ANKARA - TURKIYE

DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILARLA İLGİLİ DEVLET TEŞVİKLERİ VE
UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
EVALUATION OF GOVERNMENTAL INCENTIVES AND PRACTICES IN THE
WORLD RELATED TO SUSTAINABLE BUILDINGS
Arş. Gör. Anıl ÖZDEMİR a* , Arş. Gör. Murat PINARLIK a* ve Öğr. Gör. Dr. Emre ERCAN b*
a*
Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye, anilozdemir@gazi.edu.tr, muratpinarlik@gazi.edu.tr
b*
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye, emre.ercan@ege.edu.tr

Özet

1036

Dünyanın 21. Yüzyılda karşı karşıya olduğu en önemli
problemlerden biri sürdürülebilir ve güvenli enerji teminidir.
Günümüzde ülkelerin enerji üretme ve kullanma şekillerinin
sürdürülebilir olmadığının belirgin ispatı sera gazı kaynaklı iklim
değişiklikleridir. Sera gazı üretiminin en önemli faktörlerinden
biri ise fosil yakıt tüketimini fazla olduğu binalardır.
Sürdürülebilir enerji kaynakları, doğadan bulunan, çevreye
zarar vermeyen, sera gazı etkisi olmayan temiz olarak
nitelendirilebilecek enerji kaynaklarıdır. Son yıllarda dünya
ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının,
sürdürebilir bina inşasının arttırılması adına ulusal ve
uluslararası pek çok politika ve kampanya düzenlemektedirler.
Bunun sonucu olarak da her geçen yıl yenilenebilir kaynaklardan
enerji üretim miktarı artış göstermektedir ve kentsel dönüşüm
projeleri altında yeşil binalar inşa edilmektedir. Gelişmiş
ülkeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi için çeşitli
destek mekanizmaları geliştirmiştir. Yenilenebilir kaynaklara
dayalı enerji üretiminde yatırımcılar açısından kaynakların
teknik olarak değerlendirilmesi, potansiyelin incelenmesi,
yatırım koşulları ve oluşacak maliyetler kadar, bu kaynaklara
ilişkin uygulanan politikalar ve teşvik mekanizmaları da büyük
önem arz etmektedir. Ülkelerin yenilenebilir enerji politikaları
ile bu çerçevede uygulanan mevzuat ve teşvik mekanizmaları
yenilenebilir enerji sektörünün yönünü çizen önemli unsurların
başında gelmektedir. Bu çalışma, sürdürülebilir yapıların ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini, bu konu ile ilgili
Dünya da uygulanan devlet teşviği örneklerini ve yeni teşvik
önerileri sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Devlet teşviği, Yenilenebilir enerji
kaynakları, Sürdürülebilir yapılar, Enerji politikası, Kentsel
dönüşüm.
Abstract
One of the most important problems faced by the world in
the 21st century is to provide sustainable and secure energy
supply. Climate change induced by greenhouse gas eﬀect is the
obvious evident of that energy generation and consumption
is not conducted with sustainable approaches. Sustainable
energy sources are obtained from nature, which do not harm the
environment, cause greenhouse gases and can be considered as
clean energy source. In recent years, countries conduct many
national and international policies and campaigns to increase
the use of renewable energy sources, for the sake of improving
the sustainable building construction. As a result, the amount
of energy obtained from renewable sources has been increasing
every year and green buildings have been constructed via the
urban renewal projects. Developed countries have carried out a
variety of support mechanisms for the use of renewable energy
sources. For the use of renewable energy resources, incentive
policies are important as much as technical considerations
and potential of the energy sources, investment conditions
and costs for investors. Renewable energy policies and
legislation and incentive mechanisms implemented in this
framework are the important factors that determine the future
of the renewable energy sector. In this study, the importance
of renewable energy sources and construction of sustainable
structures, various examples of incentives policies applied in
the world and suggestions related to incentive policies are
investigated.

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
Keywords: Governmental incentive, Renewable energy
resources, Sustainable buildings, Energy policy, Urban renewal.
1. Giriş
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yayınlanan
“Enerji Raporu: 2050’de %100 Yenilenebilir Enerji ” 2050
yılına kadar küresel enerji arzının tamamının yenilenebilir
enerjiden karşılanabileceğini ortaya koymaktadır. Teknik,
yasal, toplumsal ve ekonomik anlamda gerçekleştirilecek
küresel dönüşümlerle önümüzdeki 40 yıl içerisinde artan enerji
gereksiniminin tamamının yenilenebilir enerjiden karşılanması
mümkündür. Bunun için yalnız hükümetlerin değil, özel
sektörün ve hatta bireylerin üstlenmesi gereken çok önemli
roller bulunmaktadır [20].
Enerji tüketiminin 1990-2008 yılları arasında yüzde 40
arttığı dünyada, enerjinin yüzde 80’i fosil kaynaklıdır [19].
Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %3540’ını tüketmektedir. Buna, yapı malzemelerinin sanayide
üretilmeleri süreçlerindeki enerji harcamaları dahil değildir [18].
Çevre kirliliği ve küresel ısınmaya çözüm noktasında mevcut
binaların sürdürülebilir teknoloji ve malzemeler kullanılarak
dönüştürülmesi, yeni yapılan binaların da sürdürülebilir bina
olarak inşa edilmesi hayati öneme sahiptir.
Tarım arazilerini yapılaşmaya açarken en uygun şekilde bu arazileri
değerlendiren, yapılarda dönüşebilen ve geri kazanılabilen
malzemeler kullanan, yenilenebilir enerji kaynaklarına
yönelen, gün ışığından maksimum şekilde yararlanan, yağmur
suyu toplama sistemlerine önem veren, katı atık yönetimini
teşvik eden ve çatı, duvar, pencere yalıtımını en üst düzeye
çıkaran sürdürülebilir binalar ülkemizin en büyük ihtiyacıdır.
Ülkemiz yıpranmış konut stoğu ve deprem gerçeği sebebiyle
büyük çaplı bir kentsel dönüşüm programıyla karşı karşıyadır.
Önümüzdeki 10-12 yıllık sürede, ülkemizde kentsel dönüşüm
kapsamında 6-7 milyon konutun yenilenmesi söz konusudur.
Bu ihtiyaçlar doğru devlet teşvikleri ile büyük miktarda arz
ve talep ortaya çıkararak, ekonomik yükselişin de anahtarı
olacaktır. Sürdürülebilir binalar kendi arz ve talebini, kendi
içinden çıkarabilmelidir.
2. Kentsel Dönüşüm
Ülkemizde kentsel dönüşüm kavramı,1950’lerde çarpık
kentleşme ve niteliksiz konut üretimiyle oluşan hızlı kentleşme
ve gecekondulaşma sorununa çözüm üretmek için ortaya
çıkmıştır. Başarılı bir kentsel dönüşüm için dönüşümün çok
yönlü olarak ele alınması gerekmektedir. Günümüzde konut
yapımında çevre koruma düşüncesi önemsenmeye başlanmış,
yeşil bina olarak adlandırılan çevre dostu bina yapımına
ilgi artmıştır. Yeşil binalar doğaya saygılı, sağlıklı, konforlu,
ekolojik, yenilenebilir enerjileri kullanabilen binalardır.
Gecekondu bölgelerinde ve afet riski taşıyan alanlarda kentsel
dönüşüm kapsamında yapılan yenileme çalışmaları giderek

yaygınlaşmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılında
400.000, 2023 yılının sonunda ise 6.500.000 binayı kentsel
dönüşüm kapsamında yenilemeyi hedeﬂemektedir [12].
2.1. Kentsel Dönüşümde Yeşil Binalar
Yeşil binalar Türkiye geneli dikkate alındığında ortalama bir
binaya göre enerji performansı bakımından %50 civarında
daha verimlidir. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm programlarında
%50’ye varan enerji performansının çok iyi kullanılması
gerekiyor. Yeşil binaların başlıca avantajları aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
•

Binalardan kaynaklı karbondioksit salınımını azaltması,

•

İnşaat aşamasında çevre tahribatını en aza indirgemesi,

•

İşletme masraﬂarının azalması,

•

Yenilenebilir enerjinin kullanımını ve geliştirilmesini
sağlaması,

•

Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirilmesi,

•

Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının biriktirilip
kullanılması,

•

Doğal ışıktan yararlanılması,

•

Enerji tasarrufu sağlaması,

•

İzolasyon sistemleri ile ısıtma-soğutma maliyetlerinin
azaltılması,

•

Yapı değerinin artması,

•

Kullanıcılara daha sağlıklı ve verimli ortamın sunulması,

•

Kentsel yaşam alanlarına değer katması [11].

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek yaklaşık
7.000.000 binanın tamamının yeşil bina olarak inşa edildiğini
ele aldığımızda, yılda 25 milyar dolar enerji tasarrufu ve
karbondioksit salınımında yaklaşık 12 milyon ton azalma
meydana gelecektir [12].
Bu sonuçlar, kentsel dönüşümde yeşil bina kullanımın ülke
ekonomisine, doğaya ve bunlara bağlı olarak yaşam kalitesine
açık bir şekilde etki ettiğini gözler önüne koymaktadır. Enerji
bağımlısı olan ülkemizin bu kadar yüksek rakamları dikkate
alarak geleceğini buna göre inşa etmesi gerekmektedir.
3. Sürdürülebilir Planlama ve Uygulamalarında Devlet
Teşvikleri
Petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtların tükenir
oluşu, çevreye vermiş oldukları zararlar ve her ülkenin bu
kaynaklara sahip olmayışı, bunların kullanımının belirli ölçüde
azaltılmasını zorunlu kılmaktadır. Geçmişten günümüze fosil
yakıt kullanımının küresel ısınma ve sera etkisi gibi zararlı
sonuçları ortaya çıkardığı herkes tarafından bilinmektedir. Öte
yandan, bu kaynakların dünya coğrafyasındaki eşitsiz dağılımı,
bu yakıtların fiyatlarında da istikrarsızlığa neden olmaktadır.
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Yenilenebilir enerji kaynakları, temiz, çevreci kaynaklar olup,
en önemli özellikleri öz kaynaklar olmalarıdır. Bu açıdan
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, fosil yakıtlar
açısından fakir olan ülkelerin enerjide dışa bağımlılıklarının
azaltılması açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu
nedenle, gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımını teşvik etmekte, bu kaynakların kullanımının
artırılması yönünde teşvik paketleri açıklamaktadır.
3.1. Tarım Arazilerinin Yapılaşmaya Açılması
Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, bu arazilerin
sürdürülebilirliğini ve dolayısı ile tarımsal üretimi olumsuz
yönde etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Türkiye’de
bugüne kadar izlenen politikaların yanı sıra konu ile ilgili
mevzuatın uygulanmasında yaşanan sorunlar nedeniyle, tarım
arazilerinin tarım dışı kullanıma tahsisi, bir başka ifade ile
amaç dışı kullanımları halen önemli bir sorun olarak varlığını
korumaktadır.

1038

Türkiye’de 1989-2010 döneminde toplam 827 bin hektar tarım
arazisinin tarım dışı faaliyet alanlarında kullanımına izin
verilmiştir. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına yönelik
istatistikler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından başlangıçta
ülke ölçeğinde “Genel Toplam” olarak kayıt altına alınırken,
2010 yılından itibaren “Sektörel” bazda kayıt altına alınmaya
başlanmıştır. Bu kapsamda, GTHB 2011 yılı kayıtlarına göre,
tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına yönelik sektörel bazlı
değerler, konut amaçlı 12,4 bin hektar, sanayi amaçlı 22,4 bin
hektar, turizm amaçlı 1,2 bin hektar, madencilik amaçlı 7,9 bin
hektar ve ulaştırma amaçlı 650 hektar olmak üzere toplam
44,5 bin hektar olarak gerçekleşmiştir [13].
2009 yılı itibarıyla, dünya nüfusunun yarısı kentlerde
yaşamaktadır. Bu oranın, 2050 yılına gelindiğinde yüzde 70’lere
ulaşması beklenmektedir. Kentlerin büyümesi, kentlerde
yaşayan insan sayısının artmasına paralel olarak kentlerin
yayıldıkları alanların genişlemesi anlamına gelmektedir.
Bu bağlamda, kentsel gelişmenin en temel ve önemli
sonuçlarından birisi, farklı tür ve ölçekteki doğal alanların
kentsel alana dönüştürülmesidir. Diğer bir ifadeyle, kentsel
gelişme, arazi kullanım değişikliği yoluyla, doğal alanların
tüketilmesine neden olan etmenlerin başında gelmektedir.
Kentsel gelişmenin bu bağlamda baskı altına aldığı doğal
alan ve ortamların başında ise tarım arazileri gelmektedir.
Büyümekte olan kentlerin tarım arazileri üzerinde genişleme
ihtiyaç ve eğilimi, dünyanın verimli tarım topraklarını yavaş
yavaş yok olma tehdidiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Pek
çok kent örneğinde, kentsel kullanımlara dönüşmüş arazilerin
büyük ölçüde verimli tarım arazilerine dayanmış olması, hem
tarım arazileri hem de kentsel yaşam açısından olumsuz bazı
sorunlar yaratmaktadır. Bu süreç, tarım arazileri açısından
bakıldığında, verimli toprakların kentsel kullanımlara açılması
sebebiyle kentsel etkilere bağlı olarak toprak varlığı ve

verimliliğinde azalışa neden olmaktadır. Kentleşme açısından
bakıldığında ise, kontrolsüz tarımsal üretimin neden olduğu
kirlilik ile kırla kentin plansız biçimde iç içe geçmesine bağlı
olarak ortaya çıkan fiziksel ve fonksiyonel sorunlar, kent
yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluğu
önlemek için Çin Halk Cumhuriyeti 10-20 milyon nüfusa sahip
şehirler yerine daha küçük 1-5 milyon nüfusa sahip şehirler
kurmayı devlet politikası olarak benimsemiştir. Bu sebeplerden
ötürü, tarım arazilerinin etkin bir biçimde korunması ve
yönetilmesi, tarımsal üretimin sürekliliği bakımından önemli
olduğu kadar kentsel ekosistemlerin sürdürülebilirliği
bakımından da önemlidir [13].
3.2. Güneş Enerjisinden Maksimum Fayda
Türkiye, güneş kuşağı adı verilen ve güneş enerjisince zengin bir
bölgede yer almasına rağmen, güneş enerjisinden yeteri kadar
faydalanamamaktadır. Ayrıca yıllık 2640 saatlik güneşlenme
kapasitesi ile güneş enerjisinden elektrik üretme potansiyeli
açısından Avrupa ülkeleri arasında ikinci sıradadır [1].
Türkiye’nin; coğrafi konum, yüksek yatırım potansiyeli, ekonomik
iş gücü maliyeti, Kuzey Afrika ve Orta doğu pazarlarında
sektörün lider ülkesi olma fırsatı da güneş enerjisine yönelmesi
açısından bazı avantajları ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin
Güneş Radyasyon Haritası Resim 1‘de görülmektedir.

Resim 1. Türkiye Güneş Radyasyon Haritası [1].
Resim 1’de de görüleceği gibi ülkemizin güney kesimi güneş
enerjisinden en büyük faydayı sağlamaktadır. Ülkemizin kuzeyi
ise yeterli güneş radyasyonuna sahip değildir. Bu veriler
ayrıca şu yorumu da beraberinde getirmektedir: Ülkemizin
nüfus yoğunluğunun bulunduğu şehirler –İstanbul, Ankara,
İzmir, Bursa, vb. – güneş enerjisinden faydalı bir şekilde
yararlanamamaktadır.
Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin en büyük
sorunu depolama olduğu bilinmektedir. Bu nedenle üretilen
enerjinin, anında sisteme verilerek tüketilmesi beklenmektedir.
Nüfusun ve sanayinin yoğunlaşmadığı bölgelerde – Van, Ağrı,
Karaman, vb. – üretilen güneş enerjisinin, anında tüketimini
yapacak olan nüfus ve sanayi yoğunluğunun bulunduğu
bölgelere iletilmesi zorunlu hale gelmektedir. Bu da fazladan
bir maliyet eklemektedir. Bu maliyetlere örnek olarak: Yeni
iletim hatlarının inşaatı, yeni yapılan iletim hatlarının bakım
masraﬂarı, tesis maliyetleri ve iletim sırasında oluşan kayıplar
verilebilir.

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
Güneş enerjisinden üretilen faydanın çok iyi analiz edilmesi
gerekmektedir. Ülkemizin Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu
bölgelerinde arsa maliyetleri oldukça yüksektir. Arsa maliyeti
açısından en uygun bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir.
Ayrıca Ege bölgesinde ki turizm, tarım ve sanayinin bulunduğu
topraklarda, İç Anadolu bölgesinde ki tarımın yapıldığı
topraklarda ve Akdeniz bölgesinde ki turizm ve seracılığın
yapıldığı topraklarda güneş enerjisinde üretim yapmak verimsiz
gözükmektedir. Bu nedenle de güneş enerjisinden üretimin
atıl ve verimsiz topraklarda, turizmin, sanayinin ve tarımın
yapılamadığı bölgeler de yapılması gerekmektedir.
Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde güneş ışığından yararlanma
yöntemleri, ülkemizdeki güneş enerjisi politikaları ve verilen
teşvikler alt başlıklarda incelenecektir.
3.2.1. Binalarda Güneş Işığından Yararlanma Yöntemleri
Binalarda güneş enerjisi kullanımı için oluşturulan geleneksel
ve yeni teknoloji yöntemler maddeler halinde yer almaktadır.
3.2.1.1. Pencere
Cam yüzeyden giren ışık büyük ölçüde dışarıdaki duruma yani
görünen gökyüzü parçasının büyüklüğü ile çevredeki yapı,
yol, ağaç, kır, dağ vs.’nin yansıtma katsayıları ve yüzeylerinin
görünen büyüklüğüne bağlıdır. Bu konu hakkında yapılan
araştırma sonuçları şunlardır;
•

Duvar Kalınlığı: Pencere ya da camlı kapı açıklığının
boyutları ile duvarın doğrama dışında kalan kalınlığı
arasındaki oranlar cam yüzeyden giren ışığın çokluğu
üzerinde rol oynamaktadır.

•

Cam Yüzeyin Duvardaki Yeri: Döşemeden 85 cm yüksekliğe
kadar olan cam yüzeylerin, aydınlatmada önemi azdır [16].

•

Tek ya da Çiﬅ Cam Durumu: 3 mm’lik pencere camı gelen
ışığı % 7’sini yansıtır, % 3’nü yutar. % 90’nını geçirir. İki
cam geçen ışığın iki misli azalmasına, eğik ışınlar için
ikinci doğramanın cam yüzeyden bir parçasını maskeleme
etkisine neden olmaktadır [16].

Özellikle ülkemizde yeni yapılan hemen hemen tüm binalarda
giydirme cephe olarak cam kullanılmaktadır. Yapılan binaların
sadece estetiklik açısından değerlendirilmemesi gerekmektedir.
Bu yapıların inşaatı sırasında kullanılan cam türleri, ısıtma ve
soğutma dönemlerinde binaların ısıl performansları üzerinde
etkili olmaktadır. Soğuk iklim bölgelerinde ısıtma gerektiren
dönem daha etkin olduğu için, ısı geçirgenlik katsayısı daha
düşük olan ve dış cepheden kaybedilen ısı miktarını azaltan
camlar kullanmak uygun olacaktır [15]. Ancak soğutma
için gereken enerji maliyeti de mutlaka dikkate alınmalı,
dış kabuktan kazanılan güneş enerjisi miktarının soğutma
maliyetini ne ölçüde etkileyeceği belirlenmelidir. Giydirme
cephelerde cam seçimi yaparken, camın ısı yalıtımı, ışık
geçirgenliği, renk ve ışık yansıtma özellikleri, statik dayanımı,

yangın dayanımı ve güvenlik kriterleri değerlendirilerek bir
seçim yapılması çok önemlidir. Bu değerlendirme kriterleri,
binanın bulunduğu bölgenin iklim koşulları ve yönlenmesi
ile birlikte düşünülerek ve değerlendirilerek tasarımı ve
uygulaması gerçekleşecek bina için cam seçimine gidilmelidir.
Yanlış cam seçimi kullanıcıların direk güneş ışığı ile karşı
karşıya kalmalarına, mekan yeterli düzeyde aydınlatılamadığı
için rahatsız olmalarına veya iç mekanlarda istenen ısıl konfor
koşullarının sağlanamamasına, mekanik sistemlerle daha fazla
enerji tüketilmesine neden olacaktır [15]. Uygun cam türlerinin,
doğru detayların seçilmesi ve uygulanması ile, binalarda
optimum konfor koşulları sağlanacak, mekanik sistemlerle
tüketilen enerji miktarı azalacak, enerji tüketiminin azalması ile
de gerek kullanıcıların, gerekse ülkenin ekonomik koşullarına
büyük katkı sağlanacaktır.
3.2.1.1. Çatı Teknolojileri
Bu bölümde iki çatı sistemi incelenecektir. Bu iki sistem Çatı
Işıklıkları ve Yeşil Çatı uygulamalarıdır. Bu iki sistem birlikte
kullanılabileceği gibi ayrı ayrı da kullanılabilmektedir.
Çatı Işıklıkları: Bu sistem dış görüş sağlamayarak yalnızca
yeterli ve kontrollü gün ışığı alınmasını hedeﬂemektedirler.
Boyutlara bağlı olarak hacimdeki günışığı dağılımı ve miktarı
değişiklik göstermektedir. Endüstri binalarında kullanımı çok
yaygın olmasına rağmen, büro, okul, hastane, kütüphane
ve lobi gibi hacimlerde geniş alanlarda düzgün günışığı
sağlamak amacıyla kullanılırlar [2]. Uygun şekilde seçilmiş
ve monte edilmiş, enerji etkin bir çatı ışıklığı ısıtma, soğutma
ve aydınlatma açılarından konforlu bir ortam yaratırken enerji
kayıplarını da minimize edebilmektedir. Binanın bulunduğu iklim
bölgesi, binanın işlevi ve tasarım konsepti ile çatı ışıklığının
uygun biçimde ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Kuzeye
dönük olan çatı ışıklıkları ile güneş ışığı binaya girmemekte,
yaygın gök ışığı içeri alınmaktadır. Doğuya yönlendirilmiş
çatı ışıklıkları sabahları maksimum düzeyde aydınlık ve solar
ısı kazancı sağlamaktadırlar. Batıya dönük çatı ışıklıkları
ise öğle güneş ışığı ve ısı kazancı sağlarlar. Kışın ise güneye
yönlendirilmiş çatı ışıklıkları diğer yönlere oranla arzu edilen en
iyi solar ısı kazancını sağlamaktadırlar, fakat yazın istenmeyen
ısı kazançlarına sebep olabilmektedirler. Bazı çatı ışıklıkları
günışığı amaçlı uygulanırken bazıları havalandırma ve nem
kontrolü amaçlı kullanılabilmektedirler [2]. Günümüzdeki
yüksek teknolojik gelişmeler günışığının kullanımı amacıyla
gökyüzü ışığını maksimize ederler.
Yeşil Çatı: Çatı bahçeciliği, bitkilendirilmiş çatı teknolojisi
veya eko çatılar olarak da tanımlanan yeşil çatılar, normalin
altında ağırlıklı çevrede yetişen mikroorganizmaları ve bitkileri
barındıran biyolojik oluşumlardır. Yapıların toprakla kaplanarak
ısı yalıtımı, yangın korunumu ve kamuﬂaj gibi amaçlarla
yeşil çatı uygulamaları bina yapımı kadar eski zamanlara
dayanmaktadır. İlk uygulamalar ısı yalıtımı sağlamak amacıyla

1039

2nd International Sustainable Buildings Symposium
çatı yüzeyinin toprakla kaplanarak üzerinin bitkilendirildiği

ve toplam kurulum masraﬂarının %50’sini geçmemektedir.

çatılardır. Çatı yüzeyinde bulunan toprak tabakası yapıda ek bir

Elektrik alım satım tarifeleri münferit olarak elektrik şirketleri

yalıtım olarak iklim değişikliği ve rüzgâra bağlı ısı kayıplarını

tarafından belirlenmektedir ve tüketiciler elektrik dağıtım

% 50 oranında azaltırken, ısı kazançlarını arttırarak enerji

firmalarını seçmekte serbesttirler [1]. 2011 Ocak ayında 50

tasarrufuna yardımcı olmaktadır [5]. Yapılan bütün araştırmalar

kW üzerindeki solar elektrik sistemlerine ağırlık veren teşvik

yeşil çatı kullanımının yapı sıcaklığını 3°C düşürdüğünü

sistemi sayesinde yıl içinde 700 MW Kurulu güce sahip solar

göstermektedir. Yeşil çatı kullanımı bitkiler aracılığıyla hava

sistemi devreye alınmıştır. Bu sayede sistem toplamda 750

kirliliğindeki olumsuz etkileri azaltmaktadır. Kentte trafik

MW’a ulaşmıştır.

ve kalabalık kaynaklı gürültü, yapılardan ve kentteki sert
zemin yüzeylerden yansımaktadır [6]. Yeşil çatılar tıpkı yeşil
alanlar, bitkilerle kaplı duvarlar ve ağaçlar gibi gürültünün
yutularak azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Almanya’nın
sadece Stuttgart kentinde 2 milyon metrekarelik yeşil çatı
uygulamasına karşılık Türkiye genelindeki 500 bin metrekarelik
yeşil çatı uygulaması alınması gereken çok yol olduğunu
gösteriyor [3].

potansiyeli doğrultusunda şekillendirilen teşvik mekanizmaları
mevcuttur. Fakat bununla birlikte ülkenin ulusal bir yenilenebilir
enerji politikası da vardır. 1978 tarihli Ulusal Enerji Kanunu’nun
(National Energy Act - NEA) bir parçası olan PURPA özellikle
küçük üreticiler aracılığıyla yenilenebilir enerjilerin gelişmesi
için ilk adımı oluşturmuştur. NEA kapsamında 1978’den beri
güneş,

3.2.2. Güneş Enerjisi ile İlgili Politikalar ve Verilen Teşvikler
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek
üzere birçok ülkede çeşitli mekanizmalar geliştirilmiştir.
Bunlar üç ana başlık altında toplanabilir: Fiyat belirleyici ve
miktar yükümlülüğü getiren teşvikler, maliyet düşürücü yatırım
politikaları ve kamu yatırımları ve YE pazarının gelişmesini
sağlayacak teşvikler.
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ABD’de ise hemen her eyalette bölgenin ihtiyaçları ve

rüzgar ve jeotermal kurulumlar için yatırım vergi

indirimleri sağlanmıştır. 1992 yılında yürürlüğe giren Enerji
Politikası Kanunu (Energy Policy Act) ise rüzgar enerjisinin
yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. 1997’de geliştirilen
“Bir Milyon Güneş Çatısı” kampanyası uzun vadeli düşük
faizli krediler, federal binalar için kamu alımları, ticarileştirme
programlarını ve üretim teşviklerini içermekteydi [8]. 787 milyar
dolarlık fonlamayla Amerika Yeniden Toparlanma ve Yatırım
Kanunu, ABD tarihinde Amerikan ekonomisinde yapılmış en

Ülkemizde 6094 sayılı kanunda yenilenebilir enerji kaynaklarının

büyük yatırımları temsil etmektedir. Bu fonun 100 milyar

kullanımını destekleme konusunda fiyat tabloları güncellenerek

dolardan fazlası YE projelerini de yakından ilgilendiren inovatif

yürürlüğe girmiştir. Buna göre güneş enerjisinden elde edilecek

ve dönüştürücü

elektrik enerjisine verilen teşvik 13,3 ABD Doları Cent/kWh
ve güneş enerjisi sitemlerinin yurt içinde imalatı söz konusu
olduğunda verilecek olan ilave teşvik 0,6-3,5 ABD Doları Cent/
kWh arasında değişiklik göstermektedir.

programlara tahsis edilmiştir. 2008 sonu itibarıyla toplam
2,8 GW mertebesinde olan güneş enerjisi kurulu gücü 2014
sonunda 20 GW’a ulaşmıştır [17]. ABD aynı zamanda Ar-Ge
çalışmalarına geçmişte ciddi yatırım yapmış olup buna halen

AB ülkelerinde güneş enerjisi ile ilgili politikalar ise şöyle

devam etmektedir. Bu çalışmaların bir sonucu olarak 2020 yılına

özetlenebilir:

kadar Amerika enerjisinin % 10’unu yenilenebilir enerjilerden

Almanya

da

yenilenebilirlerle

ilgili

yasa

ve teşvikler 90’lı yılların başlarında hayata geçirilmeye
başlanmıştır. 1991 yılında çıkarılan Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Kanunu (Erneuerbare Energien Gesetz, EEG)

sağlamayı planlamaktadır.
3.3. Yağmur Suyu Toplama Sistemleri

yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin alınmasını

Günümüzde tatlı su kaynaklarının hızlı biçimde tüketilmesi

zorunlu hale getirmiştir. 1 Ağustos 2004 yılında

ve kirlenmesi gibi sebeplerden ötürü gri suyun arıtılarak

yürürlüğe giren şebeke besleme tarifesi 2008 yılında
değiştirilmiştir.

Beklenmeyen

yüksek

ilgi

ve

büyüme

oranları nedeniyle tarifelerdeki değer indirme hızlandırılmış
ve daha düşük tarifelerin geçerli olduğu yeni bir kategori
(1.000 kWp’ten daha büyük sistemler için) oluşturulmuştur.
Almanya’da, sabit fiyat garantisi, yatırım teşvikleri ve vergi
muafiyeti gibi teşvikler uygulanmaktadır [1]. İngiltere de ise
2006 yılı itibariyle Yenilenebilir Enerji Teşviklerindeki durum şu
şekildedir; Energy Saving Trust olarak bilinen fon mekanizması
güneş enerji sistemlerinin kurulumunda kW başına 2000 Sterlin
teşvik vermektedir. Maksimum teşvik miktarı 2500 Sterlindir

kullanılmasının yanında alternatif bir kaynak olan yağmur
suyunun da kullanılması gündeme gelmiştir. Sahip olduğumuz
su potansiyeli ve gelecek 20 yıl içerisinde öngörülen su miktarı
henüz ülkemizde aktif olarak kullanımı yeterli düzeyde olmayan
bu teknolojilerin bir an önce kullanılmaya başlanılmasını gerekli
kılmaktadır [7]. Özellikle havalimanlarında, askeri bölgelerde,
stadyumlarda, turistik tesislerde ve çatı alanı yeterince büyük
olan binalarda yağmur sularının toplanarak, basit arıtma
işlemlerinden geçirilip kullanıma sunulması binalarda su
korunumu için alınabilecek önlemler arasındadır.

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
HİNDİSTAN:
Yasa ve Yönetmelik: Yeni Delhi’de 100 m2’den büyük çatı alanına
sahip tüm yeni binalarda ve 1000m2’den büyük inşaat alanına
sahip yeni binalarda, Gujarat’da tüm resmi binalarda, Indore’da
250 m2 inşaat alanına sahip tüm yeni binalarda, Hyderebad’da
300 m2 üzerinde alana sahip tüm yeni binalarda, Chennai’de 3
katlı tüm yeni binalarda, Mumbai’de 1000 m2 parsel alanına
sahip tüm yeni binalarda yağmur suyu kullanılması kanunen
zorunlu hale getirilmiştir [7].
AVUSTURALYA:
Yasa ve Yönetmelik: Sydney ve New South Wales’de BASIX
bina yönetmeliğine göre yağmur suyu deposunun konut dışında
ya da konut içerisinde kullanılarak su tüketiminin azaltılması
gerekmektedir [7].

Resim 2. Yapılarda uygulanabilecek yağmur suyu toplama
sisteminin maket üzerinde örneği [14].
Pek çok ülkede bu yöntem ile kullanım suyundan büyük
ölçüde tasarruf edilerek, su tüketim oranları daha alt sınırlara
çekilmiştir. Yağmur suyunun toplanılarak binalarda kullanımının
yaygınlaştırılması, farklı ülkelerde farklı teşvik ve yasalarla
desteklenmektedir.
ALMANYA:
Yasa ve Yönetmelik: Yağmur suyu toplama sistemleri konusunda
“DIN 19891 pek çok ülkede bu konuda oluşturulan standartlara
öncülük etmiştir. Bu standart yağmur suyuna ilişkin, planlama,
tesisat, uygulama ve bakım, yağmur suyu filtreleme, yağmur
suyu rezervuarları ve ek bileşenleri konularını ele almaktadır [7].
Teşvik: Su fiyatlarının yüksek olması nedeniyle konutlarda
ve çalışma alanlarında 1,5 milyonun üzerinde yağmur suyu
toplama sistemi kurulmuştur. Sistemin kurulduğu bölgeye göre
1.200 Euro’ya kadar indirim yapılmaktadır [7].
İNGİLTERE:
Yasa ve Yönetmelik: 2009 yılında “BS-8515” standartı
çıkarılmıştır. Bu standart, İngiltere’de, yağmur suyunun
kullanım suyuna eklenmesine ilişkin tasarım, tesisat ve bakımı
hakkında bilgi vermektedir [7].
Teşvik: Sistemin uygulandığı ilk yıl %100 vergi indirimi
sağlanmaktadır [7].
JAPONYA:
Yasa ve Yönetmelik: 30.000 m2’den daha büyük binalarda gri
su arıtma sistemleri ya da yağmur suyu toplama sistemlerinin
kullanılması Bayındırlık Bakanlığı tarafından yasa ile zorunluluk
haline getirilmiştir [7].

Teşvik: NRGI programı kapsamında 2009’dan itibaren her aileye,
evlerinde kullanacağı yağmur suyu deposu ya da gri su arıtması
için 500 dolara varan teşvik sağlanmaktadır. Queens Land’da
konutlarda yağmur suyu sisteminin kurulumuna hükümet
tarafından 1.500 dolara kadar indirim yapılmaktadır [7].
ABD:
Yasa ve Yönetmelik: Illinois Plumbing License Law tarafında
2010 yılından itibaren yağmur suyu toplama ve dağıtım
sistemine ilişkin asgari standartlar (SB 2549) yasa ile zorunlu
hale getirilmiştir. Farklı eyaletlerin belirlemiş oldukları farklı
yasalar bulunmaktadır [7].
Teşvik: Texas’da 1983’ten itibaren yağmur suyu sistemi
kullanılan binalarda endüstriyel ve ticari tesislerde emlak
kredisi yardımı yapılmakta olup, 2001 yılında yağmur suyu
kullanan binalarda vergi indirimleri yapılmıştır. Austin’de
konutlarda yağmur suyu sisteminin kurulması için 500 dolar,
kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda kurulum için 5.000
dolarlık bölümünü karşılamaktadır. Virginia eyaletinde sistem
maliyetinin yarısını geçmemek şartıyla 2.000 dolara kadar vergi
indirimi yapılabilmektedir [7].
3.4. Atık Yönetimi
Atık Yönetimi, evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların
minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması,
gerekli olduğu durumlarda atıklar için transfer istasyonlarının
oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı,
geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile kapatma,
kapatma sonrası bakım, izleme-kontrol süreçlerini içeren bir
yönetim biçimidir. Atıkların yönetimini en aza indirerek, doğal
kaynaklara aşırı yüklenmesinin önüne geçilmesi ve üretilen
atıkların mümkün olan en üst düzeyde geri kazanımının
sağlanarak, atıkların ekonomiye bir girdi olarak dönüştürülmesi
yani sürdürülebilir atık yönetimi, tüm dünyada öncelikli
bir politika hedefi olarak benimsenmektedir. Bu maksatla
benimsenen politika ve hedeﬂer Ulusal ve Uluslararası
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mercilerce yayınlanan kanun, direktif ve yönetmelikle kontrol
altına alınmaya çalışılmaktadır [10].
Katı atıkların entegre bir sisteme dahil edilmesi için öncelikli
olarak mevcut durumun irdelenmesi gerekmektir. Mevcut
şartlarda atık karakterizasyonu, miktarı, toplama ve taşıma
şekilleri, bertaraf metodu, bölgenin sosyoekonomik durumu
ve gelişmişlik düzeyi gibi pek çok parametre sistemin
planlanabilmesi için önemli kilometre taşlarını oluşturmaktadır.
Türkiye’de en yaygın ve geçerli geri kazanım yöntemi “Sahada
Ayıklama” ’dır [9]. Ancak, bu uygulama çöp döküm sahalarında
atık ayıklayıcıları tarafından sağlıksız ve güvensiz koşullarda
gerçekleştirilmektedir. Benzer şekilde atık toplayıcılarının
caddelerdeki konteynerlerden kâğıt ve metal toplaması gibi
bir pratikte mevcuttur. Bu işlemlerle % 20 civarında geri
kazanım sağlanırken yüksek işletme maliyetleri ve fizibilite
çalışmalarındaki hatalar nedeni ile ekonomik açıdan verimsizdir
[9]. Ülkemizde katı atık depolama tesisi, malzeme geri kazanım
tesisi ve kompost ve yakma tesislerinin geliştirilmesi ve sayıca
artırılması bir mecburiyet haline gelmektedir.
3.5. Yalıtım
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Yapı sektöründeki enerji verimliliği teknolojileri, yatırım geri
dönüşü en kısa olanlardandır. Özellikle soğuk iklimlerde,
binalarda tüketilen enerjinin büyük kısmı ısıtma amaçlı
kullanıldığında, bu bölgelerdeki enerji tüketimi, yapı
elemanlarının yalıtımı veya yapı elemanlarında yalıtımın
iyileştirilmesi ve daha verimli ısıtma sistemlerinin
kullanılmasıyla önemli ölçüde azaltılabilir. Diğer yandan sıcak
iklimlerde yine iyi yalıtım ve havalandırma sağlanarak klima
çalıştırma ihtiyacı azaltılabilmektedir.
Ülkemizde 2011 yılından itibaren bazı kamu destekleri ve
yaptırımlar uygulanmaktadır. 2011-2018 yılları arasında yalıtım
malzemelerinin satış ve uygulamaları için kullanılan bireysel
krediler üzerindeki BSMV ve KKDF gibi dolaylı vergilerin
sıfırlanması, yapıların enerji kimlik belgeleri oluşturularak E,F
ve G sınıfında olan binalar için Emisyon Vergisi getirilmesi, A,B
ve C sınıfı grubundaki konut veya binalarda sırasıyla %75, %80
ve %85 enerji birim fiyatlarında değişken olarak uygulanacaktır.
Ayrıca A, B ve C grubundaki konut veya binalara alım/satım
vergisinde, emlak vergisinde, çevre temizlik vergisinde,
tapu harçlarında sırasıyla %75, %50 ve %25 gibi indirimler
uygulanacaktır[4]. Bu destekler ve yaptırımlar sayesinde
2023 yılına kadar kümülatif enerji tasarrufu 51 milyar TL ve
kümülatif karbon emisyonun azalımı 185 milyon ton olarak
hesaplanmaktadır. Ayrıca bu destek ve teşvikler 2023 yılına
kadar kümülatif 169 bin istihdam artışı da sağlamaktadır [4].
Avrupa Birliği dahilinde, enerji tüketiminin 2020 yılına kadar
%20 azaltılmasını sağlayacak gerçekçi planlar oluşturulmuştur.
Bu sayede AB kapsamında yılda 100 milyar EURO tasarruf
sağlanmış olacaktır. Yapılan tahminlere göre, Enerji Verimliliği
Programı sonucunda, 2020 yılında, EU-25 ülkelerinin toplam

enerji tüketimi 2000 yılındaki seviyesine gerileyecektir [4].
Amerika Birleşik Devletlerinde 2009 yılı başında oluşturulan
ve halen yürütülmekte olan ARRA, DOE ve EERE programları
devam etmektedir. Bu programların en büyük hedefi 2020 yılına
gelindiğinde yeni yapılan binalardaki enerji tüketiminde %70
kadar düşüş sağlamaktır [4].
4. Sonuç
Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını
yaygınlaştırmak için mevzuatlar ve uygulamalar dikkatli bir
şekilde ele alınmalı, bu amaçla uygulamada aksayan yönlere,
gelişmelere ve belirlenecek yeni hedeﬂere uygun düzenlemeler
yapılmalıdır. Yapılması gereken düzenlemelere örnek olarak
yağmur suyu toplama sistemlerine devlet teşviği verilmemiş
olması gösterilebilir.
Yapıların çevreye karşı sürekli tüketici konumunda olmasına
karşın bu tüketimi azaltacak adımlar atılmalı ve yapılarımız
aynı zamanda üretebilmeyi de gerçekleştirmelidir. Böylece arz
ve talep kendi içerisinde oluşturulmuş olacaktır.
Yapılarımız projelendirilirken ölü yüzeylerin çok iyi
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda üniversitelerin
ilgili bölümlerinde toplumdaki sürdürülebilir yapı bilincini
geliştirecek, bu yapılarda kullanılacak sürdürülebilir sistemlerin
maliyet ve teşviklerini kapsayan dersler açılmalıdır.
Ülkemizdeki yatırım geleneğine bakılacak olursa yeni
teknolojilerin ilk olarak devlet tarafından geliştirilmesi ve
ardından işletmesinin özel sektöre devredilmesi sistemi
sürdürülebilirlik konusu içinde uygulanabilirdir.
Yapılacak toplu konut projelerinde ve sanayi tesislerinde
sürdürülebilir sistemleri yaygınlaştırma çalışmaları büyük
önem arz etmektedir. Ülkemizdeki büyük ve küçük ölçekli
firmalarımızın, bu sistemleri kullanması zorunlu hala gelmeli
ve büyük destekler sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde hedeﬂenen
rakamlara ulaşılabilir.
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