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VE 
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“Güzel ve yalnız ülkemizin” aslında sahip olduğu, ancak artık tamamen

unuttuğumuz, kaybettiğimiz hasletlerimiz var.

Anadolu topraklarının binlerce yıllık; kadim ve bilge geleneği, göreneği, yüksek

olmayan, sade-minimalist evleri, güneş-Anadolu mimarlığı ve meydanlı,

çevreyle uyumlu, birbirinin ışığını, rüzgarını, manzarasını kesmeyen mahalle,

«şehir» uygulamaları, hemşehrilik-komşuluk-sosyal dayanışma, «İslam-

Osmanlı-Türk Medeniyeti», tüketim-israf-çevre-insan duyarlılığı, farklı

sınıflardaki insanların bir arada-ortak yaşama kültürü vb.

Bunlardan dem vuran ve bu hasletlerden beslendiğini sıklıkla ifade eden

Yöneticilerin-Karar Vericilerin; artık daha da hassas ve çok dikkatli olması,

yalnızca “söylemde” kalmaması, eyleme geçmesi gerekiyor.

ŞEHİR Mİ, KENT Mİ?



Özellikle ve öncelikle; sık sık «Kadim Şehirler»den dem vurulup, yalnızca «Yap-

Sat» mantığı ile ranta teslim edilen «kentsel dönüşüm»ler artık yapılmamalıdır.

Yıllar sonra, bu «kentsel dönüşümleri» neden böyle yaptık diye; tekrar

toplantılar düzenlemeyelim ve ikinci kere para-kaynak-zaman-enerji

harcamayalım.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜ, RANTSAL DÖNÜŞÜM MÜ?



YAPILARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ

Konut sayısının; 20 milyonu, bina sayısının ise; 10 milyonu aştığı tahmin

ediliyor.

6 500 000 konutun dönüşümü hedefleniyor. Dünya da bu sayılarda dönüşüm

yok. Diğer ülkeler doğrudan yıkmak yerine; renove etme, iyileştirme, yenileme,

restore etmeye çalışıyorlar.

Türkiye’de iyileştirilmesi gereken ve yüksek tasarruf potansiyeline sahip kamu

bina stokunun (60 000 okul, 50 000 bina, 2000 hastane) üzerinde olduğu

tahmin ediliyor.

YEGM tarafından yaptırılan etüt çalışmalarında bina sektöründe; % 30 oranında

enerji tasarruf potansiyeli tespit edildi. Aslında; en az % 50 tasarruf potansiyeli

var.



KONVANSİYONEL YAPILAR

-İnşaat ve kullanım süreçlerinde dünyadaki tatlı su kaynaklarının yaklaşık

16%’sını,

-Ağaç kaynaklarının 25%’ini,

-Malzeme kaynaklarının 30%’nu,

-Enerji kaynaklarının 40%’ını tüketmektedir.

-Küresel ısınmaya neden olan CO2 ‘in 35%’i inşaat kaynaklıdır.

-Toprak israfının 40%’ı; inşaat süreci ve devamında açığa çıkan atıkların

depolanması sonucu meydana gelir.

-Stratosferdeki ozon tabakasında azalmaya neden olan kimyasalların; 50%’si

yapı sektörü tarafından üretilir.

Kaynak: USGBC



AB, ABD başta olmak üzere; 2020 den sonra kamuda tamamen; “sıfıra yakın

enerjili bina, enerji+ bina” yapmak üzere karar almış ve uygulamalara

başlamıştır. “Pasif Bina” standartları oluşmuş; 15 kWsaat / m2-yıl ısıtma-

soğutma enerjisi, toplam 120 kWsaat / m2-yıl ise havalandırma, beyaz eşya vb.

enerji kullanım sınırı belirlenmiştir.

Erzurum iklim kuşağına benzer bir iklimde yer alan Almanya’daki 100 m2 lik

“pasif bina”da yaşayan 4 kişilik bir ailenin, yıllık ısıtma gideri yalnızca; 58

Euro’dur.

100 m2 lik bir binada yaşayan 4 kişilik Erzurum’lu bir ailenin ısıtma enerji

tüketimi 300-450 kWsaat /m2-yıl, yani Almanya’daki eşdeğer bir binaya göre;

20-30 kat fazladır.

DÜNYA DA, BİZ DE DURUM?



BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ FIRSATLARI

-Enerji ve bina yönetim sistemleri, otomasyon,

-Yol-park, sokak, iç ve dış aydınlatmalar,

-Doğal havalandırma ve ışık bacaları,

-Yüksek verimli HVAC sistemleri,

-Binanın dış kabuğundaki iyileştirmeler (yalıtım, pencere, gölgeleme),

-Kazan/ısı geri kazanımı/yenileme/kontrol,

-Kojen-trijen, ısı pompası, güneş kolektörü, güneş duvarı, pv-rüzgar vb.

yenilenebilir,

-Suyun geri kazanımı ve atık su tesislerinin iyileştirilmesi



BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ FIRSATLARI

-5 kW ve üzeri motorlar için değişken hız sürücüleri (VFD),

-Pompa, fan ve motor iyileştirmeleri,

-Mekanik sistem ve tesisat yalıtımı,

-Termal depo ve soğuk depo uygulamaları,

-Talep tarafı yönetimi (DSM),

-Uygun tarifeli enerji satış anlaşması (ESC),

-Yeşil tesis, sertifikalı tesis (LEED, BREEAM, PASİF BİNA, TSE

YEŞİL GÜVENLİ BİNA, ÇEDBİK, EKB, ISO 50001 vb.)



Binalar, şehirler; yeşil bina kriterlerini de içeren, «yapıya değer katan bütüncül-

sürdürülebilir-işletilebilir tesis-site yönetim kriterlerini»; en baştan itibaren

sağlayacak bir modelle planlanmalıdır.

Tüm konut, toplu konut, kentsel dönüşüm ve yeni yerleşimler-şehirler; bölgesel

ve-veya merkezi kojen-trijen, ısı pompaları, biyogaz, jeotermal, mini HES, RES,

PV, güneş duvarı ve güneş kolektörleri vb. tek tek veya hibrid sistemlerin

kullanıldığı “bölgesel enerji üretim ve dağıtım sistemleri” ile yapılmalıdır.

Ülkemizde de termik santral atık ısılarından Soma, Yatağan vb. merkezi şehir

ısıtmaları, şehir jeotermal uygulamaları ile çatı PV güneş elektriği uygulamaları

ile «yenilenebilir enerji devrimi» ve dönüşümü sessizce başlamıştır. Sıra enerji

verimliliği ve sürdürülebilir-enerji etkin bina-şehir dönüşümündedir.

ÇÖZÜM: SÜRDÜRÜLEBİLİR-ENERJİ ETKİN BİNA VE YERLEŞİMLER



BARDAĞIN DOLU TARAFI: DÜNYADA VE BİZDE YEŞİL YERLEŞİMLER

-Çin, Almanya, İngiltere, Bahreyn’de «eko şehirler» yapılıyor.

-Almanya Heildeberg’de pasif bina yerleşimi-mahallesi var.

-Almanya Freiburg; güneş şehri ve sürdürülebilir yerleşim projesi.

-Gaziantep Belediyesi; «Eko Şehir» Projesine başladı.

-Antalya Kepez-Akıllı Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm H2020 Projesi

-Eskişehir Odunpazarı Süperkent Projesi

-Eskişehir Tepebaşı  AB Akıllı Şehir Projesi

-ODTÜ KKK Yeşil Kampus Projesi

-Yeşil Konut Sertifikalı binalar için yerli-yabancı krediler. A-B Sınıfı Enerji Kimlik 

Belgeli binalar için ÇŞB destekli uygun krediler



Çevre Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, TOKİ Başkanı iken ODTÜ-MATPUM’a;

toplu-konut projelerinin daha çevreci, yeşil, ekonomik, akıllı, geleneksel

mimariyle-şehir yapısıyla ilişkilendirilmiş, yaşlı-engelli-çocukları gözeten

standartlarını oluşturmak üzere «Toplu Konut Alanlarında Kentsel Çevresel

Standartlar İçin Bir Değerler Sistemi» çalışması yaptırmış ve İstanbul Kayabaşı

Toplu Konutları’nın bir grubu için “Yeşil Toplu Konut Projesi Yarışması” birincisi

projeyi uygulamaya sokmuştur.

Ayrıca yeni başlayan «ÇŞB Eskişehir Süperkent Projesi» ve «Antalya Kepez

Akıllı Şehir Kentsel Dönüşüm Projesi (H2020 Kapsamında)» umut vermektedir.

Binalar ve Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği yayınlanmıştır.

BARDAĞIN DOLU TARAFI: YEŞİL YERLEŞİMLER



ANTALYA KEPEZ H2020 AKILLI ŞEHİR PROJESİ



ÇŞB ESKİŞEHİR ODUNPAZARI SÜPERKENT  PROJESİ



TÜRKİYE’DE İLK LEED PLATİN SERTİFİKALI ESER YEŞİL BİNA -2008



YEŞİL ÖZELLİKLER

➢ SU YÖNETİM SİSTEMLERİ

➢ VERİMLİ YAPI SİSTEMLERİ

➢ YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

➢ VERİMLİ MEKANİK SİSTEMLER

➢ UYGUN MALZEME SEÇİMİ

➢ YÜKSEK YAŞAM KALİTESİ

➢ ÇEVRE DÜZENLEMESİ



GRİSU DÖNÜŞÜM SİSTEMİ

Bu sistem ile lavabolarda kullanılan su arıtmadan geçirilerek, tuvalet

rezervuarlarına verilmektedir.

“Grisu”; lavabolardan,

duşlardan ve bulaşık

makinelerinden çıkan ve

daha az kirlilik içeren sudur.



YAĞMURSUYU TOPLAMA ve BAHÇE SULAMA SİSTEMİ

✓ Bina çatısı ve çevresinde  yağmur suyu toplanarak bahçe sulamasında 

kullanılmaktadır.



SU VERİMLİLİĞİ SİSTEMLERİ



Neler Başarıldı?

SU TÜKETİMİ



YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

Rüzgar Türbini (1 Kw) Fotovoltaic (PV) Paneller 
(6,126 kW )

Güneş Kollektörleri



VERİMLİ YAPI SİSTEMLERİ

Tüm duvarlarda 80 mm,

• Çatıda 120 mm,

• Döşemede 60mm,

kalınlığında yalıtım yapılarak ısı

kayıp ve kazançları minimum

düzeye indirilmiştir.

BİNA YALITIMI



✓ Triple-glazed cam ile soğuk havalarda binada ısı kaybının önlenmesinin yanı

sıra dış dünyadan gelecek gürültü miktarı azaltılarak çalışanlara daha konforlu

bir ortam sağlanmıştır.

Üçlü Cam Sistemi

VERİMLİ YAPI SİSTEMLERİ



VERİMLİ MEKANİK SİSTEMLER

✓Projelerin ilgili standartlara uygunluğu, enerji verimliliği yüksek cihazlar

seçilmesi, senaryolar oluşturularak cihaz ve sistemlerin otomasyon ile

uyumluluğunun sağlanması hedeflenmiştir.



ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMİ

Variable Refrigerant

Volume (VRV) System:

Binanın ısıtılmasında ve

soğutulmasında “Su

Soğutmalı VRV Sistemi”

kullanılmaktadır.



TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİ

✓Toprağın sabit ısısıdan

faydalanılarak kışın ısıtma maksadı

ile kullanılan ısı pompası, yazın da

soğutma için kullanılabilir.

✓ Bina çevresine 5 adet 120 mt. derinlikte sondaj kuyuları açılmıştır.

✓60 kW’lık Toprak Kaynaklı Isı Pompası ile toprak altındaki sabit ısı

kullanılarak, yazın soğuk, kışın ise sıcak su elde edilmektedir.



KOJENERASYON-TRİJENERASYON SİSTEMİ

✓ Doğayla dost, temiz elektrik ve ısı üretimi amacıyla 1 adet 90 kW termal

kapasiteye sahip Kojenerasyon ünitesi kurulmuştur. (46 Kw Elektrik)

✓Yazın sıcak su kullanarak soğutma yapmak amacıyla ABS Chiller ünitesi

yerleştirilmiştir



TERMAL DEPOLAMA SİSTEMİ

✓ Soğuk ve sıcak su depolama tankları ile soğuk veya sıcak suyun depolanarak 

gereken yerlerde kullanılması sağlanmaktadır.



BUZ TANKI SİSTEMİ

✓ Bu sistem ile gece düşük elektrik tarifelerinden yararlanılarak ve

termal verimi yükseltmek için buz depolaması yapılmaktadır.



ENERJİ SİSTEMLERİ - KIŞ İŞLETMESİ



ENERJİ SİSTEMLERİ - YAZ İŞLETMESİ
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KIŞ SOĞUTMA YÜKÜ

CHP+GSHP+ABS.CHILLER

ELECTRIC 

CHILLER 2

ELECTRIC CHILLER 1

Kaynak: Prof.Dr.Birol Kılkış Sunumu, 25.02.2011

ENERJİ DENGELEMESİ

YAZ SOĞUTMA YÜKÜ



Neler Başarıldı?

ENERJİ TÜKETİMİ

•%2.18 Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanıldı.



GÜN IŞIĞI BACASI SİSTEMİ

Doğal aydınlatmadan faydalanmak amacıyla 4. kata 3 adet 40 cm çapında

GÜN IŞIĞI BACALARI yerleştirilmiştir.



YAPI MALZEMELERİ

Seçilen malzemelerin 

✓ Enerji verimliliğine katkısı,

✓ İnsan-çevre sağlığına etkisi, 

✓ Geri dönüşümlü olması, 

✓ İmalat esnasında oluşturduğu karbon 

ayak izi,

✓ İç yaşam kalitesine katkısı



İÇ YAŞAM KALİTESİ

✓Bina içerisindeki kişi başına verilmesi gereken

taze hava miktarı, Amerikan ASHRAE

standartlarının da üzerinde alınarak 50(m3/saat-

kişi) olarak belirlenmiştir,

✓CO2 sensorları ile taze hava miktarı kontrol edilmektedir,

✓Boyalar, Silikon, macun ve yapıştırıcı gibi malzemeler iç hacimlerde insan

sağlığına zararlı” Uçucu Organik Bileşik (VOC)” içermeyen özellikte

seçilmiştir,



HACETTEPE TEKNOKENT PASİF BİNA VE BİLKENT YURT BİNASI

Low-E 3lü 
Cam 
Pencereler

Yüksek Isı 
Yalıtımı

Isı Köpru
Engel Sistemi

Hava
Sızdırmazlığı

Isı Yalıtımlı
Kapılar

Isı Geri 
Kazanım
Sistemi



28 Mart 2018’de Torba Yasa’da kabul edilen Ülkemizin kaderini değiştirecek

«kamu binalarında EV uygulamalarının EPS modeli ile başlatılması» kanun

değişikliğine uygun; detaylı etüt, «ölçme ve doğrulama (Ö&D)», «enerji

performans sözleşmesi (EPS)» standartları, ESCO ve EPS uygulama finansal

mekanizma-modelinin 2. mevzuat düzenlemeleri hazırlanmaktadır.

Kamu olarak, «SÜPER ESCO» kuruluyor; (İller Bankası) uygun sektör ve

kaynakların önceliklendirilmesi ve EV dönüşümünün koordinasyonu-denetimini

sağlamak ve 2019 yılından başlayarak kamu binalarında enerji verimliliği pilot

uygulamaları yapmak üzere.

Kamu binalarında EPS dönüşümü; aynı zamanda da «sıfır/sıfıra yakın enerjili,

mümkünse pasif, kesinlikle yeşil bina» ve «yenilenebilir enerjili», yönetilebilir-

işletilebilir-sürdürülebilir olarak yapılmalıdır.

Almanya uygulamasına benzer olarak; «TSE Güvenli-Yeşil Bina Sertifikası» ve-

veya ÇEDBİK Sertifikası kamu için zorunlu olmalıdır. «ISO 50001 Enerji

Yönetim Sistemi (EYS)» ve «Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi» kamuda

zorunlu olmalıdır.

BARDAĞIN DOLU TARAFI: KAMUDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DÖNÜŞÜM FIRSATI



Arif Künar

arif.kunar@endoks.com

Cep: 0532 394 1100

TEŞEKKÜRLER                                                                        «ENERJİMİZ DEĞERLİ».


