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ÖZET
Yüzyıllardır insanlığın yararlandığı güneş ve rüzgâr, 1970’lerdeki petrol kriziyle
başlayan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin de etkisiyle, günümüzde Avrupa
ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerde, dev birer
enerji sektörüne dönüşmüştür. Enerji üretimi sırasında CO2 emisyonuna sebep
olmayıp küresel ısınmayı engellemeye yardımcı olan bu kaynaklar, en hızlı büyüyen
ve en ekonomik alternatif enerji teknolojileri olarak, bugün konvansiyonel enerji
üretim sistemleri ile yarışabilir konumdadır. Ayrıca, dünyada bu alanda yürütülen ArGe çalışmaları sayesinde de birçok sorunları çözülmüş durumdadır. Dünya genelinde
kullanılan enerjinin yarısından fazlasının, binalar tarafından tüketildiği göz önünde
alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarının binalara ve dolayısıyla daha büyük
ölçeklerde, tüm kentsel mekanlara entegrasyonu zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde
“güneş ve rüzgâr (erişim) hakları” kavramlarıyla da gündemde olan bu konu, gün
geçtikçe önem kazanmaktadır. Teorik olarak güneş ve rüzgâr enerji potansiyeli,
elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabilir durumda olan ülkemizin, bu dev
enerji sektörlerine yönelimi kaçınılmazdır. Aynı zamanda, hızla gelişen ve yapılaşan
Türkiye, acilen kentsel sürdürülebilir tasarım prensiplerini özümsemeli ve yapıların
yarattığı mikroiklimsel etkilerini de göz önüne alarak kendi sentezini geliştirmelidir. Bu
çalışmada, güneş ve rüzgâr enerjisinden faydalanmak ve bu enerjilerin kullanımını
özendirmek

amacıyla,

bu

sistemlerin

tasarlanacak

olan

kentsel

dokulara

entegrasyonu araştırılmış ve güneş ve rüzgâr (erişim) haklarından yararlanma
konusundaki tasarım prensipleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, güneş (erişim) hakkı, rüzgâr (erişim) hakkı,
kentsel planlama...
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ABSTRACT
Solar and wind, which are the oldest energy sources of human beings, have become
giant energy sectors in developed countries like United States of America and
Europe, with the effect of oil crisis in 1970’s that the world had witnessed. These
technologies have overcome many problems with the R&D studies conducted all over
the world, and they are amongst the fastest developing and economically feasible
alternatives to the conventional energy sources, as they do not produce any CO2
emissions during their energy production and halt even reverse the global warming.
When we consider that more than 50% of the energy is consumed in the buildings all
over the world, it is crucial to integrate the renewable energy technologies to the
buildings and to the urban areas in a broader scale. In this context, the subject of
“solar and wind (access) rights” is gaining importance each and every day. It is
inevitable to develop and apply the use of these technologies for a country like
Turkey, which has the potential to exploit half of its energy needs from renewable
resources. In the meanwhile, Turkey needs to analyze, make synthesis sustainable
urban design principles and develop its own strategies by considering energy needs
and micro climatic effect of each building in urban areas. This project therefore
searched and analyzed the integration of solar and wind energy technologies to
urban areas and developed design principles on solar and wind (access) right issues
with the aim of exploiting solar and wind energy potentials and promoting their use.

Keywords: Renewable energy, solar (access) rights, wind (access) rights, urban
design...
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BÖLÜM 1
GİRİŞ
1.1 . Giriş
1970’lerde yaşanan dünya petrol krizi, fosil yakıtların tükeneceğini ve enerjide yerel
kaynaklara

yönelimin

sürdürülebilir

enerji

politikası çerçevesinde

kaçınılmaz

olduğunu ortaya koyarak, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına gösterilen
ilginin artmasına sebep olmuştur. Dünya enerji ihtiyacının büyük bir kısmını
karşılayan fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olmasının yanında, fiyat dalgalanmaları ve
çevre üzerindeki olumsuz etkileri, dünya nüfus artışı ve 21. yüzyılın sosyo-ekonomik
yapılanması da dikkate alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi çok daha
iyi anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, uzun bir tarihsel geçmişe sahip olan, çevre
kirliliğine neden olmayan, dünyanın en hızlı büyüyen ve en ucuz enerji
kaynaklarından olan, ilk etapta düşünülmesi gereken alternatif ve yenilenebilir enerji
kaynağı olarak güneş ve rüzgâr enerjisi, gelişmiş ülkelerde gerekli teknik altyapı ve
ulusal güneş ve rüzgâr enerji programının teminiyle, geniş ölçekli ve yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Yukarıda bahsedilen kavramlar ve kaygılar, mimarlık alanına, “ekolojik, akıllı ve
enerji-etkin bina” gibi tasarım prensipleri olarak yansıyarak, geleceğe yönelik yapılan
öngörü senaryolarında, sürdürülebilir ve vazgeçilmez teknolojiler olarak yer
almaktadır. Günümüzde, bu enerjilerin kullanımı, binalara, oradan kentsel dokulara
ve tabi ki büyük ölçekte de kente taşınarak, dünyada “solar and wind (access) rights”
kavramları ile tartışılan, bizim literatürümüze ise “güneş ve rüzgâr hakları”, “güneş ve
rüzgâr erişim hakları”, “güneş ve rüzgâr enerjisinden yararlanma hakları”, olarak
kazandırılabilecek olup, sürdürülebilir kentsel tasarım kriterlerine entegre edilmiştir.
Bu çalışmada, yazarlar tarafından “güneş ve rüzgâr hakları” ifadesi tercih edilmiş ve
“güneş ve rüzgâr erişim hakları” ifadesinin de bir alt küme olarak kapsandığı kabul
edilmiştir. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, kentler planlanırken, binaların,
güneş ve rüzgâr faydalanımları düşünülerek, birbirlerine, açık alanlara ve yaya
yollarına göre konumlanmaları, boyutları, formları ve bunlardan kaynaklanan gölge
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alanları gibi faktörler gözetilerek tasarım yapılmaktadır. Bu kavramlar dünyanın farklı
yerlerinde farklı anlamlar bulmaktadır. Örneğin, Avrupa’da “güneş ve rüzgâr hakları”,
binaların doğal aydınlatma ve havalandırma gereksinimleri için kullanılırken, Amerika
Birleşik

Devletleri’nde,

bu

kaynaklardan

elektrik

enerjisi

üretim

hakkı

da

kapsanmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde New York, Boston, Chicago, Philadelphia, Pittsburgh
ve San Francisco, şehir planlama ilkelerinde güneş ve rüzgârdan faydalanma
haklarını gözeten yerlerden bazılarıdır. New Mexico, Wisconsin ve Missouri
eyaletlerinde “Solar Rights Act”, “Solar Codes Provisions” adıyla güneş ve rüzgâr
enerjisi kullanımını Federal Yasalara taşıyan uygulamalar bulunmaktadır. Bunlardan
hem güneş hem rüzgâra erişim hakları bakımından en başarılı atfedilenlerden biri
Colorado Eyaleti Boulder şehrinin uygulamakta olduğu “Solar Law of Boulder”dir.
New Mexico’da yenilenebilir bir enerji kaynağından yararlanma hakkı, kişilerin kendi
mülkleri üzerinde sahip oldukları haklar ile eşdeğer derecede önemsenmekte ve
benimsenmektedir.
Avrupa’nın en büyük şehirlerinden Londra, Kanada’da Montreal, Ottawa ve Toronto
da bu uygulamalara örnek gösterilebilecek büyük yerleşimlerdendir. 1976’dan
buyana binalarda enerji tüketimi ile ilgili yapım standartlarını uygulayan ve 1991’de
50000’den fazla nüfusu bulunan tüm yerleşkelerin, master planlarına enerji
parametresini ekleyerek belediye enerji planı oluşturmasını mecbur kılan İtalya,
Palermo’da 1994’te tüm yeni yapıların inşaasında ve eskilerin restorasyonunda
benimsenmek üzere, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji sistemlerinin entegrasyonu,
kentsel güneş teknolojileri ve bunların uygulanabilmesi için gerekli yararlanabilme
haklarını belirleyen yasal düzenleme ortaya koymuş ve uygulamaya başlamıştır.
Sonuç olarak, insan sağlığı, çalışma ortamında üretkenlik, termal ve görsel konfor
gibi güneş ve rüzgâr bazlı önemli konuları beraberinde getiren bu yapılanma
stratejisi, gün geçtikçe önemi artan yenilenebilir enerji kaynaklarından azami
derecede yararlanma konusunun altını daha da çizerek, dünya genelinde kullanılan
enerjinin yarısından fazlasının tüketildiği binalar için, dev sürdürülebilir bir adım
niteliğindedir.
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Güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeli, teorik olarak elektrik ihtiyacının büyük bir
kısmını karşılayabilecek bir düzeyde olmasına rağmen bu potansiyelini kullanmayan,
diğer bir taraftan da enerji maliyetlerinin yüksekliği, yeterli ölçüde sağlanamaması ve
çevreye olumsuz etkileri konusundaki şikayetlerle de karşı karşıya kalan Türkiye’nin
bu platformda hak ettiği yere gelebilmesi için, disiplinler arası çalışmaların da
teşvikiyle, yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş ve rüzgâr enerjisi
kullanımına ağırlık vererek, zaman kaybetmeden kentsel sürdürülebilir tasarım
prensiplerini özümseyerek kendi sentezini geliştirmelidir. 1963-93 yılları arasında
yapılaşmanın 13 katına çıkarak büyük bir ivme kazandığı, buna karşın plansız ve
çarpık kentleşme sorunlarıyla boğuşularak, gecekondu bölgelerinin hızla ıslah edilip
kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirildiği günümüz Türkiye’sinde, sürdürülebilir
kentsel modellerin önemi ve gerekliliği aşikardır. Ülkemizde, yenilenebilir enerjiler
alanında yapılan hukuksal düzenlemelerle önü daha da açılan bu konu, artan nüfus
ve beraberinde getirdiği yoğun konut talebine de, 21. yüzyıl Türkiyesi’ne yakışır bir
cevap verebilecek niteliktedir.
Konunun, Avrupa Birliği boyutu irdelendiğinde, ortaya çıkan tablo, AB yolunda büyük
adımlar atmakta olan ülkemizin Avrupa yasaları çerçevesinde acil önlemler alarak,
çok yakın bir gelecekte bu çalışmaları başlatmak durumunda olacağı yönündedir.
Dolayısıyla, bu durum, Türkiye’nin ivedilikle güneş ve rüzgâr (erişim) hakları
konusunda kendi yorumunu ortaya koymasını ve uygulamasını gerektirmektedir.
1.2 Amaç ve Kapsam
Bu çalışmanın amacı, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımın yaygınlaştığı bir toplumda;
bu teknolojilerin kullanımının mimari, yapısal ve çevresel etkilerinin irdelenip, kentsel
mekanlarda, binaların birbirlerinin ve açık alanların güneş ve rüzgâr (erişim) haklarını
gözeten şekilde yapılanmasını sağlayacak tasarım kriterlerinin araştırılmasıdır.
Yapılaşmasını 1950’li yıllarda tamamlayan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın
büyük şehirlerinde binaların yarattıkları mikroiklimsel etkileri ve komşu binaların bir
diğerini gölgeleme ve hava akımlarını engellemesi yoluyla güneş ve rüzgâr (erişim)
haklarına tecavüz etmesini engeleyecek bazı temel prensipler ve standartlar
geliştirilmiş, fakat büyük şehir merkezlerinde hızla yapılaşılan ülkemiz koşulları için
bu kavramları konu alan bir çalışma günümüze dek yürütülmemiştir. Gelişmiş
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ülkelerde alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanımı ve bunun için gerekli kaynağa
erişim haklarının tartışılması giderek yaygınlık kazanan güneş ve rüzgâr enerjisini,
enerjinin en çok tüketildiği kentsel dokulara taşıyıp entegrasyon prensiplerinin
araştırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş ve rüzgâr
enerjisi kullanımının teşvik edilerek, bunların kullanılmasının önündeki olası
engellerin kaldırılması yolundaki çalışmalar, yakın gelecekte Türkiye’nin hedefi
olacaktır.
Bu çalışmada, yapı sektöründe güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımının tüm kentsel
mekanlarda eşit haklarla gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirlenen konular ele
alınmıştır.
• Hakların gelişimi ve çeşitlenmesi, haklar ve planlama başlığı altında güneş ve
rüzgâr haklarının kentsel planlamadaki işlevi
• Güneş ve rüzgâr enerjisi (tanımı, tarihsel arka planı, Dünyada ve Türkiye’de güneş
ve rüzgâr enerjisi)
• Güneş ve rüzgâr haklarıyla ilintili tanım ve ifadeler; kentsel planlamada yeri
• Sonuç ve öneriler
1.3 Gereç ve Yöntem
Proje çerçevesinde yürütülen çalışmalar, güneş ve rüzgar enerjisi; güneş ve rüzgar
(erişim) hakları üzerindeki mevcut literatür araştırmasının tamamlanmasından sonra
dünyada bu konuda yapılmış uygulamaların tespit edilmesi, bu uygulamalardaki
sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerjiler konu alınarak, uygulanan planlama
kriterlerinin belirlenmesi için analizleri içermektedir. Bu verilerin derlenmesi sürecinde
konuyla ilgili yayınlanmış bilimsel makaleler, internet ve proje ile ilgili kişilere e-posta
ve telefon aracılığıyla ulaşım yöntemi esas alınmıştır.
Dünyadaki bilimsel ve uygulamalı örneklerin belirlenmesinden sonraki aşamada, bu
süreçte elde edilen kentsel sürdürülebilir tasarım ilkelerinin irdelenmesiyle, yeni
yapılanmalarda ya da mevcut yapı bölgelerinin yenilenmesinde binaların birbirleri ve
açık alanlar üzerinde yaratacağı mikroiklimsel etkiler ve doğal kaynaklardan (güneş
ve rüzgar) yararlanma hakları konusunda uygulanabilecek temel prensipler ortaya
konmuştur.
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BÖLÜM 2

HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE SORUMLULUKLAR:
GENEL TANIM VE İFADELER
Güneş ve rüzgâr (erişim) haklarının kentsel planlama süreçlerinde yer alabilmesi ve
kentlerin bu haklar gözetilerek planlanabilmesi için öncelikle bu haklara ilişkin
tanımlar netleştirilmeli, “güneş ve rüzgâr hakları” demekle ne ifade edildiği açıkça
ortaya konmalıdır. Bu tanım ve ifadelerin anlamlandırılabilmesi, ancak genel haklar
çerçevesindeki konumlarının belirlenmesi ile mümkündür. Bu bölümde öncelikle
hakların gelişimi ve çeşitlenmesi özetlenerek güneş ve rüzgâr (erişim) haklarının
genel haklar çerçevesindeki konumu belirlenecek, daha sonra da kentsel
planlamanın bu haklar ile ilgisi kurulacaktır.
Haklara ilişkin yazında zaman zaman “haklar” ile “insan hakları” ifadelerinin eş
anlamlı olarak kullanılabildiği görülmektedir. Ancak, günümüzde haklar, “insan
hakları” terimiyle tanımlanan sınırları aşmış, konu edildiği alanlar giderek genişlemiş
ve çeşitlenmiştir. Sonuçta “insan hakları” ifadesi, genel haklar içindeki belirli bir alt
kümeden söz eder hale gelmiştir. Bu raporda da bu kullanım geçerli olacak, belirli bir
dönem ve haklar grubuna gönderme yapılmadığı sürece, daha genel olan “haklar”
ifadesi “insan hakları” ifadesini de kapsayacak şekilde kullanılacaktır.
Hak kavramına ilişkin tanımlar, hakların dayanaklarına ve haklar ve özgürlükler
konusuna yaklaşımlarına göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Daha yaygın olan genel
kabul, hak sahibi olmayı “bir şey yapmaya yetkili olmak, ya da bir şey talep
edebilmek” olarak tanımlar.1 Bu tanımın dayanağı çoğunlukla bir sözleşmedir.
Dayanak olan bu sözleşme yazılı olup, hak sahibine bir edimi gerçekleştirme yetkisini
yasal çerçevede tanıyan resmi bir metin olabileceği gibi, yazılı olmayıp, bu yetkiyi
kültürel ve toplumsal kabuller üzerinden de tanıyor olabilir. Örneğin, bireyin seçme ve
seçilme hakkı yasalar ile tanımlanmış olup, birey seçme ve seçilmeyi bu yasaya
1

Oktay Uygun, “İnsan Hakları Kuramı”, İnsan Hakları içinde, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000, s.
13.
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dayanarak talep edebilirken, gelişmiş ülkelerde ve demokrasi bilincinin yerleşmiş
olduğu toplumlarda, bireyin özerkliğinin, kendi yaşam projesini kurgulama ve hayata
geçirme hakkının yasal çerçevede tanımlanması ve resmi metinler halinde kabul
edilmesi yersizdir, çünkü bu hak zaten bireye içinde yaşadığı kültürel ve toplumsal
çerçeve ile tanınmıştır. Hakların dayanaklarının yazılı sözleşmeler olmak zorunda
olmaması, hak kavramını “bir şeyi yapmanın yerleşmiş, benimsenmiş yolu”2 olarak
tanımlamayı olanaklı kılmaktadır. Bu tanım hakları biçimsel olarak hukuksal
ifadelerden ziyade, ahlaki ve davranışsal olgular olarak görmektedir.
Özgürlük kavramı ise, bir edimi gerçekleştirip gerçekleştirmeme iradesi olarak
tanımlanmaktadır.3 Haklar ve özgürlükler, çoğu zaman bir arada kullanılmakla birlikte,
birbirine yakın ama farklı kavramlara işaret ederler. Haklar ile özgürlükler arasındaki
ayrım şu şekilde açıklanabilir:4
“Hak” biçimi sağlar; bununla özgürlük ifade edilir, dışa vurulur; onun varlığı
anlaşılır. Hak daha çok özgürlüğün usuli güvencesi ve gerçekleşme aracı
olarak nitelenebilir. Özgürlük fiili durumu ifade eder. Kişi, şu ya da bu
biçimde karar verme ve davranma, iradesi doğrultusunda yapma ya da
yapmama yetkisine sahip olduğu zaman “özgür”dür. (...) Özgürlük bütün
hakların ortak kökenidir; haklar ise, özgürlükleri sağlamak için kişiye
hukukça tanınan meşru yetkilerdir.
Sorumluluk genel olarak, “kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren
herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi” olarak tanımlanır. Sorumluluk kavramının
haklar ve özgürlükler ile birlikte anılması ise özel bir durumun göstergesidir. Aşağıda
detaylı olarak inceleneceği gibi, üçüncü nesil haklar, yani dayanışma hakları,
bireylere ve topluluklara özgürlükler sağlamanın yanı sıra bazı sorumluluklar da
yüklemektedir.

Bireyler

ve

topluluklar

belirli

konularda

haklarından

ve

özgürlüklerinden söz ederken ve bazı taleplerde bulunurken sorumluluklarını da
bilmeli ve yerine getirmelidirler. Özellikle bu çalışmanın ana konusu olan güneş ve
rüzgâr haklarının üst başlığı olan çevre hakları düşünüldüğünde, sorumluluklar son
derece önem kazanmakta ve ön plana çıkmaktadır.

2

Rex Martin, A System of Rights, Clarendon Press, Oxford, 1993, p. 1.
İbrahim Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, Afa Yayınları, İstanbul, 1993, s. 12.
4
a.g.y., s. 12-13.
3
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2.1 Hakların Gelişimi ve Çeşitlenmesi
Hakların gelişiminin yaklaşık iki bin yıllık bir tarihi olduğu halde, haklar ve
özgürlüklere dair günümüzdeki algıların yerleşmeye başlamasının ve yazılı ifadelerin
ortaya çıkışının en fazla iki yüzyıllık bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir.5 Hakların
bu iki yüzyıllık süreçteki gelişimi birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil haklar olmak
üzere üç aşamada incelenebilir. Ancak bu incelemeye başlamadan önce üzerinde
durulması gereken iki nokta vardır.
İlk olarak, hakların “birinci”, “ikinci” ve “üçüncü” nesil şeklinde sınıflandırılması,
hakların gelişim sıralamasını göstermekle birlikte, gelişim sırasında sonradan gelen
hakların öncekilerin yerine geldiğini göstermez. Bu hak nesilleri arasında, birbirlerine
alternatif oluşturma şeklinde bir ilişki bulunmamaktadır. Örneğin, ikinci nesil haklar
birinci nesil hakların alternatifi ya da gelişmiş hali değildir. Bu sınıflandırmada
sonradan tanımlanan haklar yeni alanları işaret etmekte, hakların kapsamının
genişlediğini göstermektedir.
Benzer bir şekilde, hakların gelişimindeki bu adlandırma ya da sınıflandırma haklar
arasında bir hiyerarşi bulunduğunu da göstermez. Bütün haklar eşittir ve bir hak
diğeri uğruna feda edilemez. Haklar yazınında temel haklar, evrensel haklar, negatif
ve pozitif haklar gibi tanımlar bulunmakla birlikte bu ifadeler yalnızca farklı
sınıflandırmalara ilişkin ifadeler olarak görülmeli, bazı hakların diğerlerinden üstün ya
da öncelikli olduğu düşünülmemelidir. Hakların gözetilmesinde herhangi bir öncelik
sırası veya bir hakkın diğerine üstünlüğü kabul edilemez.
2.1.1 Birinci nesil haklar: klasik haklar ya da negatif haklar
Klasik haklar ya da negatif haklar olarak da adlandırılan birinci nesil haklar, bireylerin
sadece insan sıfatı taşımalarından dolayı sahip oldukları, herhangi bir kişi, kurum ya
da devlet tarafından ihlal edilemeyecek haklardır. Bu gruptaki haklara klasik haklar
denmesinin sebebi, bu hakların ortaya çıkışı, belirli bir olgunluğa erişmesi ve

5

İbrahim Kaboğlu, Çevre Hakkı, İmge Yayınları, Ankara, 1996, s. 9.
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uluslararası düzeyde kabul görmesi sürecinin tarihsel olması ve bu süreçte söz
konusu hakların temel niteliklerini yitirmemiş olmasıdır.
1215 tarihli Magna Carta (Büyük Sözleşme), veya Magna Carta Libertatum (Büyük
Özgürlükler Sözleşmesi), insan hak ve özgürlüklerini tanımlayan ilk belge olarak
kabul edilmektedir. Magna Carta İngiliz Kralının yetkilerini belirleyen ve kralın bazı
keyfi kararlardan ve bununla birlikte bazı yetkilerden feragat etmesini zorunlu kılan bir
metindir. Metnin ana görevi, toplumdaki güç dengelerini düzenleyerek toplumsal bir
düzenin kurulmasını sağlayabilmektir. Haklar ve özgürlükler konusunda günümüzdeki
algıların oluşmaya başladığı dönem ise Aydınlanma Çağıdır. Bugün anlaşıldığı
şekliyle haklar, özellikle 17. ve 18. yüzyıl düşünürleri tarafından dile getirilmiş,
Amerikan ve Fransız devrimleri ile uygulanmaya başlamıştır.6 Döneminin en etkili
düşünürlerinden olan John Locke, insan haklarını “hayat, özgürlük ve mülkiyet” olarak
ifade etmiş;7 Jean-Jacques Rousseau da 1762 tarihli “Toplum Sözleşmesi”nde,
aslında özgür doğan kişilerin yaşamlarını özgür olarak sürdürebilmelerini garanti
altına alan bir toplumsal düzenin herkesin hakkı olduğunu ve bu düzenin toplumsal
sözleşmeyle sağlanabileceğini ifade etmiştir.8 Haklara ilişkin olarak Aydınlanmanın
düşünsel ortamından doğan ve 17. yüzyıl sonlarında ve 18. yüzyılda dile getirilen bu
fikirler, 18. yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşen ve sonrasında tüm dünyada köklü
değişimlere yol açan iki ulusal devrimle ilan edilen ilkelerin de öncüsü olmuştur. 1776
tarihli Amerikan Devrimi’nin temel metni olan ve açıkça Locke ve Rousseau’nun
görüşlerinden etkilenerek hazırlandığı anlaşılan Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi,
insan hakları açısından bir dönüm noktası niteliğindedir. “Hayat, özgürlük, mülkiyet ve
mutluluğu arama hakkı”ndan ve bunların güvence altına alınmasından söz edilen bu
metin, 1215 tarihli Magna Carta gibi yerel bir belge olarak kalmamış, haklar
konusunda uluslara ilham kaynağı olmuş, ilan ettiği ilkeler ile uluslararası platformda
kabul görmüştür. Bildirge, hakları tanımlamakla kalmayıp, bu hakların gözetilmemesi
halinde uygulanacak yaptırımları da açıkça ortaya koymuştur.9 Amerikan Devrimi ile
birlikte 18. yüzyıl sonuna damgasını vuran ve belki daha da büyük bir etki yaratan

6

Uygun, a.g.y., s. 21.
a.g.y., s. 22.
8
Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, çev. V. Günyol, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2006.
9
Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi – 1776. Oral Sander, Siyasi Tarih: İlk Çağlardan 1918’e, İmge
Yayınları, Ankara, 2006.
7
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1789 Fransız Devrimi ile ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin ilk iki
maddesinde şu ifadeler yer almıştır:10
Madde 1: İnsanlar, haklar yönünden özgür ve eşit doğarlar ve yaşarlar.
Sosyal farklılıklar ancak ortak yarara dayanabilir.
Madde 2: Her siyasal toplumun amacı, insanın doğal ve zaman aşımı ile
kaybedilmeyen haklarını korumaktır. Bu haklar; özgürlük,
mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnmedir.
Aydınlanma düşüncesi ile yerleşmeye başlayan “insan onuru”, “insanca yaşam” gibi
kavramların somutlaşarak insan hakları halinde ifade edildiği bu bağlamda ortaya
çıkan ve çeşitli ülkelerde bildirge ve anayasalarla kabul edilen birinci nesil haklar, ya
da klasik haklar ve özgürlükler şu şekilde listelenebilir:11
-

Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı

-

Kişi özgürlüğü ve kişi güvenliği

-

Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü

-

İnanç ve ibadet özgürlüğü

-

Konut dokunulmazlığı

-

Mülkiyet hakkı

-

Eşitlik hakkı

-

Dernek kurma hakkı

-

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı

-

Çalışma özgürlüğü

-

Dilekçe hakkı

-

Seçme ve seçilme hakkı

-

Kamu hizmetine girme hakkı

-

Tarafsız bir yargıç önünde yargılanma hakkı

Temelleri 18. yüzyılda atılan bu haklar, 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler
tarafından 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ve sonrasında,

10

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, 1791. Bildirinin tam metni için bkz. Vikikaynak web sitesi,
www.wikisource.org
11
Uygun, a.g.y., s. 22.
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1950’de

Avrupa

Konseyi

üyesi

ülkelerin

imzaladığı

Avrupa

İnsan

Hakları

Sözleşmesi’nin de altyapısını hazırlamıştır.
Yukarıda da belirtildiği gibi, birinci nesil haklar aynı zamanda negatif haklar olarak da
tanımlanmaktadır. Bu tanımlamanın nedeni, bu grupta yer alan hakların sınırlayıcı
haklar olmasıdır. Başka bir deyişle negatif haklar, bir şeyin yapılmasına müdahale
edilmesini engeller. Örneğin “yaşam hakkı” ile anlatılmak istenen, bireyin yaşam
hakkını gerçekleştirmesi için ona bazı destekler ve hizmetler verilmesi değil, kimsenin
yaşam hakkına müdahale edilemeyeceğidir, veya “dernek kurma hakkı” kimsenin
dernek kurmasına müdahale edilemeyeceği anlamına gelmektedir.
Hakların gelişim sıralamasına göre ikinci sırada yer alan haklar ise, içerik olarak bir
karşıtlık yaratmamakla birlikte, negatif hakların sınırlayıcı işleyişinin tersine çalışır.
2.1.2 İkinci nesil haklar: toplumsal haklar ya da pozitif haklar
Toplumsal haklar ya da pozitif haklar olarak adlandırılan ikinci nesil haklar, bireylerin
kendilerine hak tanıma erki bulunan bir otoritenin hizmet vermekle yükümlü olduğu
kitlenin bir parçası olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. Ülkeler bazında bu
otorite çoğunlukla devlettir ve bireyler de o ülkenin vatandaşlarıdır. Bu durumda ikinci
nesil haklar, devlet tarafından bireylere tanınan haklar, veya başka bir deyişle,
bireylere devletten bir hizmet isteme yetkisi veren haklardır.12 Bu haklar şu şekilde
listelenebilir:13

12
13

-

Çalışma hakkı

-

Sendika kurma hakkı

-

Grev ve toplu sözleşme hakkı

-

İşyeri yönetimine katılma hakkı

-

Dinlenme hakkı

-

Sosyal güvenlik hakkı

-

Parasız öğrenim ve eğitim görme hakkı

-

Kültürel yaşama katılabilme hakkı

a.g.y., s. 23.
a.g.y., s. 24.
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-

Sağlık hakkı

-

Beslenme hakkı

-

Konut hakkı

-

Anne, çocuk, sakat, yaşlı gibi korunmaya muhtaç kesimlerin korunmasıyla ilgili
haklar

İkinci nesil hakların “pozitif haklar” olarak tanımlanmalarının sebebi, bir şeyin
yapılmasına müdahale edilmesini engelleyen negatif hakların tersine, bu gruptaki
hakların bir şeyin yapılmasını sağlaması ve desteklemesidir. Örneğin “sağlık hakkı”,
bireye devletten sağlık hizmeti almayı isteme yetkisini verirken, devletin kendisini de
sağlık hizmetini vermekle yükümlü kılmakta, böylece bireyin yaşamını sağlıklı bir
biçimde sürdürebilmesi sağlanmakta veya güvence altına alınmaktadır.
İkinci nesil hakların toplumsal içeriğinin geçmişi 18. ve 19. yüzyıllara dayanır. Klasik
hakların tanımlanması ve ilan edilerek uygulamaya geçilmesinin ardından, toplumun
her kesiminin bu haklardan yararlanamadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Tanımları
gereği herkesin sadece insan olmaktan dolayı sahip olması gereken bu haklardan,
toplumsal yapıdaki eşitsizlikler, olumsuz çalışma ve yaşam koşulları, işsizlik ve
yoksulluk gibi nedenlerle, maddi açıdan varlıklı küçük bir kesim dışında kimsenin
yararlanamadığı görülmüştür. Örneğin, fark gözetilmeksizin herkesin yaşam hakkı
bulunduğu kabul edilmiştir; ancak sağlık hizmetlerinden yararlanacak ve doktora
gidecek ya da ilaç alacak parası bulunmayan sınıflar, en basit hastalıklar karşısında
bile çaresiz kalarak yaşam hakkını kullanabilme olanağından yoksun hale
gelmişlerdir.14 Dolayısıyla, özellikle endüstri devriminin ardından ortaya çıkan işçi
sınıfının talepleri ve yönetimler üzerindeki baskılarıyla, hem toplumsal eşitsizliği tamamen değilse bile büyük ölçüde - ortadan kaldırmak, hem de insan haklarından
toplumun

her

kesiminin

yararlanmasını

sağlamak

adına

toplumsal

haklar

tanımlanarak güvence altına alınmıştır. Yukarıda listelenen hakların ilk bakışta göze
çarpan ortak özellikleri, toplumsal hakların itici gücünün, özellikle işçi sınıfının hakları
için vermiş olduğu mücadele olduğu kolayca anlaşılmaktadır.

14

a.g.y., s. 23.
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Klasik haklardan farklı olarak, toplumsal hakların evrensel haklar olmadıkları
düşünülmektedir. Aslında bu konuda birbirine karşıt görüşler bulunmakta, kimi
yazarlar, hukukçular ve toplumbilimciler toplumsal hakların da evrensel olduğu
görüşünü dile getirirken, kimileri ise toplumsal hakların her toplumda farklı
tanımlanmasından ve farklı uygulanmasından yola çıkarak evrensel olamayacaklarını
savunmaktadırlar.15
2.1.3 Üçüncü nesil haklar: dayanışma hakları ya da kolektif haklar
Dayanışma hakları ya da kolektif haklar olarak da adlandırılan üçüncü nesil haklar,
biçim ve içerik bakımından diğer haklardan oldukça farklıdır; öyle ki, insan hakları
öğretisine sıkı sıkıya bağlı kalan kimi uzmanlar, üçüncü nesil hakları, hak sahibi tam
olarak belirlenemediği, konu ve muhataplar açıkça ortaya konamadığı ve yaptırımlar
net olarak tanımlanamadığı için “hak” olmaktan ziyade “dilekler ve istekler” olarak
görürler.16 Ancak henüz oluşum aşamasında bulunan, giderek netleşen tanım ve
içeriklerle ortaya konabilen üçüncü nesil hakların son dönemlerde üzerinde çokça
durulan bir konu olduğu ve haklar yazınında kendisine dikkate değer bir yer edindiği
de göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.
Üçüncü

nesil

hakların

dayanışma

hakları

ya

da

kolektif

haklar

olarak

adlandırılmasının sebebi, gerçekleşebilmeleri için kişiler, toplumsal sınıflar, kurumlar
ve devletlerin gerek ulusal gerekse uluslararası düzlemde ortak çaba göstermeleri ve
çalışmaları gereğidir.17 Bu gereklilik ve dolayısıyla üçüncü nesil hakların ortaya çıkış
gerekçeleri özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında farkına varılan bazı gerçeklerdir. İki
dünya savaşının getirdiği ve insanlığın yüzleşmek zorunda kaldığı sorunlar, 19. ve
20. yüzyıllarda büyük bir hızla gerçekleşen sanayileşmenin beraberinde getirdiği
ancak son yarım yüzyıla kadar farkına varılamayan ya da göz ardı edilen çevresel
sorunlar, özellikle eşitsiz büyümenin tetiklediği sorunlar bu gerçeklerden sadece
birkaçıdır. Bu sorunların belirli bir sınıf, bölge veya ülkenin değil tüm dünyanın ortak
sorunları olarak görülmeye başlanması, dayanışma hakları adı altında ortak

15

a.g.y., s. 34.
Kaboğlu, Çevre Hakkı, s. 21.
17
Uygun, a.g.y., s. 25.
16
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sorumlulukların tanımlanmasını gerektirmiştir. Bu grupta yer alan haklar şu şekilde
sıralanabilir:18
-

Barış hakkı

-

Gelişme hakkı

-

Çevre hakkı

Bu haklara her geçen gün yenileri eklenebilmekte, böylece üçüncü nesil hakların
oluşum süreci devam etmektedir. Örneğin son dönemlerde “insanlığın ortak mal
varlığına saygı hakkı” da bu nesil haklar arasında gösterilerek tanımlanmaya
başlamıştır.19
2.1.3.1 Barış hakkı
Barış hakkının temeli, şimdiki ve gelecek kuşakları savaş felaketinden korumak ve
barış içinde yaşamak iradesidir. Bu konuda dayanak oluşturan Birleşmiş Milletler
Şartı’nda, meşru savunma saklı kalmak koşuluyla, barış ve güvenliğin korunması ve
uluslararası ilişkilerde güç tehdidine başvurma ve zor kullanma yasağına dair
hükümler bulunmaktadır. Ancak barış hakkının en net ve kapsamlı olarak
tanımlandığı metin 1986’da yürürlüğe konulan “Afrika İnsan ve Halklar Hakları
Şartı”dır. Bu metinde yer verilen ifadelere göre “Halklar, ulusal olduğu kadar
uluslararası alanda da barış ve güvenlik hakkına sahiptirler. Devletler arasındaki
ilişkileri (...) dayanışma ve dostça ilişkiler ilkesi yönlendirmelidir.”20
Barış hakkı bireylere, halklara, uluslararası örgütlere ve devletlere tanınmış bir hak
olmakla birlikte, bu hakkı “bedenin güvenliği” gibi haklardan ayıran, barışın herkes
tarafından ve herkes için korunmasıdır. Barış sadece savaş halinde olmama durumu
olarak algılanmamalı, bu halin sürmesini sağlayacak tavır ve davranışlar da barış
hakkı ile birlikte değerlendirilmelidir. Diğer bir deyişle, dünyada belirli bir anda
savaşın

olmaması,

barış

hakkının

tam

anlamıyla

gerçekleştiği

şeklinde

anlaşılmamalı, bu durumun sürekliliğinin sağlanması için “savaşa muhalefet”,
18
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“silahsızlanma” gibi tavır ve davranışların da sürdürülmesi gerekmektedir. Bu
durumda “savaşa muhalefet” ve “silahsızlanma” da barış hakkı kapsamında
düşünülmesi gereken haklar arasında sayılmalıdır.21
2.1.3.2 Gelişme hakkı
“Gelişme hakkı”, 20. yüzyılın ikinci yarısında bağımsızlıklarını kazanarak Birleşmiş
Milletler’e üye olan yeni devletlerin ekonomik ve ticari alanda yaşadıkları sorunlar ve
bu sorunların toplumsal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri karşısında tanımlanmıştır.
Tüm üçüncü nesil haklarda olduğu gibi “gelişme hakkı” da sorumlulukları ve
dayanışmayı gerektirmektedir. Gelişme için uluslararası düzeyde diğer toplumların
dayanışma ödevini, ulusal düzeyde de devletin sorumluluklarını yerine getirmesi
gerekmektedir. Bu gerekler Afrika Şartı’nda şu şekilde belirtilmiştir:22
Bütün halklar, özgürlüklerine ve kimliklerine kesin saygı çerçevesinde
iktisadi, toplumsal ve kültürel gelişme hakkına ve insanlığın ortak
malvarlığından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler. Devletler,
gelişme hakkının kullanılmasını ayrı ayrı ya da işbirliği halinde sağlamakla
yükümlüdürler.
Gelişme hakkı yalnızca az gelişmiş toplumların ekonomik ve ticari alanlarda
gelişmesi ve toplumsal düzenlerini sağlayabilme olanaklarına sahip olmasını değil,
aynı kapsamda ele alınabilecek şu hakları da işaret etmektedir:23
-

Her insanın kendi kişiliğini serbestçe geliştirme hakkı

-

Her insanın ve birlikte bütün insanların yararına, iktisadi olduğu kadar sosyal,
kültürel, siyasal ve hukuksal olarak bütüncül (global) bir ilerleme hakkı

-

Her toplumun kültürel kimliğine saygı hakkı

21

a.g.y., s. 14-15.
a.g.y., s. 15-16.
23
a.g.y., s. 16.
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2.1.3.3 Çevre hakkı
20. yüzyılın ikinci yarısında sıkça gündeme gelen, ama özellikle 1970’lerden sonra
tüm dünyada yoğun bir biçimde tartışılan çevre sorunları, bir yandan çevrenin
tahribatına ve dolayısıyla sağlıklı yaşam koşullarının tüm insanlık için hızla ortadan
kayboluyor olmasına, bir yandan da doğal kaynakların geleceği düşünmeksizin hızla
tüketiliyor olmasına dikkat çekmektedir. Şimdiki ve gelecek kuşakların yaşam
çevrelerine

dair

bu

kaygılar

çevre

haklarının

temel

dayanak

noktasını

oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler’in 1972 Çevre Konferansı sonucu yayınlanan
Stockholm Deklarasyonu’nun 1. maddesinde geçen aşağıdaki ifade, onurlu yaşam
hakkının ancak olumlu çevresel koşullarda mümkün olabileceğini vurgulamakta ve
çevre hakkının önemini ortaya koymaktadır:24
İnsan, onurlu ve esenlikli bir yaşam sürmesine olanak veren nitelikli bir
çevrede, özgürlük, eşitlik ve elverişli yaşam koşulları temel haklarına
sahiptir. Şimdiki ve gelecek kuşaklar için çevreyi koruma ve geliştirme gibi
ciddi bir sorumluluğu bulunmaktadır.

1972 Çevre Konferansı, çevre hakkının uluslararası ölçekte ilk tanındığı yerdir. Çevre
hakkının uygulamaya konulması konusunda devletler ve bireyler için genel
sorumluluk ve olanaklar ise 1982 Dünya Doğa Şartı ile belirlenmiştir. Son olarak
1992’de Rio de Janerio’da toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme
Konferansı’nda ilan edilen “Çevre ve Gelişme Üzerine Rio Deklarasyonu”, yalnızca
çevre ve gelişme alanındaki temel ilkeleri ortaya koymakla kalmayıp, bu sayede
çevre hakkının kapsamını da tariflemiştir.25
Çevre hakkı üçüncü nesil haklar içerisinde özel bir yere sahiptir. Çünkü üçüncü nesil
haklar arasında sayılan ve yukarıda kısaca değinilen barış hakkından ve gelişme
hakkından farklı olarak, çevre hakkı devletlere ve toplumlara olduğu kadar, bireylere
de önemli sorumluluklar yüklemektedir. Nitelikli bir çevre için sadece devletin veya
kurumların ödevlerini yerine getirmeleri yeterli değildir; her birey, arzu edilen nitelikli
24

Declaration of the United Nations Conference on Human Environment, Stockholm 1972. Birleşmiş
Milletler Çevre Programı Resmi Web Sitesi, www.unep.org. Ayrıca Stockholm Deklarasyonu’nun
Türkçe tam metni için bkz. Coşkun Can Aktan, Haklar ve Özgürlükler Antolojisi, Ankara: Hak-İş,
2000, s. 341-345.
25
Kaboğlu, Çevre Hakkı, s. 18.
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çevre için sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Kişi, hakkı olan nitelikli çevreye karşı
sorumludur. Bu sorumluluk hali yalnızca kişinin kendisinin çevreye karşı tutumu ile
sınırlı değildir. Kişi, hakkı olan çevrede onurlu bir yaşam sürmek istiyorsa, çevreyi
herhangi bir şekilde tahribata uğratan her türlü kişi ve davranışın karşısında
durmalıdır. Çevre hakkının uygulaması da, güvence altına alınması da bireyden
başlamaktadır. Tabii ki, nitelikli bir çevre için bireyden başlayan bu tutum ve
davranışların karşılıklı hale gelmesi, dayanışma ile hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Çevre hakkı ancak tüm bireyler karşılıklı dayanışma içinde sorumluluklarının gereğini
yerine getirdiklerinde anlamlıdır. Bu nedenle, çevre hakkı bir dayanışma hakkı, ya da
kolektif bir haktır.
Diğer üçüncü nesil haklar gibi, çevre hakkı da insanlığın hem şimdiki hem de gelecek
kuşaklarını dikkate almaktadır. Şimdiki kuşakların çevre hakkı için yapılacak
çalışmalar ve alınacak önlemler, var olan çevresel koşulların iyileştirilmesi ve
olumsuzlukların giderilmesi yönünde olabilir. Örneğin bir endüstri alanı yakınındaki
konutlarda

yaşayan

kişilerin

yaşam

çevrelerinin

sağlıklaştırılması,

barınma

koşullarının insan onuruna yaraşır hale getirilmesi, temiz hava, temiz su, güneş gibi
doğal kaynaklara sağlıklı bir biçimde erişimlerinin sağlanması, çevre hakkının hayata
geçirilmesi yönünde atılacak adımlardan olabilir. Burada kişilerin sorumluluğu da
öncelikle kendilerine ve kendi yaşam çevrelerine karşıdır.
Çevre hakkı gelecek kuşakların hakkı olarak da düşünülmelidir. Şimdiki kuşakların bir
sorumluluğu da, gelecek kuşakların nitelikli bir çevrede onurlu bir yaşam
sürdürebilmelerine olanak tanıyacak önlemleri almak, onların çevre haklarından
yararlanmalarını engelleyecek koşulların ortaya çıkmasına neden olmamaktır. Bu
durumda, gelecek kuşakların çevre haklarının güvence altına alınabilmesi için, var
olan çevresel koşulların iyileştirilmesi veya olumsuzlukların giderilmesi - gerekli
olmakla birlikte - yeterli olmayacaktır. Doğal kaynakları tamamen tüketmeden
kullanmak, böylece gelecek kuşakların da bu kaynaklardan yararlanabilmelerine
olanak sağlamak da üstlenilmesi gereken bir sorumluluktur. 1992 Rio Konferansı’nda
bu kapsamda ve gelecek kuşakların haklarını gözeten bir anlayışla “sürdürülebilirlik”
ilkesi deklare edilmiştir. Rio Deklarasyonu’nun 1. maddesinde insanların sürdürülebilir
gelişmenin merkezinde olduğu ve doğa ile uyum içerisinde, sağlıklı ve verimli bir
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hayat hakları olduğu, 4. maddesinde ise çevrenin korunmasının sürdürülebilir
gelişmenin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilmektedir.26
2.1.3.3.1 Güneş ve rüzgâr hakları
Güneş ve rüzgâr hakları, insanlığın şimdiki kuşaklarının ve gelecek kuşaklarının
güneş ve rüzgâr hakları halinde iki alt başlıkta incelenebilir.
a) Şimdiki kuşakların güneş ve rüzgâr hakları
Şimdiki kuşakların güneş ve rüzgâr hakları esasen “güneş ve rüzgâr erişim hakları”
olarak tanımlanabilir. Bu hakkın dayanağı, kişinin onurlu ve esenlikli bir yaşam
sürebilmesine olanak veren nitelikli bir çevreye hakkı olmasıdır. Güneş ve rüzgâr
erişimi, kişinin hakkı olan çevreyi nitelikli ve esenlikli kılacak özelliklerdir. Diğer bir
deyişle, güneş ve rüzgâr erişimi olmayan bir çevre sağlıklı ve nitelikli olmayacak,
dolayısıyla kişinin çevre hakkına, dolayısıyla da onurlu yaşam hakkına aykırı bir
durum yaratacaktır.
Şimdiki kuşakların güneş ve rüzgâr hakları, bu kuşaklara bazı sorumluluklar da
yüklemektedir. Güneş ve rüzgâr erişimi talep eden bir kişinin, aynı hakka sahip olan
diğer kişinin güneş ve rüzgâr erişimini kısıtlamaması gereği açıktır.
Bu hakların sadece erişim hakkı olmadığını, kimi durumlarda korunma, ya da
sakınmanın da bir hak olarak talep edilebileceğini de belirtmek gerekir. Örneğin,
zemininde yarattığı yoğun hava akımı hesaplanmadan inşaa edilen yüksek bir bina,
çevresinde yaşayan insanların normalden fazla rüzgârla karşı karşıya kalmalarına
neden olabilir. Bu durumda, kişinin yaşam çevresi nitelikli olmaktan çıkaran şey,
rüzgâra erişimin kısıtlanması değil, rüzgârın doğal olandan şiddetli esiyor olmasıdır.
Dolayısıyla, böyle bir durumda, rüzgâra erişim değil, rüzgârdan sakınım bir hak
olarak ortaya çıkmaktadır.

26

Rio Declaration on Environment and Development, Rio de Jenario 1992. Birleşmiş Milletler Çevre
Programı Resmi Web Sitesi, www.unep.org. Ayrıca Rio Deklarasyonu’nun Türkçe tam metni için
bkz. Coşkun Can Aktan, Haklar ve Özgürlükler Antolojisi, Ankara: Hak-İş, 2000, s. 530-533.
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Yukarıda anlatılanlardan başka, kimi ülkelerde güneş ve rüzgâr hakkı ile kastedilen,
güneş ve rüzgâr enerjisinden yararlanma hakkıdır. Özellikle Amerika Birleşik
Devletleri’nde bazı eyaletlerde bu hak yasalar ile tanımlanmıştır ve hakkın
kullanımına dair yönetmelikler imar kuralları arasında yerini almıştır. Ancak bu
durumun, nitelikli bir çevrede onurlu bir yaşam sürme ve gelecek nesillerin nitelikli bir
çevrede yaşayabilmeleri için alternatif enerji kullanma kaygılarından ziyade ekonomik
kaygılarla beslendiği açıktır. Ekonomik kaygılar güneş ve rüzgâr enerjisinden
yararlanmanın bir hak olarak tanınmasına engel değildir; ancak, bu hakkın yukarıda
açıklanan güneş ve rüzgâr haklarından farklı sınıflandırmaya tabi tutulması gerektiği
de açıktır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı eyaletlerde güneş
(enerjisinden yararlanma) hakkı devredilebilir bir hak olarak tanımlanmıştır. Bu
tanıma göre, kişi mülkiyetinde bulunan bir arazide güneş toplaçları kurarak bu enerjiyi
kişisel enerji sarfiyatını karşılamak için kullanabilir; ve bu arazinin mülkiyeti el
değiştirdiği zaman, kişi bu hakkı da devretmiş sayılır. Oysa kişinin güneş erişim hakkı
devredilemez bir haktır; kişi güneş almamayı kabul ederek herhangi bir bedel
karşılığında kendi hakkını başka bir şahsa devredemez.
Farklı ülkelerdeki değişik uygulamalar ve ifadeler göz önüne alındığında, güneş ve
rüzgâr hakkı tanımlarında bir ortak temelin belirlenmesi gereği açıkça ortaya
çıkmaktadır. Bu ortak temel, çevre hakkının tarifinde yer almaktadır. Buna göre,
güneş ve rüzgâr hakkı başlığı altında yer alacak her tanım ve uygulama, “nitelikli bir
çevrede onurlu ve esenlikli bir yaşam” sağlamayı amaçlamalıdır.
b) Gelecek kuşakların güneş ve rüzgâr hakları
Gelecek kuşakların çevre hakları gündeme geldiğinde ilk düşünülmesi gereken,
çevresel anlamda kaynakların tasarruflu olarak kullanılması ve gelecek kuşakların da
bu kaynaklardan yararlanmalarına imkan tanınarak sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.
Sürdürülebilirlik ilkesinin odaklandığı kaynaklar, öncelikle yenilenemeyen doğal
kaynaklardır. Ancak, güneş ve rüzgâr yenilenebilir kaynaklar arasında yer aldığına
göre, gelecek nesillerin hakları düşünülerek güneş ve rüzgârın kullanımına sınırlama
getirmek söz konusu değildir. Aksine, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının arttırılmasının, gelecek kuşakların çevre haklarının
güvence altına alınmasına daha fazla katkı sağlayacağı açıktır. Çünkü, şimdiki
24

zamanda yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak, çevreye zarar
veren diğer eneri kaynaklarının kullanımını azaltmak ve çevre tahribatını asgari
düzeye indirmek anlamına gelecektir. Gelecek kuşakların çevre hakkını gözeten en
olumlu tutum, çevrenin tahribatının en aza indirilmesidir.
Benzer bir şekilde, diğer doğal kaynakların sonradan temizlenemeyecek derecede
kirletilmesi de gelecek kuşakların çevre haklarını tehdit etmek anlamına gelebilir.
Örneğin havanın, suyun ve tarım yapılabilecek toprakların geri dönüşsüz bir biçimde
kirletilmesi, gelecek kuşakların bu kaynakların temiz hallerine erişim haklarını ortadan
kaldırmaktadır. Ancak, güneş ve rüzgâr için kirlenme söz konusu olamayacağına
göre, gelecek kuşakların güneş ve rüzgâr hakları da kirlenme dolayısıyla tehdit
altında değildir.
Gelecek kuşakların çevre hakları yalnızca kaynakların kullanımı veya kirletilmemesi
ile ilgili değildir. Çevrenin yapılandırılmasında, şimdiki nesillerin güneş ve rüzgâr
erişim haklarının olduğu kadar, gelecek kuşakların erişim hakları da göz önünde
bulundurulmalı, her türlü mekansal gelişim planlanmalı, plansız gelişimin önüne
geçilmelidir. Yapılan planlama çalışmalarında, gelecekteki gelişmeler olabildiğince
öngörülmeye çalışılmalı, böylece bu kentsel gelişmelerin gelecek kuşakların güneş
ve rüzgâr erişim hakları için tehdit oluşturmaması sağlanabilmelidir. Kentsel
planlamada güneş ve rüzgâr erişim haklarının tasarım kriterleri ve planlama ilkeleri
olarak süreçlere dahil edilmesi, bu anlamda hem şimdiki hem gelecek kuşaklar için
hayati bir önem taşımaktadır.
2.1.3.3.2 Diğer çevre hakları
Çevre hakkı altında yer alabilecek diğer başlıklar arasında şu haklar gösterilebilir:
-

Temiz havaya erişim hakkı

-

Temiz suya erişim hakkı

-

Kıyıların kullanım hakkı

-

Kentli hakları

-

Yapılı çevrede kültürel miras hakkı
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2. 2 Haklar ve Planlama
Haklar ve özgürlükler çerçevesinde yukarıdaki şekilde yerleştirilebilecek hakların
soyut kavramlar olmaktan çıkarılıp uygulanabilir hale gelmesinde planlama önemli bir
rol oynamaktadır. Bu rol, bu bölümde üç başlık altında incelenecektir. Bu başlıklardan
birincisi, kentsel planlamanın bir “hak üretme mekanizması” olarak ele alınıp
alınamayacağını sorgulayacak; ikincisi, çevre hakları ile kentsel planlama arasındaki
ilişkiyi kurmaya çalışacak; sonuncusu ise, güneş ve rüzgâr erişim haklarının kentsel
planlamada tasarım kriterleri ya da planlama ilkeleri olarak süreçlere nasıl dahil
edilebileceğini örneklemeye çalışacaktır.
2.2.1 Hakların üretilme mekanizması olarak kentsel planlama
Kentsel planlamanın haklar ile ilişkisi iki boyutludur. İlk olarak, kentsel planlama
hakların yaşanabileceği ilişkiler ağını ve mekansal organizasyonları kurgulayarak
hakların dağıtımında önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, kentsel planlamada
tasarlanacak kamusal alanlar, veya meydanlar, kişilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü
haklarını hayata geçirebilecekleri mekanlar olarak iş görecektir. Kuşkusuz bu
alanların tasarlanmasındaki tek gerekçe bu hakkın hayata geçirilmesi için mekana
duyulan ihtiyaç olmayacaktır. Ancak, tasarım gerekçesi ne olursa olsun, bu tür
kamusal alanların yer almadığı bir plan, kişilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını
hayata geçirebilecekleri uygun mekanları göz ardı ettiği için bir dizi aksaklığa yol
açacaktır. Planda yer almadığı gerekçesiyle bu hak kişilerin elinden alınamayacağına
göre, örneğin mitinglere cadde ve bulvarların kesiştiği geniş kavşaklar tahsis edilmek
zorunda kalınacak, bu da diğer kentliler için ulaşımda sorunlar yaratacaktır. Benzer
bir örnek ikinci nesil haklardan “kültürel yaşama katılabilme hakkı” için düşünülebilir.
Kentsel planlamada kültürel işlevler belirli bir merkezde toplanır, ancak kentin her
noktasından

bu

merkezlere

makul

sürelerde

ve

yeterli

araçlarla

ulaşım

sağlanamazsa, bu hakkın planlamadaki yanlışlıklar yüzünden pratikte kişilerin elinden
alındığı söylenebilir. Dolayısıyla, planlamanın tanımlanmış bulunan her türlü hakkı
gözeterek yapılması ve hakların yaşanabileceği ilişkiler ağını ve mekansal
organizasyonları kurgulaması gerektiği açıktır.
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Kentsel planlamanın haklar ile ilişkisindeki ikinci boyut ise, planlamanın haklar üreten
bir mekanizma olarak çalıştığı durumdur. Bu durumda, kentsel planlama bireyler için
sınırlayıcı değildir; aksine, bireylerin taleplerde bulunmasının önünü açar. Ancak,
burada sözü edilen talebin, planlamada göz ardı edilmiş gereksinimlerin karşılanması
talebi olmayacağı belirtilmelidir. Örneğin, kent planında konut yapımı için ayrılan
alanın yolları ve ulaşım ağlarına eklenme şekli planlanmamış ise, o konutlarda
yerleşecek insanların yol talebinde bulunması, o planın insanların taleplerinin önünü
açan bir plan olduğu anlamına gelmez. Yukarıda değinilen bir uygulama, planlamanın
nasıl hak üreten bir mekanizma haline gelebileceğini göstermektedir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde bazı eyaletlerde, arazi sahiplerine güneş enerjisinden faydalanma
hakkı tanınmıştır. Bu hak, herkesin sadece insan olmaktan ötürü sahip olduğu bir
hak, ya da toplumsal yaşayışı düzenleyen bir hak, veya insanın onurlu bir yaşam
sürebilmesi için şart olan nitelikli çevre dolayısıyla sahip olduğu bir hak değildir. Bu,
planlama aracılığıyla talep edilmesine olanak tanınmış bir haktır. Bu hakkın talep
edilmesine olanak tanıyan plan, halihazırda insanlara güneş erişim hakkını sağlamış,
onların nitelikli bir çevrede onurlu ve esenlikli bir yaşam sürebilmelerini güvence
altına almıştır. Güneş enerjisinden faydalanma, planlama ile sağlanan ve güvence
altına alınan haklara sahip olabilecek insanların talep edebileceği bir haktır ve talep
edilmiştir.
Tanımlanmış hakların gözetildiği bir kentsel planlama yaklaşımının, yeni hakların
üretilme mekanizması olarak çalışacağı düşünülebilir. Dolayısıyla, yakın gelecekte,
yeni talepler ve yeni hakların bu türden bir kentsel planlama yaklaşımıyla ortaya
çıkacağını varsaymak da yanlış olmayacaktır.
2.2.2 Çevre hakları özelinde kentsel planlama
Kentsel planlama, haklar ile ilişkisi hangi boyutta olursa olsun, mekansal bir süreçtir.
Dolayısıyla çevre hakları, tanımı gereği, kentsel planlamanın en yakından ilişkili
olduğu haklardır.
Yukarıda detaylı olarak anlatıldığı üzere, çevre hakkı hem şimdiki kuşaklar, hem de
gelecek kuşaklar içindir. Şimdiki kuşakların çevre hakkı ele alındığında, kentsel
planlamanın bu haklar ile ilgisi kolayca kurulabilir. Çünkü kentsel planlama, şimdiki
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kuşakların hakkı olan nitelikli bir çevrenin gerçekleştirilebilmesinin aracıdır. Çevre
hakkı ile tarif edilen nitelikli çevre, kentsel planlamanın amacıdır. Hatta kentsel
planlama, nitelikli bir çevrenin yaratılabilmesi için vardır. Disiplinin tarihsel gelişimine
bakıldığında bu açıkça ortaya çıkmaktadır. Endüstri devrimini izleyen dönemdeki hızlı
büyüme, özellikle işçiler için sağlıksız yaşam koşullarını beraberinde getirmiş, salgın
hastalıkların ve olumsuz çevre koşullarının yalnızca sağlıksız ortamlarda yaşayanları
değil, tüm kenti olumsuz etkilediğinin anlaşılması üzerine kentlerin planlanması bir
zorunluluk haline gelmiştir. Kentsel planlama o dönemlerden bu yana sürekli olarak
daha nitelikli çevrelerin arayışında olmuştur. Planlamanın insanlara sunmaya çalıştığı
nitelikli mekanlar, disiplinin ortaya çıkışından çok sonra bir hak olarak tanımlanmıştır;
kentsel planlama, geçmişte çevre hakkını üreten bir mekanizma olarak çalışmış,
günümüzde ise bu hakkın hayata geçirilebilmesi için de çalışmaktadır.
Çevre hakkı gelecek kuşaklar için düşünüldüğünde, kentsel planlamanın mekansal
vurgusundan önce öngörü özelliği ön plana çıkmaktadır. Planlama, en genel tanımı
ile, belirlenen bir hedefe ulaşmayı sağlayacak yol ve yordamın kurgulanması işidir.
Gelecek nesillerin hakları bağlamında, 1992 Rio Konferansı’nın ardından belirlenen
hedef sürdürülebilir gelişmedir. Gelişmenin sürdürülebilir olabilmesi için planlanması
gerekir. Daha teknik bir açıdan değerlendirmek gerekirse, sürdürülebilir gelişme
hedefine ulaşmayı sağlayacak araçlar farklı disiplinlerden uzmanlar ve bilim adamları
tarafından tespit edilmekte veya önerilmektedir. Ancak bu araçların nerede ve nasıl
devreye gireceğinin kurgulanması planlamanın işidir. Örneğin, yenilenebilir enerji
kaynaklarını tespit etmek, ya da bu kaynaklardan alternatif enerji üretecek aygıtları
tasarlayıp üretmek diğer disiplinlerin konusu iken, bu kaynaklar ile araçların nerede
ve nasıl kullanılacağına ancak planlama ile karar verilebilir. Bu planlama global
ölçekten kasaba ölçeğine kadar her seviyede gerçekleştirilebilir. Söz konusu olan
kentsel planlama ve mekansal organizasyon ise, gerekli tesislerin yer seçim
kararlarından, üretilecek enerjinin dağıtıma ve kullanımındaki denetime kadar
alınacak kararlarda kent plancısı önemli oranda söz sahibidir.
Özetle, hem şimdiki hem gelecek kuşakların çevre hakkı, doğrudan kentsel
planlamanın konusu ve en temel çalışma alanıdır.
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2.2.3 Güneş ve rüzgâr haklarının kentsel planlamadaki işlevi
Bütün haklar kümesi içinde kentsel planlamayla en yakından ilişkili olan çevre hakkı
ise, çevre hakkı başlığı altında kentsel planlamaya en dolaysız yoldan katkı sağlayan
da güneş ve rüzgâr hakları olmalıdır. Bütün haklar kentsel planlama için tasarım
kriterleri oluşturabilir; ancak güneş ve rüzgâr hakları, oluşturdukları kriterlerin
sağlanması için planlama sürecinde kullanılacak yöntemi ve tasarım araçlarını da
plancıya doğrudan sunar. Özellikle şimdiki kuşakların güneş ve rüzgâr hakları söz
konusu olduğunda bu durum daha da belirgindir.
Hesaplama ve kontrol, planlama sürecinin temel iki bileşenidir. Bir planda göz
önünde bulundurulacak konuların tespit edilmesi ve bu konulara ilişkin müdahalelerin
nasıl ve nerede gerçekleşeceği, yapılacak hesaplama sonucunda ortaya çıkarılır.
Planlama sürecinde alınacak kararlar hesaplamalarda temellendirilir. Örneğin,
yapılacak yolların genişliği, o yolda oluşacak en fazla yoğunluğun hesaplanması ve
yolun o yoğunluğu kaldıracak ölçüde geniş tutulması ile belirlenir. Bu anlamda
hesaplama aslında bir öngörü sorunudur. Planlamada modernist yaklaşımın, veya
kapsamlı akılcı planlamanın terk edilmesi ile birlikte planlama “mükemmel
hesaplama-mükemmel kontrol” ekseninden uzaklaşmışsa da, hesaplama halen
nesnel gerçeklerin planlama sürecinde tatmin edici bir biçimde yer alabilmesini
sağlamaktadır. Bu anlamda, güneş ve rüzgâr haklarının sağlanması, hesaplanabilir
koşulların yaratılmasına bağlıdır.
Güneş hakları söz konusu olduğunda, bir kişinin yaşamını sağlıklı bir biçimde
sürdürülebilmesi için alması gereken güneş ışığı, miktarı ve şiddeti ile hesaplanabilir
bir gerçektir. Planlamada güneş haklarının gözetilmesi, halihazırda hesaplanmış
bulunan bu ihtiyacın karşılanabildiği çevreler yaratmak ile mümkündür. Dahası, bu
çevrelerin nasıl olması gerektiği de hesaplanabilir. Çünkü, güneş ışığının, dünya
üzerinde bir alana, hangi mevsimlerde hangi açılarla geldiği hesaplanabilmektedir. Bu
durumda o alanın planlanmasında bu hesaplamaların sonuçları tasarıma doğrudan
girdi sağlayacaktır. Sağlanan bu girdi, her bölgede farklı olmak koşuluyla, yerleşim
alanında yer alacak yapıların alan genelinde hangi konumda yerleştirilmesinin daha
elverişli olacağının ve herbir binanın tek tek hangi yönelimde olmasının daha verimli
sonuçlar doğuracağının belirlenmesini sağlayacak, binalar arası mesafelerin ve bina
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yüksekliklerinin ne kadar olması gerektiğini gösterecektir. Binaların birbirini
gölgelememesi, ya da en azından güneş ışığına en fazla ihtiyaç duyulan
mevsimlerde belirli saat aralıklarında gölgeleme yaratmaması, yapılacak planlama ile
kolayca sağlanabilecek bir kriterdir.
Rüzgâr

hakları

içinse

hesaplama,

güneş

haklarında

olduğu

kadar

ince

yapılamamaktadır. Bir bölgedeki ana rüzgâr yönleri, hava akımlarının her mevsimdeki
şiddetleri yakın değer aralıklarında bilinebilmekle birlikte, bir alanın gelecekte bir
anda ne yönden ve ne şiddette rüzgâr alacağını hesaplamak mümkün değildir.
Dolayısıyla, kentsel planlamada rüzgâr hakkını sağlama kriteri, ancak ana rüzgâr
yönlerine ve bu akımların şiddetine dayanarak yerleşim dokusunun belirlenmesi ve
bina yüksekliklerine ve konumlarına karar verilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir.
Örneğin, sahil şeritlerinde denizden gelecek rüzgârın kesilmemesi, bu rüzgârın hangi
alana hangi mevsimde hangi şiddette geleceği kestirilemese dahi göz önünde
bulundurulması gereken bir kriterdir. Bu kriterin planlamaya katılmadığı durumlarda
deniz kıyısındaki yapılar için rüzgârın fazlalığı bir sorun olurken, kentin denizden uzak
kesimlerinde ise rüzgâra erişememek ve nemlilik bir sorun haline gelecektir.
Güneş ve rüzgâr hakları, koşullar hesaplanabildiği sürece kentsel planlamada
yönlendirici olmaktadır. Hesaplamalar mükemmel olmasa bile, nitelikli ve sağlıklı
çevreler oluşturmak adına, güneş ve rüzgâr haklarının gözetildiği planlama
yaklaşımlarının takip edilmesi gereği ortadadır.
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BÖLÜM 3

GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİSİ
3.1 Güneş Enerjisi
3.1.1 Tanım ve tarihsel gelişim
Güneş enerjisi, kaynağını güneşteki füzyon tepkimelerinden alan temiz bir enerji
çeşididir. Dünyaya, güneşten saate yaklaşık 100 milyar MW'lık enerji ışık olarak
ulaşır. Bu değerin çok yüksek olmasına rağmen, güneş enerjisi teknolojileri
yardımıyla bu ışımanın ancak çok az bir kısmı enerjiye dönüştürülebilmektedir.
Sanayi, konutlar veya bireysel amaçlar için gerek duyulan enerji ihtiyacını, doğrudan
güneşten sağlamak mümkün değildir. Güneş enerjisi, ancak çeşitli şekillerde
dönüştürülerek kullanılabilir.

Bu dönüşüm, su ısıtılması, ya da güneş pilleri

sayesinde elektrik üretilmesi şeklinde olabilir. Güneş pillerinin küçük elektronik
aletlerde kullanılabilmesine karşın, yüksek enerji gerektiren alanlarda kullanımı
deneysel aşamanın çok da ötesine geçememiştir. Aslında lokal aydınlatma ve elektrik
üretimi açısından yüksek verimlere ulaşılmış olsa da asıl sorun güneş enerjisinin
sürekli kullanılamamasıdır. Işık kaynağının sürekli olmaması ve geliş açısındaki
değişmeler güneş enerjisinin sürekli kullanılabilir olmasını engeller. Bu durum ise,
enerjinin depolanmasını gerektirir.
Güneş enerjisi teknolojileri başlangıçta deneysel ve dar kapsamlı olarak başlamış
olsa da, günümüzde, özellikle konut teknolojileri açısından, başlı başına yeni bir ticari
sektör haline gelmiştir. Özellikle, temiz enerji kaynağı olması ve kurulumdan sonra
neredeyse sıfır maliyetle çalışması güneş enerjisinin önemini arttırmaktadır.
Ekonomik getirisinin yanı sıra, güneş enerjisi katı yakıtların ortaya çıkardığı çevresel
sorunları azaltmak amacıyla da alternatif enerji olarak kullanılmaktadır.27
27

L.D. Harvey, A Handbook on Low-Energy Buildings And District-Energy Systems Fundamentals;
Techniques and Examples, London, Earthscan, 2006.
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Dünya’da ve Türkiye’de güneş enerjisi
[Bu kısım, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü çalışmalarından derlenmiştir].28
Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok
çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:
a) Isıl güneş teknolojileri
b) Güneş pilleri
a) Isıl güneş teknolojileri
Bu sistemlerde, öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir.
a.1. Düşük sıcaklık sistemleri
a.1.1. Düzlemsel güneş toplaçları: Güneş enerjisini toplayan ve bir akışkana ısı
olarak aktaran çeşitli tür ve biçimlerdeki aygıtlardır. Genellikle, su ısıtma amacıyla
kullanılmaktadır. Ulaştıkları sıcaklık 70°C civarındadır. Toplaçlar, yörenin enlemine
bağlı olarak güneşi maksimum düzeyde alacak şekilde, sabit bir açıyla yerleştirilir. Bu
konudaki Ar-Ge çalışmaları sürmekle birlikte, bu sistemler enerji piyasasına tamamen
girmiş durumdadır. Dünya genelinde, kurulu güneş toplaçları alanı 30 milyon m²’nin
üzerindedir. En fazla güneş toplacı bulunan ülkeler arasında ABD, Japonya,
Avustralya, İsrail ve Yunanistan yer almaktadır.
a.1.2. Vakumlu güneş toplaçları: Bu sistemlerde, vakumlu cam borular ve gerekirse
emici yüzeye gelen enerjiyi artırmak için metal veya cam yansıtıcılar kullanılır.
Bunların çıkışları 100°C civarında olup, düzlemsel toplaçların kullanıldığı yerlerde ve
ayrıca yiyecek dondurma, bina soğutma amacıyla da kullanılabilirler.
a.1.3. Güneş havuzları: Yaklaşık 5-6 metre derinlikteki suyla kaplı bir havuzun siyah
renkli zemini, güneş ışınımını yakalayarak 90°C sıcaklıkta sıcak su elde edilmesinde
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Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi, www.eie.gov.tr
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kullanılır. Havuzdaki ısının dağılımı suya eklenen tuz konsantrasyonu ile düzenlenir.
Bu sıcak su ısı olarak kullanılabileceği gibi elektrik üretimi içinde kullanılabilir. Güneş
havuzları konusunda, en fazla çalışma ve uygulama İsrail'de yapılmıştır.
a.1.4. Güneş bacaları: Bu sistemde, güneşin ısı etkisinden dolayı oluşan hava
hareketinden

yararlanılarak

elektrik

üretilir.

Güneşe

maruz

bırakılan

şeffaf

malzemeyle kaplı bir yapının içindeki toprak ve hava, çevreden daha çok ısınır ve
ısınan hava yükseldiği için, çatı eğimli yapılıp, hava akışı çok yüksek bir bacaya
yönlendirilerek baca içinde 15 m/sn hızda hava akışı elde edilir. Baca girişine
yerleştirilen yatay rüzgâr türbini de, bu rüzgârı elektriğe çevirir. Bu sistemin, deneysel
birkaç sistem dışında uygulaması bulunmamaktadır.
a.1.5. Su arıtma sistemi: Bu sistem, temel olarak sığ bir havuzdan ibarettir. Havuzun
üzerine eğimli ve şeffaf cam yüzeyler kapatılır. Havuzda buharlaşan su, bu kapaklar
üzerinde yoğunlaşarak toplanır. Bu sistem, temiz su kaynağının bulunmadığı
yerleşim yerlerinde kullanılmaktadır.
a.1.6. Ürün kurutma ve seralar: Güneş enerjisinin tarım alanındaki uygulamalarıdır.
Bu sistem ilkel pasif yapıda olabileceği gibi, hava hareketini sağlayan aktif bileşenleri
de içerebilir ve dünyada kırsal yörelerde sınırlı bir biçimde kullanılmaktadır.
a.1.7. Güneş ocakları: Çanak ya da kutu şeklinde, içi yansıtıcı malzemelerle
kaplanmış

güneş

ocaklarında

odakta

ısı

toplanması

suretiyle

yemek

pişirilebilmektedir. Bu yöntem, Hindistan ve Çin gibi birkaç ülkede yaygın olarak
kullanılmaktadır.
a.2. Yoğunlaştırıcı sistemler
a.2.1. Parabolik oluk toplaçlar (Şekil 1): Doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemlerin en
yaygınıdır. Toplaçlar genellikle, güneşin doğudan batıya hareketini izleyen tek eksenli
bir izleme sistemi üzerine yerleştirilir. Enerjiyi toplamak için emici boruda bir sıvı
dolaştırılırıp, toplanan ısı, elektrik üretimi için enerji santraline gönderilir. Bu sistemde,
yüksek sıcaklığa (350-400°C) ulaşılabilir.
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Şekil 1 Parabolik oluk toplaçlar

Şekil 2 Parabolik çanak sistemi

a.2.2. Parabolik çanak sistemi (Şekil 2): Bu sistem, iki eksende güneşi takip ederek,
odaklama bölgesinde yoğunlaştırır. Güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülmesinde
kullanılır.
a.2.3. Merkezi alıcı sistemi: Bu sistemde, tek tek odaklama yapan aynalardan oluşan
bir alan, güneş enerjisini, alıcı denen bir kule üzerine monte edilmiş ısı eşanjörüne
yansıtır ve yoğunlaştırır. Bu sistemin kapasitesi, sanayide kullanılabilir düzeyde olup
Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
b) Güneş pilleri:
Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik
enerjisine dönüştüren bir sistemdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde
biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 cm² civarında olup, kalınlıkları
ise 0,2-0,4 mm arasındadır. Güneş pilleri, fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışır. Yani,
üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik
enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir.
Güneş pilleri, elektrik enerjisinin gerekli olduğu her uygulamada kullanılabilir. Bu
sistem, özellikle yerleşim yerlerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan bölgelerde,
jeneratöre yakıt taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılırlar. Bunun
dışında, dizel jeneratörler ya da başka güç sistemleri ile birlikte karma olarak
kullanılmaları da mümkündür.
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Bu sistemde, güneşin yetersiz olduğu zamanlarda veya özellikle gece süresince
kullanılmak üzere genellikle akümülatör bulundurulur. Güneş pili modülleri, gün
boyunca elektrik enerjisi üreterek bunu akümülatörde depolar ve yüke gerekli olan
enerji akümülatörden alınır.
Şebeke bağlantılı güneş pili sistemi, yüksek güçte santral boyutunda olabileceği gibi
daha çok görülen uygulaması binalarda düşük güçte kullanım şeklindedir. Bu
sistemde, elektrik gereksinimi karşılanırken, üretilen fazla enerji elektrik şebekesine
satılır, yeterli enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır.
Güneş pili sisteminin şebekeden bağımsız (stand-alone) olarak kullanıldığı tipik
uygulama alanları aşağıda sıralanmıştır:
- Haberleşme istasyonları, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemi
- Petrol boru hatlarının katodik korunması
- Metal yapıların (köprüler, kuleler vb.) paslanmadan koruması
- Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümler, hava gözlem
istasyonları
- Bina içi ya da dışı aydınlatma
- Dağ evleri veya yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV, radyo, buzdolabı gibi
elektrikli aygıtların çalıştırılması
- Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompalama
- Orman gözetleme kuleleri
- Deniz fenerleri
- İlkyardım, alarm ve güvenlik sistemleri
- Deprem ve hava gözlem istasyonları
- İlaç ve aşı soğutma
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından
birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde
(DMİ) mevcut bulunan, 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım
şiddeti verilerinden yararlanarak EİE tarafından yapılan çalışmaya göre, Türkiye'nin
ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat),
ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu
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tespit edilmiştir. Aylara göre Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi
değerleri ise Tablo 1'de verilmiştir.
AYLAR

AYLIK

TOPLAM

GÜNEŞ GÜNEŞLENME
SÜRESİ

ENERJİSİ
(Kcal/cm2-ay)

(kWh/m2-ay) (Saat/ay)

OCAK

4,45

51,75

103,0

ŞUBAT

5,44

63,27

115,0

MART

8,31

96,65

165,0

NİSAN

10,51

122,23

197,0

MAYIS

13,23

153,86

273,0

HAZİRAN

14,51

168,75

325,0

TEMMUZ

15,08

175,38

365,0

AĞUSTOS

13,62

158,40

343,0

EYLÜL

10,60

123,28

280,0

EKİM

7,73

89,90

214,0

KASIM

5,23

60,82

157,0

ARALIK

4,03

46,87

103,0

TOPLAM

112,74

1311

2640

ORTALAMA

308cal/cm2-gün

3,6kWh/m2-gün

7,2 saat/gün

Tablo 1 Türkiye'nin aylık ortalama güneş enerjisi potansiyeli 29
Türkiye’de güneş enerjisinin en yaygın kullanımı su ısıtma sistemleridir. Yıllık üretim
hacmi 750 bin m² olup, bu üretimin bir miktarı da ihraç edilmektedir. Bu haliyle
ülkemiz dünyada kayda değer bir güneş toplacı üreticisi ve kullanıcısı durumundadır.

29

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi, www.eie.gov.tr
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3.2 Rüzgâr Enerjisi
3.2.1 Tanım ve tarihsel gelişim
Su ya da toprak gibi farklı yüzeylerin güneş ışınlarını değişik oranlarda soğurması ve
yansıtması, atmosferdeki ısı farklılıklarına sebep olmaktadır. Sıcak havanın
yükselmesiyle dünya yüzeyindeki atmosfer basıncı düşerek, soğuk olan hava
kütleleri, yükselen havanın yerini almakta ve rüzgârı oluşturmaktadır.
Güneş dünyamıza saatte yaklaşık 100 milyar MW enerji ulaştırmaktadır. Bunun
yaklaşık olarak %1-2‘lik kısmı rüzgâr enerjisine dönüşür; belli oranlarda mekanik ve
elektrik enerjiye çevrilerek günlük hayatta da kullanımı sağlanır.
Önemli bir özelliği de hızının yükseklikle değişkenlik göstermesi olan rüzgârın yerel
ortalama hızı, rüzgâr hızı olarak tanımlanır. Dünya yüzeyinde sıfır olarak kabul edilen
rüzgâr hızı, yükseklikle beraber artış göstermektedir. Bu durum Şekil 3’de
açıklanmaktadır.

Şekil 3 Rüzgâr hızının yükseklikle değişimi 30

30

B. Taranath, Steel, Concrete & Composite Design of Tall Buildings, McGraw-Hill Book Company,
New York, 1998
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Yüzyıllardır insanlığa hizmet eden rüzgâr enerjisi M.Ö. 5000’li yıllarda Nil Nehri’ndeki
yelkenlilere güç sağlamış, M.Ö. 200’lerde Çin’de ve M.S. 900’lerde ise İran’da dev yel
değirmenlerinde kullanılmıştır. M.S. 1100’lü yıllardan itibaren İngiltere’den Avrupa’ya
yayılarak Ortaçağ Avrupası’nın sembolü haline gelen yel değirmenleri, 1800’lerde
Batı Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde su pompalama amacıyla
kullanılmıştır. Elektrik enerjisi üreten ilk rüzgâr türbini 1910’larda Avrupa’da
tasarlanmış, daha sonraları Amerika’nın kırsal yerleşimlerine ve çiftliklerine elektrik
sağlamıştır. Geç 1930’lardan başlayarak, enerji hatlarının yaygınlaşmasıyla küçük
rüzgâr türbinleri demode olmuş, fakat rüzgâr çiftliklerinde kullanılmaya devam
etmiştir.31 Günümüzde, açık alanlarda, platolarda, dağ geçişlerinde, rüzgârlı kıyı
şeritlerinde bu türbinler karşımıza çıkmaktadır. Gıcırtılı yel değirmenlerine nazaran
çok daha gelişmiş olan modern rüzgâr türbinleri, günümüz elektrik üretim sektörünün
güçlü ve gelecek vaat eden bir destekleyicisi konumundadır.

Modern rüzgâr enerjisinin kullanımı 1973-79 yılları arasındaki petrol krizi ile beraber
başlamıştır. Bu dönemde, devlet destekli birçok Ar-Ge programı başlatılmış olup,
zamanla özel sektör de bu sahaya yönelmiştir. İlk büyük ticari pazar 1980-86 yılları
arasında Kaliforniya’da (A.B.D.) ortaya çıkmış, daha sonra Danimarka, İngiltere,
Almanya, Japonya ve Hollanda’dan üreticiler bu pazarı Amerikan şirketleriyle
paylaşmışlardır. 1986-90 yılları arasında Kaliforniya pazarında yaşanan ani düşüş,
rüzgâr türbin maliyetlerini önemli ölçüde etkilemiştir. 1990’lı yıllardan itibaren,
Almanya, Hindistan, İngiltere, Hollanda, İspanya ve İsveç bu sektördeki önemli
isimler haline gelmeye başlamıştır. Avrupalı rüzgâr türbin üreticileri, son 10 yıl
içerisindeki pazarın büyük bir kısmını ele geçirmişlerdir. 1996’da dünyada kurulu
rüzgâr türbinlerinin %70’lik kısmı Avrupa sınırları içindedir.32

Dünyada yıllık olarak ortalama 15 trilyon kWsaat elektrik enerjisi üretilmekte olup, bu
rakamın yaklaşık olarak %65’i fosil yakıtlardan elde edilirken, geri kalanı ise nükleer,
jeotermal ve biomass enerjiden, güneş ve rüzgâr enerjisinden ve barajlardan elde
edilmektedir. Rüzgâr enerjisi bu oranın sadece %0,3’ünü oluşturmaktadır.33
31

D. Page and A. Carter, Energy for keeps: Electricity from Renewable Sources, Energy Education
Group, 2005.
32
M. Yerebakan, Rüzgâr Enerjisi, İTO yayınları, İstanbul, 2001.
33
A. Reeves, Wind Energy for Electric Power, Renewable Energy Policy Project, 2003.
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Teknolojik gelişmeler, rüzgâr endüstrisindeki olgunlaşma ve fosil yakıtların sebep
olduğu zararlı emisyonlar gibi faktörler, son yıllarda rüzgâr enerjisi kullanımını hızla
yaygınlaştırdığı halde, halen, kullanılabilir rüzgâr kaynaklarının sadece küçük bir
kısmından faydalanılmaktadır. Dolayısıyla, bu konuda alınması gereken uzun bir yol
vardır.

3.2.2 Dünya’da ve Türkiye’de rüzgâr enerjisi
Geçmişteki klasik uygulamaları yel değirmenleri vasıtasıyla su pompalamak ve
buğday öğütmek olan rüzgâr enerjisinin, günümüzde, yapılı çevredeki, özellikle de
binalardaki kullanımı, havalandırma ve enerji (elektrik enerjisi) üretme gibi alanlara
hizmet etmektedir. Rüzgâr enerjisi teknolojileri iki ana gruba ayrılabilir:
a) Pasif havalandırma (hareketsiz ve hareketli parçalar)
b) Enerji üretme
a. Pasif havalandırma
a.1. Hareketsiz parçalar
Pasif havalandırma, tam olarak oturmuş bir teknoloji olup, Şekil 4 ve Şekil 5’de
görülen binalarda olduğu gibi, havalandırma bacalarının binaya entegrasyonuyla,
başarılı bir şekilde tasarlanabilmektedir. Bu tarz uygulamalar, binada kullanılan
havanın, rüzgârın pasif kullanımıyla dışarı atılması ve dolayısıyla binanın
havalandırılması prensibi üzerine kurulmuştur. Ayrıca, gerekli durumlarda, örneğin
sistemde fazla bir yük söz konusu olduğunda, pasif havalandırma fan destekli
sistemlerle takviye edilebilmektedir.

Şekil 4 BRE Binaları, Garston, Londra

Şekil 5 Portcullis House, Londra
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a.2. Hareketli parçalar
Hareketli parçalara sahip pasif havalandırma, rüzgâr tarafından harekete geçirilen ve
rotor özelliği gösteren aktif parçaları sayesinde havalandırma sağlamaktadır. Bu
sistemlerde kullanılan parçalar, Şekil 6 ve Şekil 7’de de gösterildiği gibi, devamlı bir
suretle ve baca yüksekliği seviyesine ya da daha alt bir seviyeye monte edilerek
kullanılmaktadır.

Şekil 6 Başlıklı vantilatör

Şekil 7 Baca üstü vantilatör

b. Enerji üretme
Rüzgâr enerjisi, rüzgâr türbinleri vasıtasıyla elektrik enerjisi elde etmek amacıyla da
kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle, rüzgâr türbinleri, rüzgârın sahip olduğu kinetik
enerjiyi, elektrik veya hareket enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bu mekanik enerji,
genellikle kırsal alanlarda ya da uzak yerleşim birimlerine su pompalamak amacıyla
kullanılmaktadır. Amerika’nın kırsal kesimlerinde halen görülen çiftlik yel değirmenleri
de bir çeşit mekanik rüzgâr pompası olup, tohumları öğütmek, kesmek veya
yelkenlileri itmek gibi birçok iş için kullanılmaktadır. 20 yıllık ömürlerinde 120.000 saat
çalışacak şekilde tasarlanmış olan modern rüzgâr türbinleri ise, evler ve işyerleri için
elektrik üretmekte ya da kamu hizmetine satılmaktadır.

Rüzgârın hızı, rüzgâr türbinlerinin ürettiği enerji miktarı açısından aşırı derece önemli
olup, rüzgârın sahip olduğu enerji, hızının küpü oranında değişmektedir. Yani, rüzgâr
hızının 17,6 km/saat’ten 19,2 km/saat’e çıkması üretilen enerji miktarında %33
oranında bir artış sağlamaktadır. Ayrıca, rüzgâr sisteminin kurulumundan önce,
seçilen alandaki rüzgâr hızı, rüzgâr kaynak değerlendirmesi yapılarak ölçülmektedir.
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Genelde, küçük türbinler için ortalama yıllık rüzgâr hızının 14,4 km/saat ve yukarısı
olması gerekirken, kamu hizmetinde kullanılacak ölçekte bir türbin için ortalama
olarak 21,6 km/saat gerekmektedir.

Rüzgâr türbinleri, eksen odaklı sınıflandırma yaklaşımına göre iki ana gruba
ayrılabilir:
a) Yatay eksenli rüzgâr türbinleri
b) Dikey eksenli rüzgâr türbinleri
a) Yatay eksenli rüzgâr türbinleri
Yer konumuna göre rotoru yatay eksende çalışan bu türbinler, diğer tiplere nazaran,
teknolojik ve ticari açıdan daha fazla tercih edilmekte olup, maksimum enerji
tutabilmeleri için, rotorları daima rüzgâr akış yönünde olmalıdır. Ayrıca bu türbinler,
rüzgâr tutuşlarına göre, önden rüzgârlı (upwind) ve arkadan rüzgârlı (downwind)
olmak üzere ikiye ayrılırlar. Şekil 8 (a-e)’de yatay eksenli rüzgâr türbin örnekleri
sunulmuştur.
b) Dikey eksenli rüzgâr türbinleri
En önemli avantajları, rüzgârı her yönden alabilme özelliği olan, yer konumuna göre
kanatları düşey eksende çalışan bu türbinlerin kanatlarının güç üretebilmeleri için
rüzgârdan daha hızlı dönmeleri gerektiğinden, ilk harekete geçişleri için ek güç
gerekmektedir. Dikey eksenli türbinler, genellikle Darrieus tipi makineler olup,
Cyclogino gibi daha karmaşık tipleri de kullanılmaktadır. Şekil 9 (a-d)’de farklı dikey
eksenli rüzgâr türbinlerinden örnekler sunulmuştur.
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Şekil 8 (a-e) Yatay eksenli rüzgâr türbin örnekleri
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(a)

(b)

(c)

(d)
Şekil 9 (a-d) Dikey eksenli rüzgâr türbin örnekleri
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında konvansiyonel kaynaklarla rekabet potansiyeli
en yüksek kaynak haline gelen ve global büyüme oranı en yüksek kaynak olan
rüzgâr enerjisi (Şekil 10), 2003 yılının sonunda, global olarak, yaklaşık olarak 39300
MW’lık bir kurulu güce ulaşmıştır.34 Ayrıca, 2003’te, global enerjideki payı %13,3 olan
yenilenebilirlerin, 2050’de payının %50 olması beklenmektedir (Şekil 11).

34

The Current Status of the Wind Energy Industry, European Wind Energy Association (EWEA), 2005

43

35%

33%

30%
23,9%

25%
20%
15%
10%

2,1%

5%

0,8%

0,08%
Nükleer

-0,2%
Kömür

Petrol

Doğalgaz

Güneş

-5%

Rüzgar

0%

Şekil 10 Enerji kaynaklarının yıllık global büyüme oranları (1998-2004)35

Şekil 11 Dünya’da birincil enerji kaynaklarının kullanımı36
Ayrıca, Grubb ve Meyer tarafından yapılan ve IEA – World Energy tarafından
yayınlanmış ve uygulamaya dönük ve toplumsal kısıtlar nedeniyle %4 ’ün
kullanılacağı esasına dayalı olarak yapılan çalışmada, 18,36 km/saat üzerinde rüzgâr
kapasitesine

sahip

hesaplanmıştır.

37

bölgelerin,

Dünya

Potansiyeli

53000

TWsaat/yıl

olarak

Bu değerin Dünya’daki dağılımı, Şekil 12 ve 13 ‘de verilmektedir.

35

Worldwatch Institute, USA
German Advisory Council on Global Change
37
M. J. Grubb, and N. I. Meyer, “Wind Energy: Resources, systems and regional strategies”, in T.B.
Johansson et al., Renewable Energy, Washington, Island Press, 1993.
36
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Şekil 12 Dünyanın teknik rüzgâr potansiyel dağılımı-138
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Şekil 13 Dünyanın teknik rüzgâr potansiyel dağılımı-2 39
En önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidrolik enerji açısından zengin
olan ve zaten az olan hidrolik potansiyellerinin büyük bölümünü kullanan Avrupa
Birliği ülkelerine göre oldukça şanslı bir konumda bulunan ülkemizde, Elektrik İşleri
Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), DMİ kayıtlarına dayalı olarak, Türkiye Rüzgâr
Enerjisi Potansiyeli adı altında 10 m yükseklikte bir çalışma yaparak, bölgelere göre
ortalama rüzgâr gücü yoğunluklarını bulmuş ve Tablo 2’de verilen değerleri elde
38
39

a.g.y.
Dünya’da Rüzgâr Enerjisi Kaynak Potansiyeli, Atilla Akalın (der.), www.ruzgarenerjisibirligi.org.tr
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etmiştir. Ancak, rüzgâr enerji santralleri için gerekli rüzgâr yoğunluğunun 300-400
W/m² olduğu düşünüldüğünde, bu değerlerin yetersiz olduğu görülmektedir. Yine bu
çalışma kapsamında, ülkemizdeki rüzgâr potansiyeli açısından zengin bazı yerlerimiz
Tablo 3’de gösterilmiştir.
Bölge adı

Ortalama rüzgâr gücü yoğunluğu
(W/m²)

Akdeniz Bölgesi

21,36

İç Anadolu Bölgesi

20,14

Ege Bölgesi

23,47

Karadeniz Bölgesi

21,31

Doğu Anadolu Bölgesi

13,19

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

29,33

Marmara Bölgesi

51,91

Tablo 2 Türkiye’de bölgelere göre ortalama rüzgâr gücü yoğunlukları

İstasyon adı

Ortalama rüzgâr gücü
yoğunluğu (W/m²)

Bandırma

152,6

Antakya

108,9

Kumköy

82,0

Mardin

81,4

Sinop

77,9

Gökçeada

74,5

Çorlu

72,3

Çanakkale

71,2

Tablo 3 Türkiye genelinde rüzgâr potansiyeli açısından zengin bazı yerler
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Tablo 4, Türkiye’de aktif olarak çalışan rüzgâr santrallerini göstermektedir. Son olarak
Bandırma’da 2006 yılında kurulan rüzgâr santrali sayesinde, kurulu gücümüz %150
artarak 20 MW’tan 50 MW’a yükselmiştir. Avrupa ülkeleriyle kıyasladığında hayli
düşük olan kurulu gücümüze rağmen, son yıllarda yapılan girişimler ve hukuksal
düzenlemelerin de yardımıyla bu sektöre yapılan yatırımlar artma eğilimindedir.

Türkiye’deki aktif rüzgâr santralleri
Yer

Yıl

Türbin

Toplam kurulu

sayısı

güç (MW)

Üretici firma

Çeşme-Alaçatı

1998

3

1,5

Enercon

Çeşme-Ares

1998

12

7,2

Vestas

Bozcaada

2000

17

10,2

Enercon

Sunjüt

2003

2

1,2

Enercon

Bandırma

2006

20

30

GE

Tablo 4 Türkiye’deki aktif rüzgâr santralleri40

40

Global Enerji, Nisan 2006
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BÖLÜM 4
GÜNEŞ VE RÜZGÂR (ERİŞİM) HAKLARI
4.1 Güneş (Erişim) Hakları
Dünyanın birçok şehrinde son yüzyılda yüksek binaların oluşturduğu yapı tipolojisi
yaygınlaşmıştır. Bu yapılar gölgeleme, gün ışığı kaybı ve rüzgâr rejimlerini etkileme
gibi birçok problemin de kaynağı olmuştur. Bu durumda, yeni yapılacak binaların
tasarım aşamasındayken yaratacakları mikroiklimsel etkiler üzerinde çalışmaların
gerekliliği yerel yöneticiler ve tasarımcılar tarafından fark edilmiştir. Birçok şehirde,
yüksek binalar gibi büyük ölçekli projelerde rüzgâr etkisi ve gölgeleme analizleri
yapılmaktadır. Bu uygulamalarda gölgeleme ve rüzgâr üzerindeki birçok planlama
kontrolü standartlarla kesin şekilde sınırlandırılmamakta ve tasarımcılar tarafından
tartışılarak alınacak kararlar olarak belirlenmektedir.41
İki katlı bir bina, aynı kat planına sahip tek katlı bir binanın yarattığı gölgeden %2
daha fazla gölgeleme alanı yaratır. Bu oran 16 katlı bir bina için kış gündönümü
öğleninde yaklaşık %43’tür.42 Yüksek bir yapıya yakın binaların hemen hemen tüm yıl
boyunca gölgeleneceği, ancak aralarındaki mesafe arttıkça yapıların birbirlerini
gölgeleme oranının azalıp, sadece günün belli zamanları ile sınırlı kalacağı kolayca
söylenebilir. Ancak, bu zamanların güneşten enerji sağlanabileceği saat aralığı ile
örtüşmesi durumunda yine de enerji üretim kapasitesi düşürülmüş ve dolayısıyla
güneş hakları ihlal edilmiş olacaktır. Bu durumda, güneş erişim kapasitesini en
yüksek düzeyde tutan planlamalar ve kurallar gereklidir.
Güneş hakları, dünyanın birçok bölgesinde kanunlarla belirlenen sınırlar içerisinde
sahibinden başkasına devredilebilir mülkiyet hakları olarak tanımlanmaktadır. Ancak
bu haklar üzerinde de belirli kısıtlamalar bulunmaktadır. Güneşten faydalanmak için
kanunda belirtilen saatler dışındaki zamanlarda güneş toplacının güneş erişimi bir
41

G. Capeluto, A. Yezioro, and E. Shaviv, “Climatic aspects in urban design - a case study”, Building
and Environment, Vol. 38, p. 827-835, 2003.
42
I. Meir, Y. Etzion and D. Faiman, Energy Aspects of Design in Arid Zones, published by the
J.Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev, 1998.
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hak değildir. Güneş toplaçları güneş enerjisinden yararlanacak kullanıcının arazisine
komşu arazinin kullanımını engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Bu prensipler
temelinde, güneş hakları, sürdürülebilir bir yapısal çevrede yenilenebilir enerjilerin
kullanımının düzenlenerek desteklenmesini sağlayan haklardır.
4.1.1 Tanım ve ifadeler
Bosselmann ve diğerleri, güneş hakları konusunda benimsenebilecek planlama
yaklaşımlarını 3 başlık altında özetlemektedir.43
a) Bu yaklaşımların ilkinde, kriterler yapıların fiziksel özelliklerini tanımlayacak kesin
standartlar olarak uygulanmaktadır. Örneğin, San Francisco’da (A.B.D) şehrin
merkezinde yapıların azami yükseklikleri, binanın caddeden uzak olan katlarına
birleştirilen bir düzlemin açısının verilmesi ile belirlenmektedir (Şekil 14).

Şekil 14 Bina yüksekliklerinin sokak genişliği ve yönetmeliklerde belirlenen
uygulamalara göre düzenlenmesi 44

b) Performans standartlarında tasarımdan beklenen performans kesin olarak ifade
edilmektedir. Örneğin, Boston (A.B.D) imar kanunlarına göre, şehir merkezinde
gündüz vakti 08:00 ile 02:30 saatleri arasında binaların yarattığı gölgeleme oranında
bir artış olmamalıdır.

43

P. Bosselmann, Edward A. Arens, K. Dunker and R. Wright, Sun, Wind, and Pedestrian Comfort: A
Study of Toronto’s Central Area, Center for Environmental Design Research, 1990.
44
a.g.y., s. 9.
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c) İhtiyati önlemler, çevresel analizler sırasında bölgede bu konuda kapsamlı bir
çalışmanın da yürütülmesini öngörmektedir. Böylece, o bölgelerde yeni yapılacak
yapıların mevcut açık alanlar ve diğer yapılar üzerindeki etkileri tasarım aşamasında
belirlenmektedir.
Bu kapsamda, uygulamalar için yasalarda kullanılan tanımlar aşağıdaki gibi
belirlenebilmektedir:
•

Güneş (erişim) hakkı: Bir güneş toplacının, güneşten engellenemeyen ve
kesintiye uğramayan bir görüş-güneşlenme çizgisine sahip olması hakkıdır.

•

Güneş toplacı: Enerji kaynağı olarak güneş ışığına dayalı olan ve açık gökyüzü
olan bir kış gündönümü gününde en az 25000 BTU enerji üretme kapasitesine
sahip aygıt ya da aygıtlar kombinasyonudur. Bu terim aynı zamanda aşağıda
belirtilen amaçlarla güneşten enerji üreten sistem ve aygıtları kapsar:
1. bir yapıyı ısıtmak ya da soğutmak
2. su ısıtmak veya pompalamak
3. endüstriyel, iktisadi ya da tarımsal işlemler
4. elektrik üretimi

Güneş toplacı, güneş enerjisinin toplanmasından farklı amaçlara da hizmet edebilir.
Güneş toplacı bu bağlamda bir yapıda çatının bir parçası ya da strüktürel bir eleman
olarak veya bir pencere açıklığı ya da duvar olarak tanımlanabilir;
o Bir yapının içine ısıtma amacı ile güneş enerjisinin girişini mümkün kılan bir
duvar, binanın pencereli üst kısmı veya çatı penceresi
o Eklendiği yapının ısıtma yükünü azaltacak şekilde tasarlanmış başka bir
yapıya ekli bir sera
o Güneş enerjisini toplamak ya da bir yapıya iletmek üzere tasarlanmış duvar
veya çatı elemanları
o Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek üzere tasarlanmış bir güneş
pili
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o Mekan ısıtma, su ısıtma ya da diğer amaçlarla güneşten gelen enerji ile hava,
su veya diğer akışkanları ısıtmak için tasarlanmış düzlemsel güneş toplaçları
o Güneş enerjisini toplamak ve bunu ısıtma amaçlı olarak mekanın iç
kısımlarına iletmek üzere tasarlanmış masif yapısal elemanlar
•

Kış Gündönümü: Kuzey yarımkürede 21 Aralık tarihinde güneşin en güney
noktasına ulaştığı ve kışın başlangıcını belirleyen zamandır.

•

Yararlanıcı: Üzerinde bir güneş toplacı olması olası bir mülkün sahibi, ya da
güneş (erişim) hakkı verilmiş herhangi bir mülkün sahibi, veya bir güneş toplacının
tümü ya da bir kısmı tarafından üretilen enerjinin faydalı kullanım hakkına sahip
olan herhangi bir kimsedir.

•

Yapı çeperi: Bir arazideki geri çekme sınırları ile tanımlanan ve arazi üzerinde bu
sınırlara bağlı olarak yapı inşa edilebilecek alandır.

•

Ruhsat ile korunan güneş erişiminin engellenmesi: Varolan ya da planlanan bir
güneş enerjisi sisteminin güneş toplacı olarak işlev gören kısmı üzerinde
herhangi bir objenin, yapının, binanın, veya bitkinin ruhsatta erişim hakkı olarak
belirtilen zamanlar içerisinde (günün saatleri, yılın belirli zamanları) gölge
yaratması durumudur.

•

Malik: Bir mülkün sahibi olmasa da o mülkten kiracı, ya da bina yöneticisi olarak
sorumlu olan kimsedir.

•

Güneş perdesi: İki yapının birbirini gölgelemesindeki sınırları belirlemek için
kullanılan bir kavramdır. Bu kavram, bina yapılacak alanın cepheleri boyunca
dikey olarak yerleştirilmiş, opak ve kalınlığı olmayan bir duvar olarak
tanımlanabilir. Bir güneş perdesinin yüksekliği yapı bölgelendirilmesine göre
değişebilmekle birlikte (Amerika’da bazı bölgelerde yaklaşık 6 m, bazılarında 7,5
m) bir alana yeni inşa edilecek hiçbir yapı komşu arazideki mevcut yapıyı kış
gündönümünde öğleden önce ve öğleden sonra ikişer saatlik zaman aralığında
ona ait güneş perdesinin perdelediğinden daha fazla gölgeleyemez.
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•

Güneş öğleni: Güneşin gün içinde izlediği yol içinde güney yayında ufuk
çizgisinden en yüksek noktada olduğu zamandır.

•

Güneş enerjisi sistemi: Enerji kaynağı olarak güneş enerjisine dayalı ve fiziksel,
kimyasal ya da biyolojik yöntemlerle güneş enerjisini toplayan, dağıtan veya
depolayan, bu sayede güneş enerjisi dışındaki kaynakların kullanımını en az %10
oranında azaltma kapasitesine sahip sistemlerdir.

4.1.2 Kentsel Planlamada yeri
Güneş (erişim) hakları ile ilgili çalışmalar uygulandıkları tüm bölgelerde kentsel
planlama ilkeleri ile birebir ilgili olarak ele alınmaktadırlar. Dünyada, kullanılacak
arazinin sel potansiyeli, yetersiz su bölgesi olması, atıklara yakın bölgelerde olması
gibi, bölgede yapılaşmanın kriterlerini belirleyen, sağlıkla ilgili tehlike yaratacak
özelliklerini kısıtlayan ve arazide yapılacak maden arama-çıkarma faaliyetlerini izne
bağlayan maddelerden sonra güneş (erişim) hakkı ile ilgili uygulamaların kapsamı
belirtilir.
Yezioro ve diğerleri (2006) yapıların birbirlerini olduğu kadar, şehrin açık alanlarında
yarattıkları gölgelemelerinde etkileri üzerine çalışmalar yürütmüşlerdir. Açık alanlarda
konforlu mekanların oluşturulması açısından şehir meydanları ve parklar en az yapı
içleri kadar önem taşımaktadır. Çalışmalarda, erken tasarım aşamalarında, açık
alanların çevresindeki yapıların yükseklik ve meydanlara olan yakınlıklarının
saptanması ile bu alanlardaki güneş-gölgelenme zamanlarının en uygun şekilde
belirlenebilmesi için yöntemler önermişlerdir.45
Güneş toplaçları, yapı strüktürünün bir parçası ya da binaya yakın mesafede bulunan
başka bir strüktür grubunun parçası olarak tanımlanabilir. Enerji toplaçlarının
kullanımı şehir içindeki yapılaşma şekline, topoğrafyaya ve imar bölgelerine, bina
yüksekliklerine bağlıdır. İmar yasasının güneş (erişim) hakkı ile çeliştiği durumlarda
kullanıcı

45

şartlı

kullanım

hakkı

için

yerel

yönetime

başvurabilir.

Planlama

A. Yezioro, G. Capeluto and E. Shaviv, “Design guidelines for appropriate insolation of urban
squares”, Renewable Energy, Vol. 31, p.1011–1023, 2006.
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çalışmalarında, bu konudaki değerlendirmelerde aşağıdaki kriterler göz önüne
alınmalıdır;
•

Güneş erişim seviyeleri ve yasanın yükseklik, hacim, geri çekmeler; ilgili
hükümlerin kısıtlayıcılığı,

•

Yerel enerji maliyetleri, topoğrafya ve güneş erişimi için kullanılması önerilen
bölgenin estetik özellikleri,

•

Güneş erişim yüzeyinin belirlenmesi için binalar ya da ağaçlar tarafından
yaratılan gölgelenmenin karakteristiğinin belirlenmesi (Şekil 15 ve 16),

•

Güneş erişimi ile mimari veya tarihsel değerlerin korunması gerekliliği, dik
eğimler ve bireysel emlak sahiplerinin tercihleri arasındaki olası ihtilafın
belirlenmesi

Şekil 15 Yapıya yakın ağaçlar tarafından gölgelenen güneş toplaçları
Avrupa ve Uzak Doğu’da yasalar güneş hakları üzerinde belli bir düzenleme
getirmezken, bu haklar kişinin güneşe erişimi ile ilgili birçok teoriye dayalı olarak
yorumlanır. Bu yaklaşımlardan ilkinde, güneş hakları kişinin güneşe doğrudan
ulaşımının önüne geçen engelleri ortadan kaldırma hakkı olarak tanımlanır. Diğer bir
tanımda, yakın bina yüksekliklerinin kısıtlandırılması ile tüm komşu yapıların doğal
aydınlatmaya, havalandırmaya ve görüntü alanına sahip olmalarını sağlamak temel
alınır. Üçüncü tanım, yapının konut olarak kullanıldığı zaman diliminde doğrudan
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güneş ışığının bina içine alınmasıyla sağlanacak sağlık açısından yüksek
standartlarda yaşam ortamının oluşturulması hakkıdır. Bu hak, yeni bir bina inşa
edilirken tasarım ve saha konumlandırmasının varolan yapılardaki hanelerin
doğrudan güneş ışığına ulaşmalarına engel olmayacak şekilde yapılmasını
gerektirmektedir.46

Şekil 16 Yanlış konumlandırılma sebebi ile güneş toplaçlarının komşu binalar
tarafından gölgelenmesi
Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok eyalette arazi kullanımı ve sürdürülebilirlik
çerçevesinde güneş (erişim) hakları somut bir şekilde kanunlaştırılmıştır. New York
yasaları oluşturulurken, birçok Avrupa şehrindeki uygulamalar ve imar yönetmelikleri
incelenmiştir. Örneğin, Paris’te yapıların sınırları ve pencere açıklıkları ile ilgili ilk
kurallar 1783’te Krallık açıklaması ile belirlenmiş, bunları daha sonra 1784’te
yapılaşmayı düzenleyen kanunlar takip etmiştir. Bu prensiplerde, çatı eğimi ve
pencerelerin konumu belirlenmiş ve yapı yükseklikleri bulundukları caddenin
genişliğine bağlı olarak hesaplanmış ve kısıtlandırılmıştır. Bu kurallar 1869, 1884 ve
1902’de değişikliğe uğramış ve Amerika Birleşik Devletleri’nde oluşturulan kurallar
için bir referans olarak da kullanılmıştır.47

46

Y.B. Seong et.al., “Helios: Solar Rights Analysis System For Apartment Buildings”, Solar Energy,
Vol. 80, p. 723-741, Elsevier, 2006.
47
Bosselmann ve diğerleri, a.g.y.
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1978 yılında, tarihinin en büyük sel baskınlarından birini yaşayan Wisconsin (A.B.D),
çevreleri ile ilişki halinde bir yerleşim bölgesi olma modeli haline gelme konusunda
karar almıştır. Bölge halkı, sel ile 70 yıllık mücadelesi içinde 1978’deki tarihi
felaketten sonra, ordu mühendislerinin su baskının önleyecek bir set inşaa etmesi
önerisini reddederek tüm yerleşimi daha yüksek bir bölgeye taşıma planını kabul
etmiştir. Bu proje insanlarla çevre arasındaki mücadelenin doğayı yok etmektense
insanların doğa ile olan ilişkilerindeki tutumlarının değiştirilmesiyle çözülmesi adına
örnek haline gelmiştir. Bu çalışmalar sırasında, yeni yerleşim birçok açıdan örnek
haline getirilerek, bölgede rüzgâr rejimi ve güneş ışığı düzeni hakkında mikroiklimsel
analizler yapılmış, binaların o zamanki devlet yasalarından 2 kat daha fazla enerji
etkin hale getirilmeleri için yeni enerji performans kriterleri düzenlenmiş ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde ilk kez konut dışı binalarda enerji ihtiyacının en az yarısının
güneş enerjisinden sağlanması hükmü yürürlüğe konmuştur. Bu hükümlerin birer
standart olarak belirlenip kesin kurallar olarak şart koşulmaması, bina sahiplerinin
kendi güneş enerjisi sistemlerini ve ekipmanlarını seçip, enerji ihtiyaçlarının %50’sini
güneşten sağlarken kendi yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlamıştır.48
Yönetmeliğin 2.06. bölümünde, “Saha kısıtlamaları” başlığı altında güneş erişimi ile
ilgili özel bir paragrafa yer verilmiş ve güneş erişimi ilgili olarak şu kriterler
belirlenmiştir;
•

İster birincil, ister ek kullanım için olsun hiçbir yapı ya da bitki, başka bir bina
veya bina inşa edilebilir alanın tümü ya da bir kısmı üzerine kış
gündönümünde gündüz vakti 09:00 ile 03:00 saatleri arasında gölgeleme
yapmamalıdır.

•

Bu standart konusunda sağlanan uygunluk, imar durumu için yapılacak
başvuruda grafik olarak (çizim vs.) gösterilmelidir.

Wisconsin’de, yapılaşmada uygulanacak bu kurallarda en elverişli yapısal çözümler
uygulanmaya çalışılmıştır. Güneşle ısınma, konut dışında kalan binaların ısınmasının
en az %50’sinin uygun şartlar altında güneşle olması durumudur. Uygun şartlarla
kastedilen, gündüz vakti 09:00 ila 03:00 saatleri arasında binanın güney cephesinin
48

Wisconsin Solar Access, Thermal Performance, Solar Heating, and Other Ordinances, 1980,
http://www.smartcommunities.ncat.org/codes/soldiers_gb.shtm
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başka bir yapı, ağaç gibi gölgeleyici bir unsura maruz kalmaması olarak tanımlanır.
Yapı, ağaç gibi herhangi bir gölgeleyici unsur, gündüz vakti 09:00 ila 03:00 saatleri
arasında başka bir bina veya boş bir parselin bir kısmının bile üzerine gölge
düşürmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.49
Kaliforniya ve New Mexico’da (A.B.D) güneş enerji sistemlerinin yaygınlaştırılması,
ve

önündeki

benimsenmiştir.

sınırlayıcı
Bir

engellerin

mülkün

güneş

kaldırılması,
enerjisi

bir

eyalet

kullanımı

ya

politikası
da

olarak

kurulumunun

engellememesini güvence altına almak için 1978 yılında Kaliforniya Güneş Hakkı
Yasası (Kaliforniya Güneş Hakkı Yasası, Medeni Kanun

Bölüm 714) (California

Solar Rights Act, Section 714 of the Civil Code) yürürlüğe konmuştur. Yasaya göre,
güneş enerjisi sistemleri genel ve yerel otoritelerin belirlediği ilgili standart ve şartlara
da uygun olmalıdır. Örneğin, güneş enerjisi sistemleri Amerikan Enerji Bakanlığı
tarafından desteklenen tarafsız bir kurum olan Solar Rating & Certification
Corporation (SRCC), ya da devlet tarafından tanınan başka bir ruhsatlandırma
kurumu (certification agency) tarafından sertifikalandırılmalıdır. Kaliforniya Güneş
Hakkı Yasası’na göre, bir güneş enerjisi sisteminin kurulum veya bakım süreci
herhangi bir mimari mülk tadilatı ile eşdeğer kabul edilmeli ve aynı süre ve süreçte
gerçekleştirilmelidir.50
New Mexico’da 1978’de yürürlüğe konulan yönetmelik, güneş enerjisi kullanımının
eyalet sakinlerine ekonomik fayda sağlayabileceğinin kabul edildiğini açıklar.
Dolayısıyla, güneş enerjisinin kullanımı konusunda her türlü araştırma, deney ve
geliştirme çalışmasını destekler. Bu yasa, bir yandan güneş enerjisi teknikleri ve
hükümet

kurumları

tarafından

yapılacak

uygulamalar

üzerine

araştırma

ve

geliştirmenin önemini belirtirken, bir yandan da güneş enerjisi sistemlerinin kamusal
ya da özel alanlarda kullanımını, yasalar ile desteklenen tamamen iktisadi bir girişim
olarak tanımlar ve bu şekilde kurallandırır.51

49

Wisconsin Solar Access, Thermal Performance, Solar Heating, and Other Ordinances, 1980,
http://www.smartcommunities.ncat.org/codes/soldiers_gb.shtml
50
California Solar Rights Act, 1978,
http://akeena.net/cm/About_Solar_Power/California_Civil_Code_714.html
51
New Mexico Solar Rights Act, 1978, http://www.smartcommunities.ncat.org/codes/nmsolar.shtml
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1992 yılından bu yana EİE ve DMİ, güneş enerjisi değerlerinin daha sağlıklı olarak
ölçülmesi için çalışmaktadır. Güncellenen ölçüm çalışmalarının sonucunda, Türkiye
güneş enerjisi potansiyelinin eski değerlerden %20-25 daha fazla çıkması
beklenmektedir. Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi ise Güney Doğu
Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz Bölgesi izler.

Şekil 17 Türkiye güneşlenme bölgeleri52
Türkiye 4 güneşlenme bölgesine ayrılmıştır (Şekil 17). Bu bölgeler kapladıkları
yüzölçümü ve coğrafi özellikleri ile kendi içlerinde farklılıklar göstermekle birlikte,
güneşli gün sayısı ve faydalanılma potansiyeli açısından homojen bir karaktere
sahiptir. Bu özellikler göz önüne alınarak yapılarda güneş hakkının kullanımını, bölge
ve şehir ölçeğinde geliştirecek erişim hakları kurallarla belirlenmelidir.
Bir şehrin ve ülkenin vatandaşlarının kamusal sağlığı, güvenliği ve refahı, güvenilir ve
ulaşılabilir enerji kaynaklarının varlığına bağlıdır. Dünyada, konvansiyonel enerji
kaynakları tehdit altındadır; fosil yakıt kaynaklarının hızla tüketiliyor olması, enerji
fiyatlarının gittikçe yükselmesine yol açmaktadır. Güneş enerjisi ile sağlanacak ısıtma
ve soğutma, su ısıtma ve elektrik üretme işlemleri, enerji üretimine belirgin bir katkı
sağlayabilir. Türkiye’de de bu konuda yasal düzenlemeler bulunmaması sebebiyle,
güneş enerjisinin kullanılması önündeki en önemli engellerden biri, kullanıcıların bu
sistemlerin, yakın çevredeki ağaçlar ve başkalarına ait diğer yapılar tarafından
gölgelenerek, fonksiyonlarının engelleneceği konusundaki kaygılarıdır. Mevcut
uygulamalar ve kurallar bu alanda tatmin edici derecede koruma oluşturmakta

52

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi, www.eie.gov.tr
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yetersizdir. Bu yüzden amaç, bir sahadaki bitkilendirme ve yapılaşmanın yakın
çevredeki diğer yapıların güneş erişimini engellemeyecek ve erişimin sürekliliğini
güvence altına alacak şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemelerin
yapılmasıdır.
Yerel yönetimlerin arazi kullanımına ilişkin kuralları güneş enerjisinin kullanımını
desteklemelidir. Bu destekleme için yönetimler, aşağıda belirtilen konularda
düzenlemelerde bulunabilir:
•

Yapıların yükseklik, konum, geri çekme mesafeleri ve enerji etkinliği

•

Bitki örtüsünün mülkiyet sınırlarına göre yükseklik ve konumları

•

Arsa planlamaları ve yönelimleri

•

Enerji sistemlerinin veya elemanların tipi ve konumu

Yerel

yönetimler

güneş

enerjisinin

kullanımı

ve

uygulamaları

konusunda

ruhsatlandırma sistemi geliştirmelidir. Bu sistemin geliştirildiği bölgelerde aşağıdaki
uygulamalar temel alınır:
•

Güneş ruhsatı, güneş erişim sistemi kurulmadan önce verilmelidir. Yani güneş
enerjisi sistemi kurulduğunda sistemden elde edilebilecek fayda kullanıcı
açısından belirlenmiş ve güvence altına alınmış olmalıdır.

•

Yerel yönetim, bu dokümanda belirtilen tanımlar ve prensiplere uygun tüm
güneş toplaçlarına ruhsat vermelidir. Yerel yönetimlerin yapılar ya da bitki
örtüsü üzerinde yükseklik veya konum sınırları belirttiği durumlarda güneş
(erişim) haklarının kapsamı yerel yönetimlerin bu sınırlandırmalarına ve
ruhsatta belirtilen kriterlere bağlı olmalıdır.

•

Şehir yönetimleri ve belediyeler güneş (erişim) haklarını kendi sınırları
içerisinde belirlemelidir. İlçelerde güneş hakları ilçe sınırları ve ilçeler arası
alanlar için belirlenmelidir. Tüm yerel yönetimler, bu konularda işbirliği halinde
çalışmalıdır.
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•

Hiçbir yerel yönetim güneş toplaçlarının kurulması ve kullanımını kamu
yararını ve sağlığını tehdit etmediği sürece engellememeli ve kısıtlamamalıdır.

4.2 Rüzgâr (Erişim) Hakları
4.2.1 Tanım ve ifadeler
Rüzgâr (erişim) hakları, literatürde değişik yaklaşımlarla incelenmiştir. Bu yaklaşımlar
aşağıdaki gibi özetlenebilir.
a) Enerji üretme
b) Arazi kullanımı
c) Kentsel planlama

a) Enerji üretme
Rüzgâr hızı, yükseklikle beraber artış göstermektedir (Şekil 3). Dolayısıyla, bir
binanın yüksekliği arttıkça, bina yüzeyine çarpan rüzgârın hızı artmakta, bu da
beraberinde, rüzgâr enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bina monte rüzgâr
üreteçlerinin
getirmektedir.

(rüzgâr
53

türbinleri)

kullanımı

açısından

büyük

bir

potansiyel

Bu konu, enerji üretebilen makineler olarak, binaların, güneş (erişim)

haklarının yanı sıra, rüzgâr (erişim) haklarını da gündeme getirmektedir. 21. yüzyıl
paradigmaları arasına giren ve binaların tasarım aşamasında düşünülmesi gereken
bu önemli konu, çok kapsamlı araştırmaları, teknolojik gelişmeleri ve düzenlemeleri
gerektirmektedir.
b) Arazi kullanımı
Rüzgâr hakları konusu, arazi kullanımı açısından irdelendiğinde,54 arsa sahibinin,
mülkünün altındaki kaynaklarla ilgili olarak sahip olduğu maden hakları gibi,
53
54

R. Susan, Designing for Climate Change, AEE 2001.
Wind Rights, Land Use and Zoning Issues Related to Site Development for Utility Scale Wind
Turbine Generators, Section 9, 2004. http://web1.msue.msu.edu/cdnr/otsegowindwindrights.pdf
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mülkünün üzerindeki rüzgâr kaynaklarına kesintisiz olarak erişimini sağlayan rüzgâr
hakları gündeme gelmektedir. Bu yaklaşım, rüzgâr çiftliği girişimcisi için, arazisi
üzerindeki serbest rüzgâr akışının bozulmasının engellenmesine karşın elde etmesi
gereken hak olarak da açıklanabilir.
Rüzgâr enerjisinden elde edilen elektrik, dünyanın en hızlı büyüyen enerji üretme
metodudur. Rüzgâr enerjisine artan ilginin bir sonucu olarak, girişimciler ya da kamu
kuruluşları bazı arazi sahiplerinin rüzgâr haklarını satın almak isteyerek, bir veya
daha fazla rüzgâr türbininin kurulumu ve yola erişim karşılığında, bu kişilere ödeme
yapmaktadır.55
c) Kentsel planlama
Konuya, kentsel ölçekte yaklaşıldığında, rüzgâr koşullarının kamusal açık mekanlar
ve yaya kaldırımlarındaki termal konforun sağlanmasında kritik bir rol oynaması
üzerinde durulmaktadır. Böylece, yayaları, rüzgârın fiziksel etkisinden korumak ve
yerleşim biriminin doğal hava akışını sağlamak gibi faktörler göz önüne alınarak
geleceğin yapı tasarımlarını etkileyecek yönergelerin oluşturulması gerekliliği
savunulmaktadır. Bu tanım, sonraki kısımda (4.2.2) geniş olarak açılmaktadır.
4.2.2 Kentsel Planlamada Yeri
Binalar ve yakın çevresi arasındaki ilişki, şehirdeki kamusal mekanların kalitesini
büyük ölçüde belirlemekle beraber, sokaklar ve diğer açık alanlar, kamusal
etkinliklerin düzenlendiği başlıca merkezleri oluşturmaktadır. Dış mekanlardan alınan
hazzı, mikroiklimsel koşullar ve algısal faktörler önemli ölçüde etkilemektedir.
Rahatsız edici rüzgâr koşullarından korunmuş fakat gerekli hava akışının
engellenmediği kamusal açık alanlar, kentsel yaşamı korumak, canlandırmak,
zenginleştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler için konforlu ve rahat mekanlar
sunmaktadır. Dolayısıyla, bina formunun yayaların bulunduğu mekanlara pozitif katkı
sağlaması ve konforlu rüzgâr koşulları oluşturması önemli bir konu haline
gelmektedir.
55

Wind Rights to Private Land, A Guide to Landowners, Minnesota Department of Commerce,
www.commerce.state.mn.us
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Kentin genel formu ve iklimi arasındaki ilişki sezgisel olarak anlaşılabildiği halde, bu
ilişkinin gelecekte yapılacak belirli bir binanın iklimsel koşulları üzerindeki etkisinin
nasıl olacağını -sezgisel de olsa- tahmin etmek mümkün olmamaktadır. Ayrıca,
önerilen yapıların, yaya kaldırımlardaki ve açık alanlardaki konfora etkilerini
saptayabilen kapsamlı matematiksel bir model de yoktur. Burada, konfor kelimesi,
sakince yürüyen ya da bankta oturan bir insanın fizyolojik olarak iyi olma durumunu
temsil etmektedir.56
Rüzgârın, sıcak havalarda serinletici, soğuk havalarda ise üşütücü etkisinin yanı sıra,
insan vücudu üzerinde, fiziksel kuvvetinden kaynaklanan bir etkisi de vardır.
Rüzgârın yayalar üzerindeki fiziksel etkisi deneysel olarak test edilmiş ve varılan
sonuçlar Şekil 18’de gösterilmiştir.57

Rüzgâr Hızı (km/saat)
0

Gözlenen etkileri
Durgun hava, fark edilebilir bir rüzgâr yok
Rüzgâr yüzde hissedilir

7,1

Giysiler hafifçe havalanır

14,2

Gazete okumak zorlaşır

21,3

Saçlar dağılır, tozlar ve kağıtlar uçar

28,3

Yürüme kontrolü zayıflamaya başlar

35,4

Şemsiye kullanımı zorlaşır

42,5

Şiddetli bir esinti hissedilir, muntazam yürümek zorlaşır

49,6

Kontrol edilemez sendeleme hareketleri olur

56,7

Rüzgâr, fırtınaya dönüşür ve denge sağlamak zorlaşır

67,3

İnsanlar sürüklenir

78,6

Ayakta durulamaz

Şekil 18 Rüzgâr etkileri

56
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Bosselmann ve diğerleri, a.g.y.
E. Arens, “Designing for an Acceptable Wind Environment”, Transportation Engineering Journal,
Vol. 107, p. 127-141, 1981.
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Rüzgâr hız limitleri (kabul edilebilirlik ölçütü) “equivalent wind” denilen eşdeğer rüzgâr
açısından ifade edilmekte olup, bu değer, ortalama rüzgâr hızı ve rüzgâr
türbülansındaki ani değişiklere bağlı olarak değişmektedir.58 Oturma alanları için
kabul edilebilir rüzgâr hızı azami 12 km/saat olarak alınırken, bu değer insanların
yürüdüğü yerlerde 18 km/saat’e kadar çıkabilmektedir. Çoğu rüzgâr araştırmacısı,
insanların

güvenliği

için

azami

rüzgâr

hızı

değerini

70

km/saat

olarak

tanımlamaktadır. Bu hızda, insanlar yürümekte ciddi zorluklar çekmekte, hatta
yaşlılar rüzgârda sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.
Bina yüksekliğindeki ani değişimler, bina çevresinde yer alan sokak ve parklardaki
rüzgârın hızında ciddi değişimler yaratabildiği için, konu yüksek binalar özelinde ayrı
bir önem kazanmaktadır. Yüksek binaların ortaya çıkışıyla birlikte, çevrelerinde
yarattıkları rüzgâr koşulları önemli bir teknolojik ve sosyal sorun haline gelmeye
başlamıştır. Binanın şekli ya da yapısı sokakta yürüyen yayalar için davetkar
olmayan, hatta tehlikeli rüzgâr koşullarına sebebiyet verebilmektedir. Yüksek
binaların yakın çevrelerinde yarattığı olumsuz rüzgâr koşullarının bir sonucu olarak,
rüzgârda sürüklendikten sonra, kafataslarından yaralanarak hayatlarını kaybeden
yaşlı iki İngiliz kadınla ilgili haber, konunun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.59
Ayrıca, yayalar düzgün ve pürüzsüz cepheli gökdelenlerinin önünden geçerken,
ayaklarının yerden kesilerek havalanma tehlikesi arz eden “Mary Poppins”
sendromuyla karşı karşıya kalabilirler. Diğer bir problem ise, yüksek binaların
çevresindeki rüzgâr türbülansının sebep olduğu, sık sık karşılaşılan ve “Marilyn
Monroe

effect”

olarak

literatüre

geçen,

kadınların

eteklerinin

dalgalanarak

havalanması olayıdır.60
Bir binanın çevresindeki rüzgâr koşulları, yerel topoğrafya, bina kütlesi, yakınındaki
bitki

örtüsü,

diğer

yüksek

yapılara

yakınlık

gibi

birçok

etmen

tarafından

belirlenmektedir. Bu faktörler, yeni yapılacak olan yüksek binanın, taban, balkon ve
teraslarındaki rüzgâr şartlarını da etkilemektedir. Dahası, birçok dış mekan etkinliği
58

J. C. R. Hunt, E. C. Poulton and J.C. Mumford, “The Effects of Wind on People”, Building and
Environment, Vol. 11, p. 15-28, 1976; P. S. Jackson, “The Evaluations of Wind Environments”,
Building and Environment, Vol. 13, p. 251-260, 1978.
59
T. Stathopoulos, K. Wu, and C. Bédard, “Wind Environment Around Buildings: A Knowledge-Based
Approach”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 41-44, p. 2377-2388,
1992.
60
B. Taranath, a.g.y.
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için kabul edilebilir azami rüzgâr hızı 18 km/saat olduğu halde, dinlence alanları,
parklar ya da benzeri mekanlar için bu hız çok fazladır ve bu çeşit mekanlarda, ilave
rüzgâr kesicilerine gereksinim duyulmaktadır. Kabul edilebilir rüzgâr hızı, yapılan
etkinliğe bağlı olduğu kadar, o etkinliği gerçekleştiren kişinin yaşına da bağlıdır.61

Binanın tasarımı, bina tabanındaki rüzgâr koşullarını önemli ölçüde etkilemektedir.62
Örneğin, dikdörtgensel bir planda, bina boyunca devam ederek zemin kata kadar
inen perde duvar, hızlanarak bina cephesinden aşağıya doğru esen rüzgâra sebep
olabilmektedir. Bu durum, “downwash” (Şekil 19a) da denilen “akımın aşağı sapması”
olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, rüzgâr akımı zemine ulaştıktan sonra, buradaki
köşelerde ivmesi artmaktadır (Şekil 19b). Bu durum, özellikle, yakınındaki yapılara
nazaran çok yüksek olan binalar için geçerlidir. Yukarıda sözü edilen durumlarda,
kaldırım alanlarını ve bina girişini bina cephesinden aşağı doğru inen rüzgâr
akışlarından korumak amacıyla, geniş sundurmalar yaygın olarak kullanılmaktadır
(Şekil 19c). Ayrıca, zeminde yeterli alan olduğu takdirde, geniş podyumlar da aynı
amaca hizmet edebilmektedir (Şekil 19d). Binanın altında yer alan arkad ya da açık,
kolonlu meydan, istenmeyen rüzgâr koşulları yaratabilmektedir (Şekil 19e). Bina
içerisine çekilmiş bir giriş, bu mevkideki rüzgâr hızını azaltırken (Şekil 19f); köşe girişi
bina köşesindeki rüzgâr konsantrasyonunu arttırabilmektedir (Şekil 19g).
Yapının konumu, yönelimi, şekli ve çevresindeki topoğrafya sebebiyle sayısız
çeşitlilik barındıran bu probleme analitik bir çözüm bulmak olanaksız gözükmektedir.
Sonuç olarak, fiili saha testleri ve rüzgâr testlerinden elde edilen veriler ışığında, bina
kompleksi içinde yayaların konforunu olumsuz olarak etkileyen durumlar nitel olarak
belirlenmelidir. Bunun yanı sıra, model çalışmaları, güvenlik ve konfor kriterlerinin baz
alındığı bina-yaya kotu rüzgâr çalışmaları için güvenilir tahminlerde bulunulmasına
yardımcı

olmaktadır.

Binanın

yaya

kotu

seviyesinde

başarılı

bir

tasarım

gerçekleştirebilmek için, plancı, proje geliştiricisi ve tasarımcı olarak, bina-yaya ilişkili
problemlerin farkında olunmalı ve yapının oluşturacağı mikroiklimsel olumsuzlukları
tahmin edebilmek amacıyla gerekli tasarım desteği alınmalıdır.
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E. L. Houghton and N. B. Carruthers, Wind Forces on Buildings and Structures: An Introduction,
Edward Arnold Ltd., London, 1976.
62
B. Taranath, a.g.y.
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(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)

(g)
Şekil 19 Bina-yaya kotu rüzgâr çalışmaları için tasarım kaygıları: (a) sokak kotunda
“downwash” olayı; (b) zemindeki köşelerde rüzgârlı bölgeler; (c) geniş bir
sundurma; (d) geniş podyumlar; (e) çekilmiş (gömme) giriş; (f) bina altında
arkad ya da açık, kolonlu meydan; (g) köşe girişi63

63

a.g.y.
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Şekil 20 (a-b)’ de ise yüksek binalar için istenmeyen ve tercih edilen yapılanmalar
gösterilmektedir.64

(a)
İstenmeyen yapılanma

(b)
Tercih edilen yapılanma

Şekil 20 (a-b) Yüksek binalar için istenmeyen ve tercih edilen yapılanmalar
64

HOK Architects Corporation, Design Criteria for Review of Tall Building Proposals, City of Toronto,
2006.
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Bir bölgenin planlaması aşamasında, tasarımcı, binaların genişlik ve yükseklikleriyle,
açık alanlar ve yürüme yollarıyla ilintili olarak farklı geometrik formlarla denemeler
yapmaktadır. Bina çevresindeki rüzgâr akışının dağılımı, bina geometrisiyle doğrudan
ilgilidir.

Dolayısıyla,

bir

binanın

geometrisinin

değiştirilmesi

diğer

binaların

çevresindeki rüzgâr akışını da değiştirmektedir. Yeni binalar farklı mikroiklimler,
değişik rüzgâr akışları ve gölgeleme alanları yaratmaktadır. Sonuç olarak, sürekli
olarak değişen bu parametreler içinde, güneş haklarını olduğu kadar, rüzgâr haklarını
korumak da zor bir durum haline gelmektedir. Bunun yanı sıra, yaya kaldırımlarında,
kabul edilebilir bir düzeyde rüzgârın varlığının da korunması gerekmektedir.
Günümüzde, mikroiklimi ve rüzgâr haklarını gözeten bir tasarımda, rüzgâr tüneli
çalışmalarından

(wind

programlarından

tunnel

(computational

studies)
fluid

ve

akışkanlar

dynamics

dinamiği

simulation

tool

simülasyon
-

CFD)

faydalanılmaktadır.
Dünyada, güneş ve rüzgâr haklarının korunarak, kentsel tasarım yapılan birçok yer
vardır. New York, Boston, Chicago, Philadelphia, Pittsburgh, San Francisco, Calgary,
Edmonton, Halifax, London, Montreal, Ottowa ve Toronto bu yerler arasında
gösterilebilir. Öte yandan bu ülkelerde, geçmişte birçok yüksek bina inşa edilmiştir.
Bu binalar, gölgeleme, gün ışığı kaybı, çevrelerinde oluşan güçlü rüzgâr akımları ve
bazı bölgelerinde rüzgârı kesmelerinden ötürü doğal hava akışını ve doğal
havalandırmayı engelleme gibi birçok soruna sebebiyet verebilmektedir. Birçok
şehirde, yüksek binaların da arasında bulunduğu büyük projeler, gölgeleme
problemlerine yönelik değerlendirmelerin yanı sıra rüzgâr çalışmalarına da tabi
tutulmaktadır.
Örneğin, San Francisco’da, izin verilen azami rüzgâr hızı da “performans standardı”
kriterleri arasına alınmış; binaların sebep olabileceği maksimum rüzgâr hızı,
insanların yürüdüğü bölgelerde 17,6 km/saat, insanların oturduğu bölgelerde ise 11,2
km/saat olarak belirlenmiştir. New York’ta da, büyük projelerin geliştirilmesi
aşamasında rüzgâr çalışmalarına başvurulmakta ve yeni yapılacak veya varolan açık
alanlardaki rüzgâr hızının, varolan benzer açık alanlardaki ortalama rüzgâr hızını
aşmaması istenmektedir.
Capeluto ve diğerlerine göre (2003), yazın, yürünen bölgelerde, ana cadde ve
sokaklardaki azami rüzgâr hızı 7,2 km/saat olması gerekirken, oturulan bölgelerde,
66

bu değer maksimum 3,6 km/saat olmalıdır.65 Kışın ise, bu değerler, sırasıyla 18
km/saat ve 12,6 km/saat olarak alınmaktadır. İnsanların hızlı hareket ettiği sokaklar
için ise bu değer 32,4 km/saat’e kadar çıkabilmektedir. Mahallelerde ise meltemler
için benzer değerler kullanılmaktadır.

65

I. G. Capeluto, A. Yezioro, and E. Shaviv, “Climatic aspects in urban design - a case study”, Building
and Environment, Vol. 38, p. 827-835, 2003.

67

BÖLÜM 5
SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünya enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan fosil yakıt rezervlerinin kısıtlı
olması, fiyat artışları, çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve dünya nüfus artışı ve 21.
yüzyılın sosyo-ekonomik yapılanması dikkate alındığında, yenilenebilir enerji
kaynaklarına

yönelim

kaçınılmaz

olmuştur.

Günümüzde,

yenilenebilir

enerji

kaynaklarına yönelimin bir sonucu olarak, güneş ve rüzgâr enerjisinden faydalanma
çalışmaları oldukça hız kazanarak; Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri
başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerde, dev birer enerji sektörüne dönüşmüştür.
Dünya genelinde kullanılan enerjinin yarısından fazlasının, binalar tarafından
tüketildiği göz önünde alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarının binalara ve
dolayısıyla daha büyük ölçeklerde, tüm kentsel mekanlara entegrasyonu zorunlu hale
gelmiştir. Günümüzde “güneş ve rüzgâr (erişim) hakları” kavramlarıyla da gündemde
olan bu konu, gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada, günümüzün kentsel tasarımlarının, güneş ve rüzgâr hakları gözetilerek
yapılması gerekliliği vurgulanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’nin
yönetmeliklerinde de bu konuda iyileştirmeler yapılması gerekliliği aşikardır.
Günümüzde, güneş ve rüzgâr hakları gözetilerek, kentsel imar yönetmeliklerinde
düzenlemeler yapılan şehirlerden bazılarına örnek olarak, ABD’de New York, Boston,
Chicago, Philadelphia, San Franciscisco, İngiltere’de Londra, Kanada’da Montreal,
Ottawa ve Toronto verilebilir.
Şehir parsellerinin ve üzerindeki binaların boyutları, güneş ve rüzgâr erişimlerini
etkilemektedir. Bu durum, insanların güneş ve rüzgârdan yeterli olarak yararlanması
ve dolayısıyla şehiriçi yaşam konforunu belirlediği gibi, aynı zamanda yenilenebilir
enerji kaynaklarının başlıcalarından olan güneş ve rüzgârdan enerji elde etme
faydasını da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, dünyada güneş ve rüzgâr hakları
adı altında anılan bu konu, iki içerik barındırmaktadır:
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a) Yaşam konforu açısından güneş ve rüzgâr erişimi
b) Enerji elde etme açısından güneş ve rüzgâr erişimi
Yaşam konforu açısından incelendiğinde, güneş ve rüzgâr erişiminin insanlara
kontrollü olarak verilebilmesi için imar yönetmeliklerinde aşağıdaki hususlar
gözetilmelidir:
-

Yüksek binaların yeraldığı büyük projelerde, cadde ve sokaklarda ihtiyaç
duyulan doğal rüzgâr akışının ve güneş erişiminin sağlanması için güneş ve
rüzgâr çalışmaları yapılmalıdır.

-

Mevcut yapılaşmaya ilaveler halinde, yeni yapılacak yapıların mevcut açık
alanlar ve diğer yapılar üzerindeki etkileri tasarım aşamasında belirlenmelidir.

Konuya rüzgâr açısından bakıldığında, ihtiyaç duyulan doğal havalandırma için
rüzgâr akışının engellenmemesi, diğer taraftan da insanları rahatsız edici
boyutlara ulaşmaması, başka bir deyişle, rüzgâr koşullarının kamusal açık
mekanlar ve yaya kaldırımlarındaki termal konforun sağlanmasında kritik bir rol
oynaması üzerinde durulup, rüzgâr erişimiyle birlikte, kabul edilebilir hız
değerlerinin üzerine çıkan rüzgâr akışlarından korunmanın sağlanması konusu
gündeme gelmektedir. Bu konuda, özellikle açık alanlar için, kabul edilebilir rüzgâr
hız limitlerini sağlamak adına, rüzgâr kesici elemanlardan istifade edilebilmektedir.
Konuya güneş açısından bakıldığında ise, mevsimlere (yaz ve kış) göre günün
belli saatlarinde, açık ve kapalı alanların gölgelenmesinin belirli bir seviyeden az
veya çok olmaması hususu üzerinde durulmalıdır. Örneğin, San Francisco’da
(A.B.D) şehrin merkezinde yapıların maksimum yükseklikleri, binanın caddeden
uzak olan katlarına birleştirilen bir düzlemin açısının verilmesi ile belirlenir. Boston
(A.B.D) imar kanunlarına göre, şehir merkezinde gündüz vakti 08:00 ile 02:30
saatleri arasında binaların yarattığı gölgeleme oranında bir artış olmamalıdır.
Ayrıca, bu konuda, kış mevsiminde güneşten yararlanabilme temel alınmasına
rağmen,

yazın

güneşten

korunma

hususuda

ikincil

olarak

gündeme

gelebilmektedir. Yaprak döken ağaçların ya da katlanabilir pergolaların kullanımı
yazın gölgeleme sağlamak amacıyla önerilen dinamik çözümler arasındadır.
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Enerji

elde

etme

sağlanabilmesinde,

açısından
imar

ve

incelendiğinde,
hukuk

güneş

ve

yönetmeliklerinde

rüzgâr
aşağıdaki

erişiminin
hususlar

gözetilmelidir:
-

Günün belirli vakitleri dahilinde, güneş toplaçları, civardaki yapılarca
gölgelenme, rüzgâr türbinleri ise kullandıkları serbest rüzgâr akışının
engellenme durumuna karşı yönetmeliklerce korunmalıdır.

-

Güneş

toplaçları

ve

rüzgâr

türbinleri,

civardaki

diğer

girişimcileri

engellemeyecek (gölge teşkil etmeyecek) şekilde yerleştirilmelidir.
Sonuç olarak, bu prensipler temelinde, güneş ve rüzgâr (erişim) hakları, sürdürülebilir
bir

yapısal

çevrede

yenilenebilir

enerjilerin

kullanımının

düzenlenerek

desteklenmesini sağlayan haklardır.
Teorik olarak güneş ve rüzgâr enerji potansiyeli, elektrik ihtiyacının büyük bir
bölümünü karşılayabilir durumda olan ülkemizin, bu dev enerji sektörlerine yönelimi
kaçınılmazdır. Aynı zamanda, hızla gelişen ve yapılaşan Türkiye, acilen kentsel
sürdürülebilir tasarım prensiplerini özümsemeli ve yapıların yarattığı mikroiklimsel
etkileri de göz önüne alarak bölge, hatta şehir bazında, yürütülecek çalışmalarla
kendi sentezini geliştirmelidir. Sonuç olarak, analiz çalışmalarından elde edilecek
veriler ışığında, gerek güneş (erişim) hakları, gerekse rüzgâr (erişim) hakları
bağlamında kentsel tasarım ölçeğinde alınacak kararlar, acilen imar yönetmeliklerine
entegre

edilerek,

yaratılacak

yeni

kent

parçaları

için

tasarım

prensipleri

oluşturulmalıdır.
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