
46 YEfi‹L B‹NA / HAZ‹RAN 2010

MAKALE

1. Girifl

ABD Baflkan› Barack Obama yönetime
geldi¤inde, 2025 y›l›nda net s›f›r enerjili bi-
nalar, 2020 y›l›nda ise net s›f›r enerjili evler
hedefini koymufltur [1]. Avrupa Birli¤i ise
“AB Binalarda Enerji Performans Yönetmeli-
¤inde” (2020/91/EC) 2020 y›l› itibariyle ener-
jide yüzde 20 tasarruf ve binalardaki enerji
ihtiyac›n›n yüzde 20’sinin yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan sa¤lanmas›n› hedeflemifltir.

Ancak AB, enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤› ve fosil
enerji tüketimini azaltmak ve Birleflmifl Mil-
letler ‹klim De¤iflikli¤i konusundaki Çerçeve
Konvansiyonu kapsam›nda imzalanan “Kyo-
to Protokolu’nün küresel s›cakl›k art›fl›n›
uzun vadede 2 ºC’nin alt›nda tutma ve 2020
y›l› itibariyle sera gaz› sal›mlar›n› 1990 y›l› de-

¤erlerinin en az yüzde 20 (uluslararas› bir an-
laflma yap›lmas› durumunda yüzde 30) alt›na
çekme” taahhüdünü desteklemek amac›yla,
AB BEP yönetmeli¤inde revizyona giderek,
2020 y›l› Aral›k ay› itibariyle AB üye ülkelerin-
de yeni binalar›n “yaklafl›k s›f›r enerjili” ol-
mas› ve enerjinin bir bölümünün yenilenebi-
lir enerji kaynaklar›ndan sa¤lanmas›n› hedef-
lemifltir. Bu revizyon 2009 y›l›nda AB Parle-
mentosu ve AB Konseyi taraf›ndan kabul
edilmifl ve Nisan 2010’da yürürlü¤e girmifltir.

De¤ifliklikteki önemli unsurlardan bir tanesi
de teknolojik geliflmenin sürdürülmesi ve
özellikle k›rsal bölgelerde yeni ifl sahalar› ve
bölgesel geliflme için yeni f›rsatlar yarat›lma-
s›d›r [2]. 

Türkiye’de ise binalarda enerji verimlili¤i-
nin art›r›lmas› ve fosil yak›tlar›n azalt›lmas›

amac›yla 5.12.2009 tarihinde Binalarda
Enerji Performans Yönetmeli¤i (BEP Yönet-
meli¤i) yürürlü¤e girmifltir [3]. Yönetmeli¤in
en önemli maddeleri: 1000 m2nin üzerindeki
tüm binalarda merkezi ›s›tma sistemi, 2000
m2nin üzerindeki konut d›fl› binalarda merke-
zi so¤utma sistemi kurulmas› ve binalara
enerji kimlik belgesi düzenlenmesidir. Bu
çerçevede binalar, fosil yak›t tüketimlerine
göre A, B, C, D, E, F ve G olarak sertifikalan-
d›r›lacakt›r. Burada A s›n›f›, fosil yak›t tüketi-
mi ve emisyon sal›m› en az olan binay› tan›m-
lamaktad›r. Yeni binalara enerji kimlik belge-
si, bilgisayar program›n›n kullan›ma aç›lma-
s›yla hemen verilecek olup, bu yap›lmad›¤›
takdirde binaya ruhsat verilmeyece¤i belirtil-
mektedir. Mevcut binalarda ise enerji kimlik
belgesi düzenlenmesi 2017 y›l›ndan sonra
zorunlu olacakt›r. Yine, enerji verimlili¤inin
art›r›lmas›, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
kullan›m›n›n etüt edilmesi, bina otomasyon
sistemlerinin kurulmas›, gün ›fl›¤›ndan yarar-
lanma gibi hususlar da yönetmelikte yer al-
maktad›r. Ancak yönetmelik yay›nland›¤› an-
dan itibaren baz› tart›flmalar bafllam›flt›r.
Özellikle merkezi ›s›tma ve so¤utma sistem-
lerinin zorunlulu¤u konusunda, ilgili sektör-
lerden itirazlar gelmifltir. Ayr›ca, uygulamada
sorun yaratabilecek ve aç›kl›¤a kavuflturul-
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mas› gereken maddeler de söz konusu ol-
mufltur. Bu nedenlerle Yönetmelikte de¤iflik-
likler yap›larak, 2.4.2010 tarihli Resmi Gaze-
te’de yay›nlanm›flt›r. Bu de¤iflikliklerden en
önemlisi, merkezi ›s›tma sistemi kurulmas› s›-
n›r›n›n 2000 m2ye yükseltilmesi, merkezi so-
¤utma sistemi kurulmas›n›n ise 250 kW s›n›-
r› ile düzenlenmesidir. Di¤er yandan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Elektrik ‹flleri Etüt
‹daresi Genel Müdürlü¤ünce haz›rlanan
Enerji Verimlili¤i Strateji Belgesi Tasla¤›nda,
2015 y›l› sonuna kadar kamu sektöründe en
az yüzde 15 enerji tasarrufu hedefinin konul-
du¤u bilinmektedir. Yukar›da veriler, AB ve
ABD çal›flmalar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu he-
defin çok yetersiz oldu¤u görülmektedir. An-
cak mevcut altyap› ile gerek özel sektördeki,
gerekse kamudaki konuya olan yaklafl›m dik-
kate al›nd›¤›nda bu hedef gerçekçidir. Söz-
gelimi, Binalarda Enerji Performans Yönet-
meli¤inin gereklerini yerine getirmeleri ve
kontrol etmeleri öngörülen belediyelerin ço-
¤unlu¤u, yeterli teknik personel ve bilgi biri-
kimine sahip de¤ildir. Benzer flekilde, enerji
verimlili¤inin art›r›lmas› amac›yla yetkilendiri-
len EVD flirketleri ile enerji yöneticilerinin ço-
¤unlu¤u, enerji verimlili¤inin art›r›lmas› he-
deflerine katk› sa¤layabilecek nitelikte de¤il-
dir. Bu nedenle yap›lan çal›flmalar genelde
yasak savma flekline dönüflmüfltür. Ayr›ca es-
ki binalar›n enerji performanslar›n›n iyilefltiril-
mesine yönelik teflvik ve/veya cezai müeyyi-
delerin olmamas› da bu konuda ilerlemenin
çok yavafl olaca¤›n› göstermektedir. Di¤er
yandan Türkiye’deki mevcut bina sto¤unun
büyük bir bölümü gecekondu veya niteli¤i
düflük apartmanlar fleklindedir. Bu tür bina-
lara yap›lacak masraflar, örne¤in yal›t›m ya-
p›lmas›, kaynaklar›n israf› anlam›na gelecek-
tir. Benzer flekilde, yeni binalar›n BEP Yönet-
meli¤ine uygun tasar›m› için proje bedelleri-
nin çok yetersiz olmas›, bu tür bina tasar›m›
yapabilecek tasar›mc›lar›n nitelik ve nicelik
olarak yeterli birikime sahip olmamalar› da
di¤er önemli problemlerdendir. 

Türkiye’deki mevcut duruma ra¤men, gö-
nüllülük esas›na dayal›, teknoloji gelifltirmeyi
amaçlayan, yüksek performansl› ve düflük
emisyonlu binalarin yap›larak topluma örnek
olunmas›, bilgi birikiminin oluflturulmas›, ye-
ni ifl olanaklar› yarat›lmas›, d›fla ba¤›ml›l›¤›n
azalt›lmas›, yerli ve yenilenebilir enerji kay-

naklar›n›n devreye sokulmas›, çevrenin ko-
runmas› aç›s›ndan gerekli ve çok önemlidir. 

2. Yüksek Performansl› Binalar

2.1.Binalarda Sürdürülebilirlik
Çevre dostu, sürdürülebilir, az enerji tüke-

ten ve ihtiyaç duydu¤u enerjiyi yenilenebilir
kaynaklardan sa¤layan binalar›n tasar›m› ve
inflaat›, disiplinler aras› iflbirli¤ini gerektiren
bütünleflik bir süreçtir. Buna karfl›n ülkemiz-
de geleneksel bina tasar›m›ndaki ekip; mal
sahibi, mimar, inflaat mühendisi, tesisat mü-
hendisi ve elektrik mühendisinden olusur.
Ancak geliflmifl ülkelerde durum daha farkl›-
d›r. Örne¤in ABD’de bu ekip genellikle mal
sahibi, mimar, inflaat mühendisi, HVAC mü-
hendisi, elektrik mühendisi, s›hhi tesisat mü-
hendisi, yang›n uzman›, ayd›nlatma mühen-
disi, enerji analiz uzman›, proje müdürü, ma-
liyet uzman›, yap› fizi¤i uzman›, bina iflletici-
si ve bina kullan›c›lar›n›n temsilcisi fleklinde-
dir. Bu uzmanlar, tasar›m›n de¤iflik aflamala-
r›nda ve de¤iflik oranlarda tasar›ma katk›da
bulunmaktad›rlar. Bu süreçte [4]; 

• Binan›n minimum enerji tüketecek 
flekilde ve uygun yönlerde yerlefltirilmesi

• Bina cephelerinin enerji tüketiminin 
optimize edilmesi (›s›tma ve so¤utma
yüklerinin minimize edilmesi)

• HVAC sistemlerinin ömür boyu maliyet
analizi ile optimize edilmesi

• Tasar›m sürecinin ömür boyu maliyet
analizine uygunlu¤u

• Sistemlerin iç mekan kalitesini sa¤layacak
biçimde seçilmesi

• Sistemlerin iflletme ve bak›mlar›n›n 
kolayl›¤›

• Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n 
projelere dahil edilmesi

• HVAC sistemlerinin kullan›c›lar 
taraf›ndan kontrol edilebilmesi

• Bina kütlesinde pasif veya mekanik 
yöntemlerle ›s› depolanmas› 
(HVAC sistemlerinin kapasiteleri küçülür,
ilk yat›r›m ve iflletme maliyetleri azal›r) 

• Bina kabu¤undan kaynaklanan ›s› kay›p
ve kazançlar›n›n minimize edilmesi 

• D›fl iklimsel koflullar (d›fl ortam s›cakl›¤›,
nem oran›, hava kalitesi, potansiyel 
kirletici kaynaklar›, günefl alma imkanlar›,

rüzgar durumu), toprak, temiz su 
bulunabilirli¤i 

• Do¤al havaland›rma imkanlar›ndan 
yararlan›lmas› 

• Günefl enerjisi veya at›k ›s› destekli 
absorbsiyonlu sistemlerle daha az 
elektrik tüketen so¤utma sistemleri 
kullan›lmas›

• S›cak su için günefl kolektörleri, elektrik
enerjisi için fotovoltaik (günefl pili) 
paneller kullan›lmas›

• Is› geri kazan›m sistemleri tesis edilmesi
• Elektrikle ayd›nlatma yerine do¤al 

ayd›nlatma, d›fl gölgelikler ve çift cam
cephe sistemlerinin incelenmesi

• ‹ç mekan kalitesi sa¤lan›rken verimli 
havaland›rma stratejilerinin uygulanmas›

• Su tüketimini azaltacak önlemler 
al›nmas› (verimli cihaz kullan›m›, ya¤mur
suyundan yararlanma, gri sular›n 
ar›t›larak tekrar kullan›m›, so¤utma 
kulesi, klima santrallar› ve fan coil 
cihazlar›ndaki yo¤uflma ile ortaya ç›kan
sular›n tekrar kullan›lmas› vb.)

• Projenin bafl›ndan itibaren bir 
“commissioning” program uygulanmas›

• Bina hizmete aç›ld›ktan sonra özellikle ilk
befl y›l içinde personel memmuniyeti,
enerji tüketimi vb. noktalar›n  izlenerek
tasar›m ve uygulaman›n ne denli baflar›l›
oldu¤unun kontrol edilmesi

hususlar› dikkate al›nmal›d›r. fiekil 1’de bu
süreç flematik olarak gösterilmifltir.

Yukar›da belirtildi¤i üzere bu sürecin ba-
flar›l› biçimde tamamlanabilmesi için hem
proje ekibi hem de mal sahibi iflin bafl›ndan
itibaren iflbirli¤i içinde olmal›d›r. Mimar ve
mühendislerin bina içindeki mekanlar›, mal
sahibinin isteklerini (fonksiyon), gün ›fl›¤›,
mekanlar aras›nda olmas› gereken ba¤lant›-
lar, standartlara uygunluk, estetik gibi etken-
leri de dikkate alarak düzenlemeleri gerekir.
Sürdürülebilir bina tasar›m› ile iç mekan kali-
tesinden fedakarl›k yapmadan binan›n enerji
tüketimini ve dolay›s›yla emisyonlar› azalt-
mak olanakl›d›r. Ancak konfor ile enerji tü-
ketimi aras›nda bir noktadan sonra kaç›n›l-
maz hale gelen ters orant›, konfor kriterleri-
nin optimum düzeyde tan›mlanmas›n› gerek-
tirir [Çakmanus]. Bunun için konu, afla¤›da
örnek olarak verildi¤i üzere, ilk yat›r›m ve ifl-
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letme maliyetleri ile süreçleri yönünden de
de¤erlendirilmelidir [4].

2.1.1. ‹lk Yat›r›m Maliyetleri 
Yönünden De¤erlendirme

Enerji verimlili¤ini art›ran sistemlerin, bi-
nan›n ilk yat›r›m maliyetlerini art›raca¤› düflü-
nülebilir. Örne¤in
a) Do¤al havaland›rma, gece 

havaland›rmas›, free cooling yapabilmek
için ilave ekipman ve otomatik kontrol
sistemleri gerekir

b) Yal›t›m, olmamas› durumuna göre ilave
bir maliyet getirir

c) Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
(günefl enerjisi sistemleri, rüzgar enerjisi,
›s› pompalar› vb.) projelere dahil edilmesi
ilk yat›r›m› art›r›r

d) Do¤al ayd›nlatma fotoelektrik sensörler,
ilave kablolama, otomatik kontrol 
sistemlerini gerektirir

e) HVAC sistemlerinde ›s› geri kazan›m 

sistemleri, de¤iflken debili sistemler ile
bunlar›n otomasyonu vb. ilave yat›r›m
gerektirir

f) Bina otomasyon sistemleri ilave yat›r›m
anlam›na gelir

g) Az su tüketen s›hhi tesisat ürünlerinin 
fiyatlar› di¤erlerine göre daha pahal›d›r

h) Sürdürülebilir bina tasar›m› için enerji
analiz ve simülasyon programlar›, 
hesaplamal›  ak›flkanlar dinami¤i (CFD)
programlar›, optimizasyon programlar›,
maliyet analiz programlar›na ihtiyaç 
olacakt›r; ki bunlar›n bir maliyeti vard›r

i) Sürdürülebilir bina tasar›mc›lar›n›n emek
ve zaman yükü artacak ve daha fazla 
bilgi birikimine ve araflt›rmaya ihtiyaç 
duyulacakt›r. Bunlar ise proje bedellerini
art›racakt›r

j) Bu tür özel sistemlerin tasar›m› için 
ilave dan›flmanl›k hizmetleri al›nmas› 
gerekecektir

k) Yap›m aflamas›nda kirletici kimyasallar,

mantar, bakteri vb. içermeyen 
malzemelerin seçilmesi gerekecektir; ve
bu malzemeler di¤erlerine göre 
genellikle daha pahal›d›r

l) Is› pompas›, buz tank› vb. ilave 
ekipmanlar›n yerli piyasadan temini
mümkün olmad›¤› için bu ekipmanlar›n
sat›nalma ve sat›fl sonras› hizmetlerinde
ilave emek ve maliyet fark› gelecektir.

Özetlemek gerekirse, binan›n enerji per-
formans›n› art›ran sistemlerin ve çal›flmalar›n
ilk yat›r›m maliyetlerini yükseltti¤i izlenimi
do¤maktad›r. Ancak afla¤›da belirtildi¤i üze-
re, gerçekte durum böyle de¤ildir.

2.1.2. ‹flletme Maliyetleri Yönünden 
De¤erlendirme

Ömür boyu iflletme maliyetleri (fiekil 2’de
flematik olarak özetlenmifltir) dikkate al›nd›-
¤›nda enerji verimlili¤ini art›ran sistemlerin
toplamda daha düflük maliyetli olduklar› gö-
rülür. Çünkü; 

a) Bu sistemler iflletmedeki enerji 
maliyetlerini büyük oranda azaltacakt›r.
Örne¤in bina otomasyon sistemleri
yüzde 15’lere, do¤al havaland›rma yüzde
30’lara (havaland›rma sistemi baz›nda),
ayd›nlatmada gün ›fl›¤›n›n kullan›lmas›
yüzde 60’lara (ayd›nlatma enerjisinde)
varan oranlarda enerji verimlili¤i 
sa¤layabilmektedir. Ayr›ca, örne¤in 
pompalarda ve fanlarda ömür boyu
maliyet içinde enerji maliyetlerinin oran›
yüzde 90’lar mertebesindedir (ilk yat›r›m
bedelleri yüzde 10’lardad›r) ve bu 
nedenle sistemlerin verimli cihazlardan
oluflturulmas› çok önemlidir

b) Binan›n ›s›tma, so¤utma ve havaland›rma
enerji yükleri minimize edildi¤i için
kazan, klima santralleri, pompalar, 
fanlar, so¤utma gruplar›, kuleler, 
borulama ve hava kanallar›n›n 
kapasiteleri düflecektir. Bu ise klasik 
sistemlere göre çok daha az ilk yat›r›m
maliyeti anlam›na gelmektedir

c) Bina ömürlerinin en az 40-50 y›l, 
binalarda kullan›lan tesisat sistemlerinin
teknolojik ömürlerinin ise 20-25 y›l
oldu¤u dikkate al›n›rsa, yüksek verimli 
sistemlerin ömürleri boyunca tükettikleri

fiekil 1: Bina ömür boyu maliyetini oluflturan bileflenler [4].
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fosil tabanl› yak›t tüketimi azalacakt›r
d) Enerjinin yüzde 70’ten fazlas›n› ithal

eden ve buna 2009 y›l› itibariyle 40 
milyar $’›n üzerinde ödeme yapan
ülkemiz için bu gibi yat›r›mlardan elde
edilebilecek tasarrufun parasal de¤eri 5
milyar $/y›l’›n üzerinde olacakt›r. 
Ayr›ca, çevresel etkiler de azalacakt›r. 
Bu nedenle yönetmeliklere zorlay›c›
hükümler konularak bu gibi sistemlerin
seçim tercihi mal sahiplerine 
b›rak›lmamal›d›r

e) Bu sistemler binalara de¤er katar, 
kullan›c› memmuniyetini ve ifl verimlili¤ini
art›r›r, sa¤l›k harcamalar›n› azalt›r

f) Bu sistemler mevcut binalar›n 
renovasyonlar›nda da çok yararl› olacakt›r

g) Uluslararas› Müflavirler Federasyonu
(FIDIC)’na göre binalara iliflkin temel
maliyet oranlar› afla¤›daki gibidir. 

• Müflavirlik ve mühendislik hizmetleri: 0.1
• ‹nflaat maliyetleri: 1.0
• Ömür boyu iflletme ve bak›m: 5-10
• Kiralama maliyetleri: 100-200

Görüldü¤ü üzere binan›n ömrü boyunca
iflletme ve bak›m maliyetleri, bu sistemlerin

yap›m maliyetlerinin 5-10 kat› olabilmekte-
dir. Bu durum, yaln›zca ilk yat›r›m maliyetle-
rine göre karar verilmemesini ve dolay›s›yla
ömür boyu maliyetin optimize edilmesi ge-
rekti¤ini gösterir. (Ne yaz›k ki ülkemizde ta-
sar›m süreci bu flekilde ifllememektedir. Ör-
ne¤in, mimari proje yar›flmalar› incelendi¤in-
de, enerji tüketimi ve konfor, de¤erlendirme
kriterleri içinde genellikle yer almamaktad›r.
Ayr›ca, özellikle binay› satmak veya kirala-
mak amac›yla yapanlar, ilk yat›r›m maliyetle-
rini düflük tutmaya çal›flmaktad›rlar. Bir bafl-
ka ifadeyle, binan›n ömrü boyunca tüketti¤i
enerjiyinin bedeli kullan›c›n›n cebinden ç›kt›-
¤› için, bu husus di¤erleri taraf›ndan göz ar-
d› edilmektedir. Tasar›m bedellerinin düflük-
lü¤ü, uzmanlaflmaya de¤er verilmemesi, di-
siplinler aras› iflbirli¤inin yeterince sa¤lanama-
mas› ve tasar›ma yeterli zaman ayr›lamamas›
da buradaki di¤er önemli problemlerdir). 

2.2. ‹ç Çevre Kalitesi 
Yukar›da belirtildi¤i üzere yüksek perfor-

mansl› bir binan›n ön flart›, insan memmuni-
yeti ve çal›flmada verimlili¤in yüksek olmas›-
d›r. Çal›flanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u için fiz-
yolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel rahats›z-
l›klar› en aza indiren ortam, kaliteli bir iç çev-

re olarak tan›mlan›r. Konfor, fizyolojik aç›dan
insan›n çevresine minimum düzeyde enerji
harcayarak uyum sa¤layabildi¤i ve psikolojik
aç›dan çevresinden hoflnut oldu¤u koflullar
olarak kabul edilir. ISO 7730 standard›nda
konfor flartlar›, sa¤lanan koflullar›n,  içerideki
insanlar›n en az yüzde 80’i ve ASHRAE Stan-
dart 55’te yüzde 90’› taraf›ndan kabul edildi-
¤i öngörüsüyle belirlenmektedir [Çakmanus].
Binalarda iyi bir ‹ç Çevre Kalitesi için [4,5];

• D›fl hava kalitesinin ve taze hava 
miktar›n›n art›r›lmas›

• ‹nflaat malzemelerinde sa¤l›¤a zararl› 
olmayan madde ve boyalar›n kullan›lmas›

• ‹çerideki kimyasal ve kirletici 
kaynaklar›n›n kontrolü

• Kombi, flofben gibi cihazlar›n iç 
mekanlarda kullan›lmamas›

• Mantar oluflumu gibi problemleri 
önlemek için nem kontrolü yap›lmas›

• Termal konfor (s›cakl›k, nem, ortam hava
h›z›, ortalama ›fl›n›m s›cakl›¤› vb.) 
sa¤lanmas›

• Gün ›fl›¤› al›nmas› ve iyi bir manzaraya
sahip olunmas›

• Gürültünün önlenmifl olmas›
gibi faktörler önemli olmaktad›r. 

fiekil 2: Bina ömür boyu maliyetinin flematik olarak gösterilmesi [4]
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2.3. Binalar›n Sertifikaland›r›lmas›
Binalar›n gerçekten çevre dostu, yüksek

performansl› olup olmad›klar›n›n belirlenme-
si için ABD ve AB’de sertifika veren kurumlar
ile sertifikaland›rma sistemleri ortaya ç›km›fl-
t›r. Bunlar›n en çok bilinenleri LEED ve BREE-
AM sistemleridir. 

Bu süreçte binan›n enerji performans› ve
iç mekan kalitesinin yan›nda arazi kullan›m›,
ulafl›m, binan›n yap›m›nda kullan›lan malze-
meler, karbon etkilenme alan›, su kullan›m›
gibi hususlar da dikkate al›nmakta olup,
bunlar Tablo 1’de özetlenmifltir. 

2.4. Yüksek Enerji Performans› 
için Standartlar

Türkiye’de binalar›n iç çevre kalitesini ve
enerji performans›n› tan›mlayan standartlar
bulunmamaktad›r. Yal›t›m Yönetmeli¤i ile bi-
nan›n y›ll›k ›s›tma enerjisi tüketiminin hesab›-
na iliflkin TS825 standard› en bilinen dokü-
manlard›r. Bu kapsamda BEP Yönetmeli¤inin
ekinde,  yönetmeli¤in uygulanmas›nda kulla-
n›labilecek EN standartlar› verilmifltir. Ancak
LEED ve BREEAM sertifikaland›rma süreçleri
için de geçerli olmas› bak›m›ndan burada
kullan›lmas› gereken standartlar ASHRAE

standartlar›d›r. Bunlardan en önemlileri AS-
HRAE 90.1 Enerji Performans Standard› [7],
189.1 Yeflil Bina Standard› [8], 62.1-2007 ‹ç
Hava Kalitesi Standard› ve 55 Termal Konfor
Standard›d›r. 

Binan›n enerji performans›n›n yükseltil-
mesinde ön koflullardan birisi, bina d›fl cep-
helerinin termal özelliklerinin art›r›lmas›d›r.
Bu çerçevede, TS 825 standard›nda afla¤›da-
ki U de¤erleri, tavsiye edilen de¤er olarak ve-
rilmektedir. 

Ancak yüksek performansl› bina yap›m›
için bu de¤erler çok yetersizdir. Örne¤in AS-

Özellik Tasar›m Olas› Tasar›m Potansiyel Potansiyel 

Amac› Kriteri Tasar›m Araçlar› Tamamlama Yöntemi

Sürdürülebilir arazi Erozyon ve çökelti Mahal seçimi, 

kontrolü ulafl›m seçene¤i

Is›l konfor Kabul edilebilir ›s›l ASHRAE standard› Standart 55 grafik/tablolar› Pasif iklim kontrolü

konfor 55-2004’e uygunluk veya konfor  yaz›l›m› ve/veya  aktif  iklim kontrolü

‹ç mahal hava kalitesi Kabul edilebilir ASHRAE standard› Standart 62.1 grafik/tablolar› Is› geri kazan›m›, 

iç hava kalitesi 62.1-2001’e uygunluk  veya konfor  yaz›l›m› kontrol stratejileri

Ayd›nlatma düzeyi Kabul edilebilir ESNA Ayd›nlatma El hesaplamalar› veya Bina cephe ve cihaz

ayd›nlatma düzeyi el-kitab›ndaki bilgisayar simülasyonlar› seçim stratejileri 

önerilere uygunluk

Enerji verimi Minimum enerji verimi ASHRAE standard› Bina gövde stratejileri

90.1-2004 ile uygunluk El kitaplar›, simülasyon ve/veya ekipman

yaz›l›m›, üretici verileri, stratejileri  ›s› geri-kazan›m›

deneyimler

Enerji verimi Çok yüksek enerji ASHRAE standart El kitaplar›, simülasyon Bina gövde stratejileri

verimi 90.1-2004 ‘ün minimum yaz›l›m› üretici verileri, ve/veya ekipman

gerekliliklerini aflar deneyimler stratejileri  ›s› geri-kazan›m›

Enerji ve atmosfer  So¤utucu ak›flkanlar, 

at›k geri dönüflümü

Su verimlili¤i Ya¤mur suyu; gri su El kitaplar›, simülasyon Ekipman stratejileri 

yaz›l›m›, üretici verileri, 

deneyimler

Yeflil tasar›m LEED Yeflil bina LEED alt›n-derecesine LEED malzemeleri, Yeterli de¤erleme

belgesini almak ait gereklilikleri karfl›lamak. el kitaplar›, deneyimler puanlar›n›

için onaylanan 

stratejilerin birleflimi 

Tablo 1. LEED’e göre de¤erlendirme kriterleri [6]
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HRAE 90.1 standard›nda çok daha küçük U
de¤erlerinin kullan›lmas› öngörülmektedir.
Bu standart ayr›ca yap› malzemelerinin ter-
mal performanslar›n›n belgelendirilmesini,
bu yoksa tutana¤a ba¤lanmas›n› flart kofl-
maktad›r. Benzer flekilde, Almanya’da örne-
¤in ZUB binas›nda, d›fl duvarlarda 0.11
W/m2K, çat›da 0.16 W/m2K, pencerelerde
0.80 W/m2K, toprak alt› duvarlarda 0.26
W/m2K (ortalamada 0.32 W/m2K) de¤erleri
kullan›lm›flt›r [9]. Tipik bir ofis binas›nda y›ll›k
enerji tüketimi 100-150 kWh/m2y›l iken bu
binada söz konusu de¤er 40 kWh/m2y›l ola-
rak verilmektedir. Ayr›ca bu binan›n ilk yat›-
r›m maliyetinin geleneksel ofis binalar›ndan
daha fazla ç›kmad›¤› da belirtilmektedir. Bu-
nun nedeni, mükemmel cephe performans›
ve havaland›rmada ›s› geri kazan›m sistemle-
ri kullan›lmas› ile pik yüklerin azalmas› sonu-
cu ›s›tma, so¤utma ve havaland›rma sistem-
lerinin kapasitelerinin düflmesi nedeniyle da-

ha bafltan bir avantaj getirmesidir.
Di¤er yandan günümüzde yenilenebilir

enerji teknolojilerinin bina uygulamalar› yay-
g›nlaflmaktad›r. Bu teknolojilerin binalara uy-
gulanmalar›n› destekleyen sistemlerin bafl›n-
da düflük s›cakl›kl› ›s›tma (27-29ºC) ve yük-
sek s›cakl›kl› so¤utma (18-20ºC) sistemleri
gelmektedir [10]. Bunlar döflemeden, duvar-
dan veya tavandan ›s›tma, so¤utma (rad-
yant) sistemleri olup, hem ›s›tmada hem de
so¤utmada kullan›lmaktad›r. Bu sistemde
borular döflemeye gömülerek bina kütlesi
termal depolama için kullan›labilmekte, ge-
celeri de yüklenebilmektedir. 

Yukar›da belirtildi¤i üzere ›s›tma, so¤ut-
ma yükleri minimize edildikten sonra kalan
yükleri karfl›lamak üzere bunlar›n uygulama-
s› oldukça ekonomik olmaktad›r. Betona gö-
mülü olmalar› ve yo¤uflma için drenaj öngö-
rülmemesi nedeniyle so¤utmada su gidifl s›-
cakl›¤›n›n mahal çi¤ noktas›n›n alt›na düfl-
memesi gerekmektedir. Bunu sa¤lamak için
nem ölçümü ve otomatik kontrol yap›lmakta
ve riskin oldu¤u az say›daki günde ise bir
miktar konforsuzluk göz önüne al›nmakta-
d›r. Bu sistemlere ›s›tmada s›cak su ve so¤ut-
mada so¤uk su, günefl kolektörleri  (termal
depolama, kazan deste¤i ve so¤utmada ab-
sorbsiyonlu chiller ile) veya toprak kaynakl› ›s›
pompalar› ile verimli biçimde sa¤lanabilmek-
tedir. Ancak bu sistemlerin so¤utma yükü-
nün fazla oldu¤u Akdeniz ve Ege bölgelerin-
de tek bafl›na so¤utma yükünü karfl›lamada
kullan›lmas› ekonomik olmayabilir. Bu ne-
denle baflka sistemlerle (örne¤in havaland›r-
ma sistemleri) desteklenmesi gerekmektedir.

3. Sonuç
Günümüzde insanlar›n konfor ihtiyaçlar›

artm›flt›r. Buna karfl›n enerji fiyatlar›ndaki
dalgalanmalar ve çevresel faktörler fosil ta-
banl› enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›n azalt›l-
mas›n› gerekli k›lmaktad›r. Ayr›ca teknolojik

geliflmenin takip edilmesi, yeni ifl alanlar› ya-
rat›larak istihdama katk› sa¤lanmas› gereksi-
nimi gibi faktörler, yüksek performansl› bina-
lar›n yap›m›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu çerçe-
vede binalarda yenilenebilir enerji sistemleri-
nin uygulanabilirli¤i giderek artmaktad›r. Bi-
nalar›n enerji performanslar› HAP E20,
Energy Plus, Equest, Transys gibi onayl› bina
enerji simülasyon programlar› ile tasar›m afla-
mas›nda belirlenebilmekte ve optimizasyon
yap›labilmektedir. Bu programlar›n baz›lar›-
n›n e¤itimleri ülkemizde verilmekte ve kulla-
n›c› say›s› da giderek artmaktad›r.
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UD (W/m2K) UT (W/m2K) Ut (W/m2K) Up (W/m2K)

1. Bölge 0.70 0.45 0.70 2.40

2. Bölge 0.60 0.40 0.60 2.40

3. Bölge 0.50 0.30 0.45 2.40

4. Bölge 0.40 0.25 0.40 2.40

Tablo 2. Bölgelere göre yap› bileflenleri için ›s› geçifl katsay›lar›

Bitmifl döfleme

Ahflap 
kirifli

Yans›t›c› yüzey
bitirmeli 
fiberglas yal›t›m Boru

Gereken yerlerde
›s› iletimini art›ran
›s› yay›n›m plakalar›

Döfleme tahtalar›
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