sivil Toplum Kuruluşları % 6,7 % 43,3 % 50 

Özel Kuruluşlar % 3,3 % 96,7 % 0 

Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinden, kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

bina tasarım yaklaşımlarının uygulandığı binalar tasarlanmadığını düşünenlere, neden 

tasarlanamadığını düşündükleri sorulduğunda; en fazla işaretlenen cevap “ilk yatırım 

maliyetinin fazla olmasıdır.” Bu durumun neden tasarımı etkilediğini düşündükleri 

sorulduğunda, yüklenicinin satacağı bir bina için yüksek ilk yatırım maliyetine girmek 

istemediğini söylemişlerdir. Ayrıca grupların kendi içlerinde önemli gördükleri nedenler 
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vardır. Örneğin “teknik personel yetersizliğini” en yüksek oranda işaretleyen grup sivil 

toplum kuruluşlarıdır. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler mevzuat açısından bir 

sıkıntının olduğunu çok fazla düşünmezken, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar 

konuyla ilgili farklı düşünmektedirler. Bilgi ve deneyim eksikliği içeren sorular yüksek 

oranda işaretlenmiştir. Bu durum kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, 

oluşturduğu grupların bilgi ve deneyim eksikliğinin farkında olduğunu göstermektedir 

(Çizelge 4.82). 

Çizelge 4.82 Kentsel dönüşümde yer alan uygulama aktörlerinin, Türkiye’deki kentsel 

dönüşümde sürdürülebilir bina tasarım ölçütlerinin kullanıldığı binaların 

tasarlanıp tasarlanamadığı hakkındaki düşünceleri 

Hangi nedenlerle sürdürülebilir 

bina tasarımı yaklaşımı 

uygulanamamaktadır? 

MY YY STK ÖS 

n % n % n % n % 

İmar mevzuatına uygun olmaması 8 % 42,1 7 % 29,1 10 % 77 20 % 69 

Tasarımcıların bilgi ve deneyim 

eksikliği 
11 % 57,9 15 % 62,5 12 % 92,3 26 % 89,6 

Uygulamada yeterli teknik personelin 

olmaması 
9 % 47,3 17 % 70,8 13 % 100 20 % 69 

Kentsel dönüşümde yer alan 

aktörlerin bilgi ve deneyim eksikliği 
10 % 52,6 18 % 75 11 % 84,6 26 % 89,6 

Halkın sürdürülebilir bina tasarım 

ölçütleri ile ilgili talebinin yeterli 

olmaması 

13 % 68,4 18 % 75 11 % 84,6 26 % 89,6 

İlk yatırım maliyetinin yüksek olması 16 % 84,2 16 % 66,6 13 % 100 27 % 93,1 

İşletme sürecinde kalifiye personel 

eksikliği 
7 % 36,8 9 % 37,5 7 % 53,8 12 % 41,3 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Gelişmekte olan ülkelerin, müreffeh seviyelere 

ulaşabilmesi için kaynakları etkin kullanmaları ve geriye dönüş yapmamaları 

gerekmektedir. Ancak bu şekilde gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş olan ülkelerle 

arasındaki farkı kapatabilirler.  Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 1980’den beri tuttuğu 

“IMF World Economic Outlook” veya Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’larının ortak 

bir para birimi temelinden sıralamasına göre Türkiye 1980’den beri dünya ekonomileri 

arasında sıralaması 25 ile 15 arasında değişmekte olup, 2017 yılı verilerine göre 18. sırada 

yer almaktadır (IMF 2017).  Gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerin ekonomisiyle 

rekabet edebilmesi için kaynaklarını israf etmemesi gerekmektedir. Türkiye için 

kaynakların etkin kullanılması ve sürdürülebilirlik bu sebeple hayati derecede önemli 

görülmektedir. Anket çalışmasında, kentsel dönüşüm uygulama aktörlerinin; gelişmekte 

olan ülkelerin en önemli olgularından biri olan kentsel dönüşüm projelerine bakış açısı 

irdelenmiştir. Bu bağlamda sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımları hakkında düşünceleri 

öğrenilmeye çalışılmıştır. Anket çalışmasında yüz yüze sorular yöneltilmiştir ve 

anlaşılmayan konular hakkında açıklamalar yapılmıştır. Anket uygulanan kişiler kentsel 

dönüşüm uygulama aktörlerini tam olarak temsil eden kişilerden seçilmiştir. 

Çalışmada, Türkiye’deki kentsel dönüşüm denilince akla gelen ilk olgunun deprem 

olduğu sonucuna varılmıştır. Kentsel dönüşümün amaçları sorulduğunda bütün kentsel 

dönüşüm uygulama aktörleri “deprem ve diğer afetlere dayanıklı konut üretimini” en 

önemli kentsel dönüşüm amacı olarak görmektedir. Bunun sebebi 1999 yılında Gölcük’te 

yaşanan deprem sonrasındaki yıkım gösterilebilir. Anket çalışmasına katılan tüm gruplar 

Türkiye’nin sağlıksız yapı stokundan dolayı olası bir depremin sonuçlarından 

korkmaktadır. Bununla beraber merkezi yönetim ve yerel yönetimler “gecekondu 

alanlarının ıslahını” en önemli kentsel dönüşüm amaçları arasında görmekteyken, sivil 

toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar “gecekondu alanlarının ıslahını” o derecede önemli 

görmemektedirler. Karar vericilerin önemli gördüğü bu hususu, kullanıcı ve 

uygulayıcıların önemli görmemesinin nedeni Türkiye’de gecekondu alanlarının ıslahıyla 

ilgili yapılan kentsel dönüşüm projelerinin ihtiyacı karşılamamasıdır. Bu durum sosyal 

olduğu kadar ekonomik ve çevreseldir.  
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Kentsel dönüşüm uygulama aktörlerince “yeşil alanların azalması” kentsel dönüşümün 

en ciddi çevresel etkisi olarak görülmektedir. Bu durum kentsel dönüşümün betonarme 

yapı kütlelerinden oluşması sonucudur. Örneğin, gecekondu alanlarında yeşil alan 

bulunmaktayken yerine yapılan kentsel dönüşüm projeleri betonarme kütlelerden 

ibarettir. Rant kaygısıyla birbirlerine yakın ve yüksek binalar tercih edilmektedir. Bu gibi 

sebeplerden dolayı kentsel dönüşümün en önemli amacı olarak görülen “deprem ve diğer 

afetlere dayanıklı konut üretimi” düşüncesi Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm 

projelerinden dolayı sağlıksız yapı stoku olarak kabul edilen gecekondularla ilgili algıyı 

tersine çevirmiştir. Gecekondu yaşamının kentsel dönüşüm sonrası oluşan yaşama tercih 

edilir olmasının en önemli sebeplerinden biri de üretilen konutların niteliksiz ve tek tip 

olmasıdır. 

Anket çalışmasında kentsel dönüşüm uygulama aktörlerinden merkezi yönetimin 

sürdürülebilir yapı tasarım yaklaşımı konusunda diğer aktörlerden büyük ölçüde ayrıldığı 

görülmektedir. Merkezi yönetim, sürdürülebilir yapı tasarım yaklaşımlarını çevresel 

amaçlı görmekte, ekonomik katma değerinin düşük olduğuna inanmaktadır. 

Katılımcıların anket sorularına verdikleri cevaplarda ekonomik veriminin ilk yatırım 

maliyetinin yüksekliğiyle kıyaslandığında çok etkin olmadığını düşünmektedirler. Ayrıca 

uygulanan aktif ve pasif sistemlerin ithal ürünler olması sebebiyle kazanımlarının 

yurtdışına çıktığını belirtmişlerdir. Sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımlarından elde 

edilen enerji tasarrufunun Türkiye gibi enerji ithalatı yapan bir ülkede cari açığı azaltan 

bir etkisi olduğunu ama ürün ithalatı nedeniyle cari açığı artırıcı bir etkisinin de olacağını 

düşünmektedirler. Bu sebeple merkezi yönetim, kentsel dönüşümde sürdürülebilir 

tasarım yaklaşımlarının katkısının daha çok çevresel olacağını düşünmektedir. Merkezi 

yönetim asıl karar verici ve birçok projede uygulayıcı olduğu için bu durum sürdürülebilir 

bina tasarım yaklaşımlarıyla ilgili kaygı vericidir. 

Kentsel dönüşüm uygulama aktörleri, kentsel dönüşümde uygulanan sürdürülebilir 

tasarım parametreleri, aktif sistemler ve pasif sistemlerle alakalı bilgi düzeyleri 

ölçüldüğünde çıkan sonuçlar olumlu değildir. Anket sorularının yöneltildiği kişilerin 

hepsinin kentsel dönüşüm projelerinde rol aldığı, % 94,4’ünün lisans ve lisansüstü eğitim 

görmüş olduğu ve % 74,4’ünün mimar, mühendis, şehir planlamacı ve tekniker olduğu 
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göz önüne alındığında toplumda konuyla ilgili bilgi düzeyinin çok daha düşük olduğu 

varsayılabilir. Özellikle pasif sistemlerin çok az bilindiği sonucuna varılmıştır. Bununla 

birlikte reklamları yapılan ısı, ışık ve ses yalıtımlı camların bilinme ve kullanılma oranları 

yüksektir. Bunun sebebi cam firmalarının pazarlama yetenekleri, reklam faaliyetleri ve 

daha kolay ulaşılabilir durumda olmalarıdır. Çift tabakalı cephelerin de çok bilindiği, 

anket sonuçlarından anlaşılmaktadır. Bunun sebebiyse cephelerde mantolama yapmanın 

zorunlu hale getirilmesidir. Zorunluluktan dolayı cephe sistemlerine ilgi oluştuğu 

gözlenmiştir. 

Merkezi yönetim personeli dışında gayrimenkul satın alınırken sürdürülebilir tasarım 

parametrelerine, aktif sistemlere ve pasif sistemlere bakış olumludur. Sürdürülebilir bina 

tasarım yaklaşımlarının gayrimenkul piyasasında olumlu bir etki oluşturacağı 

söylenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus insanların bildikleri sistemleri talep 

ettikleridir. Ne kadar çok bilgi sahibi olunursa gayrimenkul piyasasına da o kadar etki 

edecektir. Dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımlarının kullanımının 

yaygınlaşması ve ülke ekonomisine daha çok fayda sağlayabilmesi için, sistemlerde 

kullanılan ürünlerde yerli üretimin teşvik edilmesi gerekmektedir. Böylece ülkenin sahip 

olduğu kaynaklardan elde edilen fayda tamamen ülke içinde kalır. Ayrıca sürdürülebilir 

bina tasarım yaklaşımlarının ilk yatırım maliyetleri yüksektir. Bu maliyetlerin 

finansmanında kredi kolaylığı ve sübvansiyon sağlanması halinde sistemler ilk yatırım 

maliyetlerini kazanımlarıyla kendi kendilerine ödeyebileceklerdir.  

Anket sonuçlarında görülen en önemli sorun bilgi eksikliğidir. İnsanlar bildikleri 

sistemleri talep etmektedir. Bunun en iyi örneğini ısı, ışık ve ses yalıtımlı camlar 

vermektedir. Isı, ışık ve ses yalıtımlı camlar tüm kentsel dönüşüm uygulama aktörlerince 

%70’in üzerinde bilinmekte ve % 55’in üzerinde uygulanmaktadır. Bu örnekten yola 

çıkarak pazarlama ve reklam faaliyetleri ne kadar artarsa sürdürülebilir bina tasarım 

yaklaşımları o kadar çok bilinir ve uygulanır. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerde 

görev yapan kentsel dönüşümle ilgili personelin sürdürülebilir bina tasarım yaklaşımları 

ile ilgili bu kadar az bilgi sahibi olması Türkiye’de yapılan kentsel dönüşüm projelerinin 

niteliksiz olmasının nedenini açıklamaktadır. Literatür ve teorik bilgilerden bile uzak olan 

personelin uygulamalarda tekdüzeliğin üstüne çıkabilmesi zor görülmektedir. Merkezi 
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yönetim ve yerel yönetimler teşkilatı personelinin hizmet içi eğitimlere alınması ve 

düzenli olarak teknik ve mesleki bilgileri ölçülmesi gerekli görülmektedir. Buna ilave 

olarak özellikle dönüşüm projelerinin geliştirilmesi, proje finansmanı ve yönetimi 

konularında üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinden mezun 

olan uzmanların ilgili birimlerde ve bütün yerel yönetim kurumlarında istihdam edilmesi, 

kentsel dönüşüm ve büyüme hedeflerine ulaşılmasına önemli ölçüde katkı yapacaktır.   
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EK ÇALIŞMA KAPSAMINDA UYGULANAN ANKET      (1/6) 

SAYIN KATILIMCI, 

Bu anket, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN 

danışmanlığında yürütülen bir dönem projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın 

amacı, kentsel dönüşümde yer alan aktörlerin, sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı (tasarım 

parametreleri / aktif sistemler / pasif sistemler) hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını 

gözlemlemek ve farkındalık düzeylerini kentsel dönüşüme yansıtabilip yansıtamadıklarını 

belirlemektir. Burada verdiğiniz kişisel bilgiler tamamen gizli tutulacak ve araştırma amaçları 

dışında kullanılmayacaktır. Verdiğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. 

A. Kişisel Veriler  
 

A1. Cinsiyetiniz nedir? 

1) Erkek   2)  Kadın 

 

A2. Kaç yaşındasınız? 

1) 18-29 yaş  2) 30-39 yaş  3) 40-49 yaş  

4) 50-59 yaş  5) 60 yaş ve üzeri 
 

A3. Eğitim seviyeniz nedir? 

1) Lise ve altı  2) Üniversite  3) Yüksek lisans/Doktora   
 

A4. Ortalama aylık geliriniz nedir? 

1) 2000 TL ve altı  2) 2000 - 4000TL 3) 4000 - 7000TL  

4) 7000 - 10000TL  5) 10000 TL ve üzeri 
 

A5. Mesleğiniz nedir? 

1) Mimar  2) Mühendis  3) Şehir plancı 4) Tekniker  

5) Diğer (Açık olarak belirtiniz) ………………… 
 

A6. Toplam iş deneyim süreniz ne kadardır?  

1) 5 yıldan az  2) 5-9 yıl  3) 10-14 yıl   

4) 15-19 yıl  5) 20-24 yıl  6) 25 yıl ve üzeri 
 

A7. İkamet ettiğiniz konutta mülkiyet durumunuz nedir? 

1) Kiracı  2) Ev sahibi   

3) Diğer (Açık olarak belirtiniz) ……………………… 

 

A8. Dâhil olduğunuz grubu işaretleyiniz. 

1) Merkezi yönetim (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ) 

2) Yerel yönetimler (Belediyeler) 

3) Sivil toplum kuruluşları (Meslek Odaları, Vakıflar, Dernekler, Konut Yapı 

Kooperatifleri) 

4) Özel kuruluşlar (Mimarlar, Mühendisler, Müteahhitler, Yapı Denetim Şirketleri) 

5) Diğer (Açık olarak belirtiniz) ……………………………………….…….. 
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B. Ölçme Değerlendirme Soruları 

 

B1. Kentsel dönüşümün amaçlarını Türkiye şartlarına göre derecelendiriniz.   

(1=En Az Önemli, 2=Az Önemli, 3=Önemli, 4=Daha Önemli, 5=En Önemli) 

 

Kentsel Dönüşümün Amaçları 1 2 3 4 5 

Gecekondu alanlarının rehabilitesi       

Tarihi dokuların korunması ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması  

     

Deprem ve diğer afetlere dayanıklı bina üretimi       

Kentin etkin bir şekilde planlanması      

Gelir düzeyi düşük nüfusun ucuz konut temininde 

sürekliliğinin sağlanması  

     

Ekonomik yaşamın canlandırılması       

İş potansiyellerinin oluşturulması       

Sağlıklı, güvenli ve konforlu yapılı çevrelerin 

oluşturulması 

     

Gelir ve refah dağılımında adaletin sağlanması       

Yaşlı ve engelliler için daha iyi konut koşullarının 

sağlanması  

     

Toplumdaki eğitim ve kültür seviyesinin arttırılması       

 

B2. Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümün çevreye zarar verdiğini düşünüyor 

musunuz? 

a-) Evet   b-) Hayır  c-) Bilmiyorum / İlgili değilim 

 

-Eğer cevabınız “Evet” ise kentsel dönüşümün olası çevresel etkilerini derecelendiriniz. 

(0=yok, 1=çok az, 2=az, 3=orta, 4=çok, 5=çok fazla) 

 

Olası Çevresel Etkiler 0 1 2 3 4 5 

CO₂ salımının artması        

Yeşil alanların azalması        

Hava ve toprak kirliliğinin artması        

Küresel ısınma        

Kuraklık oluşması (Çölleşme)        

Biyoçeşitliliğin zarar görmesi        

Su kirliliğinin artması        

Ozon tabakasının delinmesi        
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B3. Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımından (tasarım 

parametreleri / aktif sistemler / pasif sistemler) beklentinizi derecelendiriniz.  

(0=önemsiz, 1=En Az Önemli, 2=Az Önemli, 3=Önemli, 4=Çok Önemli,  5=En Çok Önemli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4. Aşağıdaki çizelgede kentsel dönüşümde uygulanabilecek sürdürülebilir bina tasarımı 

parametreleri, aktif sistemler ve pasif sistemler verilmiştir. Bu sistemler hakkındaki bilgi 

durumunuzu belirtiniz.  

Tasarım Parametreleri 
Bilgim 

Var 

Bilgim 

Yok 

 
Pasif Sistemler 

Bilgim 

Var 

Bilgim 

Yok 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı   Metal duvarlar   

Güneşe uyumlu bina tasarımı   Güneş duvarları   

İklime uyumlu bina formu tasarımı   Güneş odaları   

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı   
Işık, ısı ve ses yalıtımlı 

camlar 
  

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı   Güneş kiremitleri   

Aktif Sistemler Labirent sistemler   

Güneş pilleri   Atriumlar   

Rüzgar türbinleri   Rüzgar kuleleri    

Güneş toplayıcıları   İklime uyumlu peyzaj   

Jeotermal ısı pompaları (Su 

kaynaklı) 
  Çift tabakalı cepheler   

Jeotermal ısı pompaları (Hava 

kaynaklı) 
  Venturi bacaları   

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri   Rüzgar kepçeleri   

Gri su dönüştürme sistemleri   Işık rafları   

Susuz tuvaletler   Işık tüpleri   

 Heliostatlar   

Anidolik tavanlar   

Gölgeleme elemanları   

Güneş bacaları   

Tasarruflu batarya ve duş 

başlıkları 
  

Kentsel Dönüşümden Beklentiler 0 1 2 3 4 5 

Çevre kirliliğinin azaltılması       

Cari açığın azalması       

Cari açığın artması       

Enerji tasarrufu artışı       

Enerji tüketimi artışı       

Ekonomik büyüme       

Yaşam kalitesinin artırılması       
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B5. Gerçekleştirdiğiniz kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilir bina tasarımı 

yaklaşımı (tasarım parametreleri / aktif sistemler / pasif sistemler) uygulandı mı? 

 a-) Evet   b-) Hayır  c-) Bilmiyorum / İlgili değilim 

 

-Eğer cevabınız  “Evet” ise aşağıda belirtilen sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, 

aktif sistemler ve pasif sistemlerden hangilerinin uygulandığını belirtiniz. 

Tasarım Parametreleri Kullanıldı  Pasif Sistemler Kullanıldı 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı  Metal duvarlar  

Güneşe uyumlu bina tasarımı  Güneş duvarları  

İklime uyumlu bina formu tasarımı  Güneş odaları  

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı  Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar  

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı  Güneş kiremitleri  

Aktif Sistemler Labirent sistemler  

Güneş pilleri  Atriumlar  

Rüzgar türbinleri  Rüzgar kuleleri   

Güneş toplayıcıları  İklime uyumlu peyzaj  

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı)  Çift tabakalı cepheler  

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı)  Venturi bacaları  

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri  Rüzgar kepçeleri  

Gri su dönüştürme sistemleri  Işık rafları  

Susuz tuvaletler  Işık tüpleri  

 Heliostatlar  

Anidolik tavanlar  

Gölgeleme elemanları  

Güneş bacaları  

Tasarruflu batarya ve duş 

başlıkları 
 

 

B6. Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımına yer verilmesi ülke 

kaynaklarının etkin kullanımını sağlar mı? 

a-) Evet   b-) Hayır  c-) Bilmiyorum / İlgili değilim 

 

-Eğer cevabınız “Evet” ise kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının 

(tasarım parametreleri / aktif sistemler / pasif sistemler) uygulanması, ülke kaynaklarında 

ne kadar etkinlik sağlar? (0=yok, 1=çok az, 2=az, 3=orta, 4=çok, 5=çok fazla) 

Kaynaklar 0 1 2 3 4 5 

Enerji       

Su       

Arsa/Arazi       

İşgücü       

Sermaye       
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B7. Gayrimenkul satın alırken sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımını (tasarım 

parametreleri / aktif sistemler / pasif sistemler) dikkate alır mısınız? 

a-) Evet   b-) Hayır  c-) Bilmiyorum / İlgili değilim 

 

-Eğer cevabınız “Evet” ise aşağıda belirtilen sürdürülebilir bina tasarımı parametreleri, 

aktif sistemler ve pasif sistemlerden hangilerinin gayrimenkulün ekonomik değerini 

arttırdığını düşünüyorsunuz? 

Tasarım Parametreleri Arttırır  Pasif Sistemler Arttırır 

Topografyaya uyumlu bina tasarımı  Metal duvarlar  

Güneşe uyumlu bina tasarımı  Güneş duvarları  

İklime uyumlu bina formu tasarımı  Güneş odaları  

Hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı  Işık, ısı ve ses yalıtımlı camlar  

İklime uyumlu bina kabuğu tasarımı  Güneş kiremitleri  

Aktif Sistemler Labirent sistemler  

Güneş pilleri  Atriumlar  

Rüzgar türbinleri  Rüzgar kuleleri   

Güneş toplayıcıları  İklime uyumlu peyzaj  

Jeotermal ısı pompaları (Su kaynaklı)  Çift tabakalı cepheler  

Jeotermal ısı pompaları (Hava kaynaklı)  Venturi bacaları  

Yağmur suyu dönüştürme sistemleri  Rüzgar kepçeleri  

Gri su dönüştürme sistemleri  Işık rafları  

Susuz tuvaletler  Işık tüpleri  

 Heliostatlar  

Anidolik tavanlar  

Gölgeleme elemanları  

Güneş bacaları  

Tasarruflu batarya ve duş 

başlıkları 
 

 

B8. Kentsel dönüşümde sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımının (tasarım parametreleri 

/ aktif sistemler / pasif sistemler) uygulanmasıyla işletme giderlerinin düşeceğini 

düşünüyor musunuz? 

a-) Evet   b-) Hayır  c-) Bilmiyorum / İlgili değilim  

 

-Eğer cevabınız “Evet” ise sürdürülebilir bir binada işletme giderlerinde ne kadar düşüş 

öngörüyorsunuz? 

a-) 0-%20 arası  b-)%20-%40 arası  c-) %40-%60 arası 

d-) %60-%80 arası  e-)%80 üstü 
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B9. Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerde sürdürülebilir binalar 

tasarlanabilmekte midir? 

a-) Evet   b-) Hayır  c-) Bilmiyorum / İlgili Değilim 

 

-Eğer cevabınız “Hayır” ise aşağıda sıralanan hususlardan hangileri nedeniyle 

sürdürülebilir bina tasarımı yaklaşımı (tasarım parametreleri / aktif sistemler / pasif 

sistemler) uygulanmamaktadır? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz). 

a) İmar mevzuatının uygun olmaması, 

b) Tasarımcıların bilgi ve deneyim eksikliği, 

c) Uygulamada yeterli teknik personelin olmaması, 

d) Kentsel dönüşümde yer alan aktörlerin bilgi ve deneyim eksikliği, 

e) Halkın sürdürülebilir bina tasarımı ile ilgili talebinin yeterli olmaması, 

f) İlk yatırım maliyetinin yüksek olması, 

g) İşletme sürecinde kalifiye eleman eksikliği. 

 

B10. Yukarıda sıralanan liste dışında önerebileceğiniz başka herhangi bir unsur var 

mıdır? 

1. Evet (Belirtiniz) ………………………………………………...…..………………… 

2. Hayır 
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