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AKI LLI BĠ NALARDA ENERJĠ ETKĠ N TASARI M PARAMETRELERĠ  

ÖZET 

Teknol oji k geliĢ mel ere bağlı  ol arak,  bil gisayar  ve el ektroni k al anı nda yapıl an 

yenili kler  t üm al anl arda pekçok kol aylı klar  sağl amı Ģtır  .  Ġnsanlı ğı n yararına  yapıl an 

bu çok öne mli  geliĢ mel er,  aynı  oranda da çevre kirliliği,  doğal  kaynakl arı n 

tüketil mesi,  sera gazl arı nın ortaya çı kması  gi bi  birçok çevresel  sorunu da beraberi nde 

getir mi Ģtir.  Tü m bu gel iĢ mel er  sonucu,  ekol ojik dengeni n deva mlılı ğı ve  enerji 

kaynakl arı nı n veri mli  kullanıl ma i steği  il e beraberi nde sürdürülebilirli k ve 

sürdürül ebilir planl a ma kavra ml arı nı günde me getir mi Ģtir. 

Sür dürülebilir geliĢ me, yapı ve enerji iliĢkileri ni n arakesiti nde, bugünün i htiyaçl arı nı, 

gel ecek kuĢakl arı n kendi ihtiyaçl arı nı karĢıla ma imkanı na zarar ver meden karĢılamak 

ol arak tanı ml anmakt adır. Günü müzde özelli kle enerji kaynakl arı nı n tükenebilecek 

boyut a ulaĢ ması na bağlı ol arak; bu kaynakl arı n veri mli kullanıl ması ve bi na 

teknol ojileri nde enerji veri mli tasarı m konul arı na verilen öne m art mı Ģtır.  

Bugün ül ke mi zi n enerji tüketi mi ni n yakl aĢı k %41‟i bi nal arı n ısıtıl ması, 

seri nl etil mesi, haval andırıl ması gi bi, konforun sağlanması na yöneli k ol arak 

kullanıl dı ğı düĢünül ürse, veri mli enerji kullanı mı konusunda bi nal arda alınabilecek 

önl e ml eri n ne derece öneml i ol duğu açı kl anmı Ģ olur. Bu bağl a mda, bi na 

teknol ojileri nde de gerek enerji veri mlili ği gerekse konf or sağla maya yönelik, 

özelli kle son 20 yıl içi nde çok büyük bir aĢa ma kaydedil mi Ģ; bilgisayarla kontrol ün 

sağlandı ğı birçok siste m bi na içi nde entegre bir Ģekil de uygul anmaya baĢlamı Ģtır. 

Akıllı bi nal ar olarak adlandırılan bu yeni tasarı ml ar ile, artı k bi nal ar değiĢen i kli m 

Ģartları na karĢı mi ni mu m enerji kullanarak opti mum koĢulları sağl a mak üzere nasıl 

hareket edebileceği ni tahmi n edebilen siste ml er hali ne gel mi Ģtir. 

Ġl k ortaya çı kıĢları  1980‟lerde ol an akıllı  bi nal ar önceli kli  ol arak t eknoloji  yoğun 

yapılar  ol arak t anı ml anmakt ayken,  bugün;  t eknol oji yl e birli kte doğaya en az zararı 

dokunabilecek siste ml eri bünyel eri nde bul undur mal arı ile akıllı sayılabil mekt edir.  

Bu çalıĢ mada  a maç,  günü müzde et ki nli ği  ve kullanı mı  gi derek artan akıllı  bi nal arda 
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sürdürül ebilirlik i çi n öne mli  bir  kriter  ol an enerji  korunu mu sağl ayacak,  yapıl arda 

et ki n enerji  kullanı mı  ile il gili  t asarı m para metrel eri ni n i ncel enmesi dir.  Buna bağlı 

ol arak, çalıĢ mada; 

Bi ri nci  böl ümde,  giriĢ,  tez konusu t anıtıl mı Ģtır. Ġ ki nci  böl ümde,  sürdürül ebilirlik, 

sürdürül ebilirlik ve ekol ojik yapı  kriterleri,  akıllı  binalar  ve akıllı  bi nal arda kull anılan 

teknol oji k yenili kler  ve enerji  kullanı mı,  enerji  kaynakl arı  ve yapılarda enerji 

kullanı mı  konul arı  i ncelenmi Ģtir.  Üçüncü böl ümde;  pr obl e mi n t anı mı  yapıl mı Ģ  ve  

akıllı  bi nal arda enerji  et ki n t asarı m para metreleri  i ncel enmi Ģ,  enerji  kor unu ml u 

bi nal arı n sı nıflandırıl ması  konusu açı kl anmı Ģ  ve enerji  veri mli  akıllı  bi na ör nekl eri 

tanıtıl mı Ģtır.  Dör düncü böl üm,  Sonuç ve değerlendir mel er  kı s mı nda i se;  enerji 

veri mli  t asarı mı n gerekliliği  açı kl anmı Ģ,  mi mar  ol arak çevre bili nci  konusunda 

duyarlılıkları n arttırıl ması  konul arı  vur gul anmı Ģtır.  Doğal  kaynakl arı n kul lanı mı  il e 

ol uĢt urul abilecek siste mleri n il k yatırı m mali yetleri ni n fazl a ol ması nın öne mli 

ol madı ğı,  uzun vadede düĢünül düğü t akdirde t üm bu si ste ml eri n çok avant ajlı  hal e 

gel ebil di kl eri sonucuna varıl mı Ģtır. 
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ENERGY EFFI CI ENT DESI GN PARAMETERS OF I NTELLI GENT   BUI LDI NG 

 SUMMARY  

The t echnol ogi cal  develop ment s  l eadi ng t o t he i nnovati ons  i n t he comput er  and 

el ectroni cs  i ndustries  provi de many facilities  in all  areas.  These f unda ment al 

devel opments,  besi des  bei ng f or  t he benefit  of  hu manki nd,  have also br ought 

environment al  probl e ms l i ke poll uti on,  over-consumpti on of  nat ural r esources, 

pr oducti on of  gases  l eading t o greenhouse effects. As  a  r esult  of  t hese developments, 

the desire f or  t he per manence of  ecol ogi cal  st abilit y and efficient  use of  ener gy 

resources  has  put  t he i ssues  of  sust ai nability and sust ai nabl e pl anni ng concepts  on 

the agenda.  

Sust ai nabl e devel opment  i s  defi ned as  meeti ng t oday‟s  needs  wit hout  risking f ut ure 

generati ons‟  needs,  withi n t he struct ure and energy rel ati ons‟  i nt ersecti on.  I n 

conj uncti on wit h t he fact t hat  energy resources  has  been consumed t o a l evel  of  near 

depl eti on,  efficient  use of  t hese resources  and use of  energy efficient  design i ssues 

has become more promi nent.  

Regar di ng t hat  t oday,  41% of  Tur key‟s  energy consumpti on i s  used i n t he buil di ngs 

for  co mf orti ng pur poses li ke heati ng,  cooli ng and ventilati ng,  t he i mportance of 

efficient  use of  energy in t he buil di ngs  i s  obvi ous.  In t his cont ext,  mat erial  pr ogress 

has  been achi eved i n t he past  20 years  f or  efficient  energy use and co mf orti ng 

pur poses  i n buil di ng t echnol ogi es,  and many co mput er-controlled syst e ms  have been 

integrat ed t o t he buil di ngs.  Wi t h t hese ne w desi gns  called „i nt elli gent  buil dings‟,  t he 

buil di ngs  have evol ved t o syst e ms  t hat  can forecast  how t o act  for pr ovi di ng 

opti mu m comf ort wit h mi ni mu m energy use agai nst changi ng cli mat e conditions.  

Intelli gent  buil di ngs  were defi ned as  hi gh-tech struct ures  when t hey were first 

introduced i n 1980s.  Today,  t hey are regarded as  i nt elli gent  accordi ng t o t heir  l evel 

of  i nt egrati on of  t echnology wit h environment  friendl y syst e ms. The pur pose of  t hi s 

st udy i s  t o exa mi ne t he desi gn para met ers  f or  efficient  energy use i n bui ldi ngs  t hat 
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will  hel p energy savi ng,  whi ch i s  a criteri on of  great  i mport ance f or  sust ainabilit y i n 

intelligent buil di ngs. In conj uncti on wit h this issue, this st udy i ncl udes:  

In t he first  part,  t he f orewor d;  t he subj ect  of  t he thesis is  i ntroduced.  In t he  second 

part;  sust ai nabilit y,  sust ainability and ecol ogi c buildi ng criteria,  i nt elli gent buil di ngs 

and t echnol ogi cal  i nnovati ons  used i n t he i nt elligent  buil di ngs  and energy use, 

energy resources  and energy use i n t he buil di ngs  subj ects  are di scussed.   I n t he t hird 

part;  t he pr obl e m st ate ment  i s  i ntroduced,  and energy efficient  desi gn para met ers  i n 

intelligent  buil di ngs  i s  exa mi ned,  t he concept  of  cl assificati on of  energy savi ng 

buil di ngs  i s  expl ai ned,  and exa mpl es  of  energy efficient  i nt elli gent  bui ldi ngs  are 

introduced.  In t he f ourt h part,  concl usi on and eval uati ons;  t he necessity for  ener gy 

efficient  desi gn i s  di scussed,  and hel pi ng t o i ncrease t he sensiti vity f or  environment-

consci ousness  as  an architect  issues  are stressed.  The concl usi on i s  t hat,  t he hi gh 

initial  i nvest ment  costs  for  t he syst e ms  t hat  can be put  i nt o practice vi a the use of 

nat ural resources are not of i mport ance and when consi dered i n t he long run, t hese  

syste ms can be very advant ageous.
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1. GĠ RĠ ġ 

Son yıllarda t eknol oji  alanı nda özelli kle bil gisayar  al anı nda yapılan birçok devri m, 

insan yaĢa mı na büyük değiĢi klikl eri n gir mesi ne ve git gi de gl obal  ol ma yol undaki 

dünya ül kel eri ne yeni yaĢa m t arzları nı öner meye baĢl a mı Ģtır. 

Günü müzde nüf usun hı zlı  artıĢı na  paral el  ol arak insan i hti yaçl arı  da art makt a ve  bu 

ihtiyaçl arı  karĢılamak adı na endüstrileĢ me ve t eknol oji k il erle me  i çerisi ndeki 

dünya mı zda bazı  değerlerin kaybedil meye baĢl andı ğı  gör ül mekt edir.  Geçen za manl a 

birli kte i nsanl ar,  mevcut  ol an her  t ürl ü kaynağı  sorumsuzca kullanmı Ģ  ve t eknol oji 

yarattı ğı  çok büyük ol anakl arla birli kte aynı  oranda bir  enerji  t üketi mi ni  de 

beraberi nde getir mi Ģtir.  Fosil  yakıtları  kullanı mı nı n art ması  nedeni  il e yenilene mez 

niteli kteki  enerji  kaynakları nı n,  gel ecekt e t a ma men t ükenmesi  söz konusu ol muĢt ur. 

Açı ğa çı kan zararlı  e mi syonl ar  sonucu asit  yağ murları  ve sera et kisi ni n neden ol duğu 

ikli m değiĢi kli kleri  meydana gel mekt e;  sonuç olarak,  ekol oji k denge gün geçti kçe 

insanlı ğı n zararı na bozulmakt adır.  Dengeni n deva mlılı ğı  i çi n en öne mli  görevl erden 

biri de yapı üreticileri ne düĢ mekt edir. 

Pekçok araĢtır macı,  i nsanoğl unun son çeyrek yüzyıl da sağl adı ğı  teknol oji k 

geliĢ meni n,  daha önceki  bi nl erce yıllık biri kiml e karĢılaĢtırılacak kadar  öne mli 

ol duğunu vur gul a makt adır.  Bugüne deği n i nsanoğlunun doğa ile savaĢı nı n bir  ür ünü 

ol arak al gılanagelen t eknol oji  unsurunun,  bu defa doğa il e savaĢ mak değil,  a ma  onu 

kor umak üzere kullanıl ması  arzusu geç mi Ģi ni n de il gi nç bir  bi çi mde yi ne son çeyrek 

yüzyıla dayandı ğı  gör ülmekt edir.  Buradan da denilebilir  ki  i nsanoğl u doğal  çevreye 

verdi ği tahri batı geç de olsa fark et meye baĢla mı Ģtır. 

Bu bağl a mda,  i kli m ve t ü m  çevre arası ndaki  iliĢki  i çi n,  bi nal ar  ve enerji  arası ndaki 

öne mli  bağı ntı    nokt ası nı  el e al an  gl obal  sürdürül ebilir geliĢ me  konusunda git gi de 

artan bir  di kkat  ort aya çı kmı Ģtır.  Sür dürül ebilir  bir  geliĢ meye duyul an i hti yacı n 

kaynağı nı  gl obal  çevresel  kaygılar  ol uĢt ur makt adır.  ( Tür ki ye Çevre Sor unl arı 

Vakfı, 1991) 
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Özellikl e,  enerji  kullanımı yl a il gili  ol arak 1970‟lerdeki  krizle birli kte mali yetlerde 

artıĢ gözl enmi Ģ,  üretilen enerji ni n sı nırlı  ol uĢuyl a birli kte;  bu üretimde  çevre 

kor unması  da zor unl u hale gel mi Ģtir.  Bu yüzden aynı  yıllarda enerji  veriml ili ği  ofis 

bi nal arı nı n di zaynı nda anaht ar  keli me ol muĢ,  1980‟lerde “akıllı  bi nal ar” endüstri de 

öne mli  mer kez t eĢkil  et mi Ģ,  1990‟larda i se “kullanı cı  dost u” di zayn günde me 

gel meye baĢl a mı Ģtır.  “Enerji  et ki n” ofis  bi nası  di zaynı nda önde gelen a maç, 

mali yetleri  mi ni mi ze etmektir.  ( Özer,  1996)  Akı llı  bi nal ar  ve kullanı cı  dost u di zayn 

ise he m enerjini n et ki n kullanı mı  he m il etiĢi m hem de  çevresel  siste m t eknol ojileri ni 

ent egre ederek çalıĢ ma perfor mansı nı n arttırıl ması çabaları nı güder.  

Özellikl e,  bi na t eknol ojileri nde ,  1980' lerden sonra il etiĢi m t eknol ojisi nin sağl adı ğı 

i mkanl ar  il e,  t eknol oji  yoğun yapılar  ortaya çı kmıĢtır.  Akıllı  siste ml eri n kullanıl ması 

ve çağdaĢ  yapı m t ekni kleri,  t ekni k ol anakl ar  konusunda opti mu m sonuçl ar  sağl ayan 

yapıları  ortaya çı kar mı Ģtır.  Akıllı  bi nal ar,  denilen bu ol uĢuml ar  geliĢen ekono mi k ve 

sosyokült ürel  çevre il e yakı n bir  za manda i nsan yaĢa mı na gir mi Ģ  ve gerek yaĢa m; 

gerekse; çalıĢ ma koĢullarını insanı n yeni i htiyaçl arı doğrult usunda değiĢtirmi Ģtir.  

Bugün,  akıllı  bi nal ar  yal nı zca sağl adı kl arı  t eknol oji k kol aylı kl ar  ve yenili kleri 

bünyesi nde bul undur ması ile  “ Akıllı” kabul  edile mezler;  Yapıları n aynı  za manda 

sürdürül ebilirlik bağl amı nda sahi p ol duğu muz kaynakl arı  en veriml i  Ģekil de 

kullanması ve enerji et kin tasarı m kriterleri ne uyuml u ol ması da gerekmektedir. 

Bu t ezi n a macı,  çevresel  kaygılar  sonucu ortaya çı kan sürdürül ebilirlik,  eko-

teknol oji,   ekol oji k mi mari  ve akıllı  bi na kavraml arı nı  irdel e mek;  sürdürülebilirli k 

içi n öne mli  bir  kriter  olan enerji  korunu mu ve  kullanı mı  konul arı  il e,  günü müzde 

et ki nli ği  ve kullanı mı  gi derek artan akıllı bi nal arda,  enerji  et kin t asarı m 

para metreleri ni incel e mektir. 

Bu çalıĢ mada hedeflenen,  bi nal arda gerçek anl a mda akıllılık kavra mı nı n, 

teknol oji ni n sağl adı ğı  faydal ar  il e birli kte doğaya saygılı  ekol oji k il kelere uygun 

pl anla ma il kel eri ni n di kkat e alı nı p ent egre edil diği  t asarı ml arla sağl anabileceği ni n 

vur gul anması dır.  Sür dürül ebilir  bir  çevre,  birbiri  ile za man za man çeliĢen iki  söyl e m 

ol an t eknol oji  ve sürdürülebilir  kavra ml arı nı n bir  arada et ki n bir  Ģekil de kullanıl ması 

ile sağl anabil mekt edir.  Yapılarda t eknol oji ni n,  çevresel  sorunl arı nda di kkate edil erek 

kullanı mı  il e,  he m yapım sırası nda,  he m de uzun vadede sağl ayacağı  faydal arl a 

insanlı ğı n deva mlılı ğı na kat kı da bul unacaktır. 



 3 

Tez kapsa mı nda,  giriĢ  kı s mı nı n yer  al dı ğı  il k böl ümden sonra i ki nci böl ümde  

sürdürül ebilirlik,  akıllı  binalar  ve enerji  kullanı mı,  günü müzde enerji  sorunu,  enerji 

kaynakl arı,  enerji  et ki n t asarı m,  mi marlı kta yenilenebilir  enerji  kaynakl arı nı n 

kullanı mı  il e ol uĢt urul an yeni  siste ml er  i ncel enecektir.  Üçüncü böl ümde pr obl e mi n 

tanı mı  yani  akıllı   bi nalarda enerji  kullanı mı  ve sür dürülebilirlik bağl a mında akıllı  

bi nal arda enerji  kullanı mı  konul arı  il e yapılarda enerji  korunu mu ve  enerji 

kor unu ml u bi nal arı n sı nıflandırıl ması  konul arı  irdel enecektir.  Son ol arak 4.  Böl ümde 

sonuçl ar ve değerlendir mel er  vurgul anacaktır. 
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2. KONUNUN TANI MLANMASI  

Yapıl aĢ manı n doğa üzerinde çeĢitli  et kileri  ol duğu bili nen bir  gerçektir. Gi tti kçe 

artan i nsan nüf usunun barı nma i hti yacı nı n,  doğal  döngül eri  değiĢtir meden ve doğal 

ol anakl arı n sı nırları  göz önüne alı narak karĢılanması,  bu et kileri  azaltacak ve i nsanl a 

doğa arası nda uyu mu sağl ayacaktır.  Mi marlı ğı n hedefi,  i nsanl arı n sı nırsız i hti yaç ve 

istekl eri ni  karĢılarken aynı  za manda i nsanlı ğı n ve  doğanı n deva mı nı  sağl a mak 

ol malı dır.  Sür dürül ebilirliğe ol an eğili m,  çevre sorunları na verilen çağdaĢ  ve i nsancıl 

bir  yanıttır  ve bu yakl aĢı mı yl a mi marlı k,  çevre bili nci ni n t opl uma il etilmesi nde de 

öne mli bir rol oyna makt adır. ( Esi n, 2001)  

Sür dürülebilir  gel eceğe ul aĢ mak a macı yl a,  verilmesi  gereken en öne ml i  kararlar 

mi marl ara düĢ mekt edir.  Yapıl arı n servis ul aĢı m gi bi  her  t ürl ü akti viteleri dünyanı n 

enerji  kaynakl arı nı n %75‟i ni  t üket mekt edir.  (Ayaz,  2002a)  Sor unun çözü mü 

kaynağı nda,  yani  yapılarda  aranmalı dır.  Bu anla mda enerji  et ki n t asarı m,  akıllı 

bi nal ar  konusuna verilen öne m her  geçen gün art makt adır.  Bu bağl amda,  akıllı 

bi nal ar konusu ile ilgili olarak sürdürül ebilirlik ve enerji konul arı incel enecektir.  

2. 1. Sürdürül ebilirli k 

Sür dürülebilirli k ve sür dür ülebilir  pl anl a ma konusunun det ayl andırıl ması  a macı yl a 

önceli kl e sürdürülebilirlik kavra mı nı i ncel e me mi z gerekmekt edir.  

2. 1. 1. Sürdürül ebilirli k Kavra mı  

Sür dürülebilir  geliĢ me kavra mı nı n t e melleri ni n,  çevre il e il gili  il k dünya zirvesi  ol an, 

1972 yılı nda St ockhol m‟de t opl anan Bi rleĢ mi Ģ  Mi ll etler  Ġnsan Çevresi  Konferan-

sı‟nda atıl dı ğı  ifade edilmekt edir.  Konferans  Bildirgesi‟nde,  gi derek büyüyen çevre 

sorunl arı nı n he m böl gesel  he m de ul usl ararası  alanl ara yayıl ması  nedeni yle,  ül kel er 

arası nda yaygı n bir  iĢbirliği ni n yapıl ması  ve ul uslararası  kur ul uĢları n ortak hareket 

et mel eri ni n gerekti ği  belirtilerek,  büt ün i nsanl ar  ve hükü metl er  çevreni n kor un ması 
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ve geliĢtiril mesi  i çi n ortak çaba göst er meye çağrıl mı Ģ  ve sürdürül ebilir  geliĢ me 

kavra mı nı n te mel dayanakl arı ortaya kon muĢt ur. (www.  yerel net. org.tr) 

1970' li  yıllardan bu yana ekono mi,  t opl um ve çevre arası nda kur ul mak i st enen 

dengeni n anl atı mı  ol arak ort aya çı kan sür dürülebilir  kal kı nma  ya da sürekli  ve 

dengeli  kal kı nma kavra mı,  1983 yılı nda kurul an Dünya Çevre ve Kal kı nma 

Ko mi syonu t arafı ndan; Bugünün gereksi ni ml erini,  gel ecek kuĢakl arı n da  kendi 

gereksi ni ml eri ni  karĢılama  ol anakl arı nı  elleri nden al madan karĢıla mak ol arak 

açı kl anmakt adır. ( Kel eĢ ve  Har mancı, 1992)  

Kl asi k ve en çok kullanılan t anı mı  BirleĢ mi Ģ  Milletler  t arafı ndan kur ul an Br undtl and 

Ko mi syonu‟ na aittir.  Ko mi syonun ( WCED)  aynı  adlı  raporunda,  sürdür ülebilir 

geliĢ meyi  “Bugünün i htiyaçl arı nı,  gel ecek kuĢakları n kendi  i hti yaçl arı nı  karĢıla ma 

i mkanı na zarar  ver meden karĢıla mak” ol arak tarif  et mekt edir.  ( Tür kiye  Çevre 

Sor unl arı Vakfı, 1991)  

Sür dürülebilirlik,  en geniĢ  anl a mda dünya eko-siste mi ndeki  t üm çeĢitlili ği n ve 

yenilene mez kaynakl arın gel ecek nesillere aktarılabil mesi  i çi n,  bugünkü nesli n 

yenilene mez kaynak kullanı mı nı n sı nırlanması  ve i nsanı n ekosiste m üzeri ndeki 

ol umsuz et kileri ni n siste mi n t aĢı ma kapasitesini n üzeri ne çı kmayacak düzeyde 

tut ul ması dır.  Ör neği n,  atmosferi n dengesi ni  kor uyabil mesi,  i kli msel  dengesizli kl eri n 

ortadan kal kabil mesi  i çin bili m ada ml arı nı n ort ak gör üĢü,  at mosfere sal dığı mı z sera 

gazl arı nı n en az %60 düzeyi nde azaltıl ması  gerektiği  yönündedir.  ( Bart one,  1994)  Bu 

tanı ma göre bir  geliĢ menin sürdürül ebilir  ol abil mesi  Ģu 3 öl çüt ü birden sağl a ması na 

bağlı dır. ( Ayde mir, 1998) 

 Sosyal; insan gereksi ni mleri ni karĢılı yor mu? 

 Çevresel; doğanı n taĢı ma kapasiteleri ne saygılı mı? 

 Ekono mi k; mali yet-yarar dengesi içi nde yapılabilir mi ? 

Çevre ve enerji  sorunları nı n küreselli ği  ve çevre duyarlı  mi mari ni n, sor unl arı n 

çözü mündeki  r ol ü di kkate alı ndı ğı nda,  21. yüzyıl bil gi  t opl umunda,  s ürdür ülebilir 

yapılaĢ ma  çalıĢ mal arı nda,  yukarı da da belirtilen;  ekono mi k,  sosyal  ve çevresel  boyut 

öne çı kmakt adır.  Tari hsel  süreçt e i nsanoğl u baĢlıca üç devri msel  süreçt en geç mi Ģtir: 

Ġl ki  ve en uzunu t arı m t opl umu hali ne gel erek yerleĢi k düzene geçiĢ,  i ki nci  endüstri 

devri mi,  sonuncusu da bilgi  t opl umuna dönüĢüm ol muĢt ur.  Bil gi  t opl umu ol manı n 

gereği  ol arak,  büt ün disipli nl eri  ve al anl arı  kapsayan,  büt ün dünya,  herkes,  her  Ģey ve 



 6 

gel ecek nesiller  i çi n;  günü müzde ve gel ecekt e uygul anabilir,  kal kı nmanı n sürek-

liliği ni  a maçl ayan yakl aĢı ml ar  ve modeller  geliĢtiril mesi  zorunl u hal e gel mi Ģtir. 

Bugün,  “çevre”,  “t opl um” ve “ekono mi ” sürdürülebilir  t opl um yapısı nı n üç öne mli 

bileĢeni  dur umundadır.  (ġekil  2. 1)  Tü m bu kavra ml arı n arakesiti nde,  “akıl cı  ve 

sağlı klı yerleĢi ml er” yer al makt adır. (ġekil 2. 2) (Koçhan, 2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 1. Sürdürülebilir Topl um Yapısı  ( Koçhan,  2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 2. Ekol oji k ve Sürdürülebilir Yerl eĢi m Modeli  ( Koçhan, 2003)  

Mi mari  açı dan sürdürülebilirlik kavra mı,  sürdürül ebilir  yapıları n ortaya çı kması nı 

sağla mı Ģtır.  Yapılar  öncelikle i ka met  eden i nsanl arın i hti yaçl arı na cevap verebil meli 

ve kullanı cıları n sağlı ğı na,  rahatlı ğı na,  veri mi ne hitap et meli dir.  Amaç i Ģlevsel  ol arak 

da huzur  ve konf or  yarat mak ol malı dır.  Yapılarda enerji  korunu mu sağl anır,  açı ğa 

çı kan fazl a enerji  geri kazanılır  veya yapı  kendisi  enerji  üretir  hale getirilir. 

Kull anılan mal ze mel erin yararlılık ö mürl eri ni n uzun ve düzenli  bakım onarı m 

Ekono mi  

  Topl um 

   Çevre 

Topl um   Çevre 

  Ekono mi  

   Sürdürül ebi- 
   lirlik 

  Sağlı klı 

  Adil     Veri mli 

  Çevre 

  Ekono mi    Topl um 

Çevresel Sürdürül ebilirli k 

- Ekosiste m büt ünl üğü  

- Ekol oji k yapay çevre 
- Atı kl arı n azaltıl ması ve kontrol ü 

- Zehirli ha mmadde içeren ürünl eri n  

  eli mi nasyonu  

- Geri dönüĢü ml ü mal ze me kullanı mı  

Ekono mi k Sürdürül ebilirli k 

- Sağlıklı büyü me ve kal kı nma  

- Az mali yet/ yüksek veri m  
- Akılcı kaynak ve enerji  

  kullanı mı  

- Sürekli döngü 

Sosyal Sürdürül ebilirli k 

- Kült ürel ki mli k  

- YaĢa m kalitesi  
- Ġnsan sağlı ğı ve güvenliği 

- Ġstikrar, adalet ve kol ay  

  eriĢilebilirlik  
- Özürl üleri topl uma  

  kazandır mak 

 Akılcı ve Sağlı klı Yerl eĢi ml er 
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gör mel eri  sayesi nde daha veri mli  kullanılabilir  özelli ğe sahi p ol maları,  yani 

ekono mi k ol mal arı gerekmekt edir. ( Ayaz, 2002a)  

Çevre sorunl arı  ile birlikte ortaya çı kmı Ģ  sürdür ülebilirlik ifadesi ni n karĢılı ğı, 

mi marlı kt a,  farklı  boyutlarda da el e alı narak uygul anabilir.  Ör neği n i Ģlevini  yitir mi Ģ 

yapıları  uygun bir  i Ģlev ve mi ni mu m müdahal e i le t ekrar  yaĢa ma kat mak;  böyl ece 

mevcut  yapı  st oğunu değerlendir mek,  t ari hi  ve kült ürel  mi rası n süreklili ği ni 

sağl a mak ve ekono mi k olarak kazançlı  ol mak gi bi getiriler  sağl ayacaktır.  Ya da yerel 

kaynakl arı n kullanıl ması,  he m ekono mi k ol arak,  he m de mi mari  çeĢitlili k ve 

zengi nli ği n art ması açısından faydalı olacaktır. (Köksal ve di ğ., 2002)  

Bu çerçeve i çi nde sürdür ülebilir  kent  pl anl a ma ve yapı  t asarı mı  birçok açı dan 

gel eneksel  kent  pl anl a ma ve yapı  t asarı mı ndan ayrılır.  ġekil  2. 3‟de görül ebileceği 

gi bi  sürdürülebilir  pl anla manı n t e mel  il kel eri,  çeĢitli  yönt e ml erle her  tür  doğal 

kaynak kullanı mı nı  azaltmak,  yenilenebilir  kaynakl ara önceli k t anı mak,  atı kl arı  en 

aza i ndir mek,  doğal  ve t opl umsal  çeĢitliliği  destekl e mek ve güçl endirmektir.  Bu 

ilkeler  çeĢitli  öl çekt eki  pl anl a ma ve t asarı m kararları nda farklı  bi çi ml erde hayat a 

geçirilebilir. ( Ayde mi r, 1998) 

Sür dürülebilir  geliĢ me ve pl anl a ma konusunda di ğer  t anı ml arı na bakıl dı ğı nda; 

Sür dürülebilir  geliĢ me ve sür dürülebilir  pl anl ama,  bir  kaynak ol arak çevreni n 

tüketil mesi  ve yitiril mesi ne öne m ver meden kullanı mı na karĢı  geliĢtirilen bir 

pl anl a ma anl ayıĢı dır.  Böyl ece bu anl ayıĢ  içi nde çevreni n sadece o döne m 

kullanı cıları nı n i stek ve gereksi nmel eri ni  karĢılayacak;  çevrel erden en çok yarar 

sağlayacak bi çi mde deği l  fakat  aynı  za manda çevresel  kaynakl arı n gel ecek kuĢakl ar 

tarafı ndan da kullanı m hakkı nı  gözet en çağdaĢ  bir  değerlendir medir.  Sürdürülebi -

lirlik i çi n t e mel  prensi p, doğal  kaynak st okunun,  yeni den üreyebil me kapasitesi ni n 

üzeri nde t üketil me mesi dir. (Suher, 1997)  

ÇevreTeri ml eri  sözl üğünde verilen t anı mı na göre i se,  Ģi mdi ki  kuĢakl arı n 

ihtiyaçl arı nı n  gel ecek kuĢakl arı n i hti yaçl arı nı t ehli keye at madan karĢıla ması na 

ol anak veren ekono mi k büyü me politikal arı dır. ( Bayra moğl u, 1991)  

Sür dürülebilirlik kavramı  i çerisi nde “kalıcılı k” esastır.  Sür dürülebilirli ği n ya da 

kalıcılı ğı n altı nda,  değiĢi m süreci ni n var  ol ması  ve bu değiĢ meye kararlılı ğı n 

yöneti msel ve di ğer kurumsal örgütle mel erle yerine getiril mesi hedefi yatmakt adır.  
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ġekil 2. 3. Gel eneksel ve Ekol oji k Pl anla ma Ġl kel erini n KarĢılaĢtırıl ması ( Giritlioğl u 

ve di ğ., 1984)  
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Topl umsal  di na mi z m gözönüne alı ndı ğı nda ort aya çı kan değiĢ mel eri n öngör ül mesi, 

bu değiĢi ml ere hazırlı k ve soyut  evrede/zi hi nsel düzl e mde Ģekillenen hazırlı kl arı n 

somut  prati k eyl e ml ere dönüĢebil me süreci,  sür dürül ebilirlik adı  altında,  uzun 

döne mli kalıcılıklara iĢaret et mekt edir. ( De mi r ve Turak, 1999)  

Yi ne “ …Uzun vadede i nĢa et mek gel ecek içi n i nĢa et mektir …. ” yakl aĢı mı 

sürdürül ebilir mi marlı ğı özetle mekt edir. ( Canan, 2002)  

1950‟li  yıllarda baĢl ayan yeni den uyanıĢ,  mesl eği n özüne ve doğaya yöneliĢ yönünde 

çabalara baĢl ayan Mi marlar  Topl ul uğu,  1993 yılı ndaki  Dünya Mi marl ar  Bi rli ği  genel 

kur ul unda alı nan “Sür dürülebilir  Bir  Gel ecek Ġçin Bağı mlılı k” kararları ndan sonra 

ekol oji k mi marlı k çalıĢmal arı  yol unda öne mli adı ml ar  at mı Ģtır,  Bu bil diri de; 

“Sür dürül ebilir  bir  t oplu mun,  doğa ve kült ürü t aĢı yan t üm varlı klar  i çi n ko-

runduğunu,  onarıl dı ğı nı  ve zengi nl eĢtirildi ği ni n,  çeĢitliliği  ol an ve sağlı klı bi r  t opl um 

içi n bir  değer  ol uĢt urduğunu ve t e mel  bir  gerek ol duğunu,  günü müz t opl umunun 

çevreyi  ci ddi  ol arak bozduğunu ve bu t opl umun sürdürül ebilir  ol madı ğı nı;  Ekol oji k 

ol arak t üm doğal  çevreyl e,  sosyal,  kült ürel  ve ekono mi k ol arak t üm i nsanlı kl a 

bağı mlı  ol duğu muzu,  bu bağı mlılı k bağl a mı nda,  sürdürül ebilirliği n bütün t arafl ar 

arası nda ortaklı k, eĢitlik ve denge gerektirdi ği ni vur gul a mı Ģtır. (Irklı, 2002) 

2. 1. 2. Sürdürül ebilir Kal kı nmanı n Tari hçesi  

SanayileĢ meni n t eknol ojik geliĢ mel ere paral el  ol arak hı zl andı ğı  20.  yüzyılın,  1970 „li 

yıllara kadar  geçen süresince,  yerel  öl çekli  çevre sorunl arı nı n kal kı nmanı n doğal  ve 

katlanıl ması  gereken sonuçl arı  ol duğu yakl aĢı mı  esas  alı nmı Ģtır.  Bu yakl aĢı ma  göre 

kal kı nma-çevre i kile mi ni n varlı ğı  kabul  edilerek,  çevreyi  kor umak pahası na 

kal kı nmadan ödün verilemez  düĢüncesi nden hareket  edil mi Ģtir.  Bu düĢünceye göre 

biri nci  önceli k kal kı nmaya veril meli,  çevre sor unl arı na çözüm i se daha sonra el e 

alı nmalı dır  düĢüncesi nden hareket  edil mi Ģtir.  Bu strateji ye,  çevre yöneti mi nde “t epki 

ve tedavi ” (react and cure) adı veril mekt edir. ( Özer, 1995)  

Tepki  ve t edavi  stratejisini n bir  kal kı nma  anl ayıĢı  ol arak kabul  edil mesi il e çevre 

sorunl arı  göz ar dı  edil mi Ģtir.  Çevre sorunl arı,  1960‟lı  yılları n sonu ve 1970‟li  yıllarda 

kaygı  duyul acak boyutlara ul aĢ mı Ģtır.  BaĢl angı çta yerel  öl çekli  ol dukl arı i çi n fazl a 

öne msen meyen,  nasıl  olsa çözü ml enir  gözüyl e bakılan çevre sorunl arını n yerel 
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ol makt an çı kı p ül kel erin sı nırları nı n öt esi ne t aĢ ması  ve ort aya çı kan zararları n 

böl gesel  öl çekl ere ul aĢ ması  bu kaygı nı n baĢlıca sebebi dir.  ( Özer,  1995)  Bu arada söz 

konusu çevre sorunl arı  nedeni yl e kendi  yaĢa m kaliteleri ni n bozul uĢuna t anı k ol an 

hal k kitleleri ni n t epki  ni teli ği ndeki  eyl e ml eri  de 1970‟ den iti baren yerel ol makt an 

çı kmı Ģtır.  22 Ni san 1970‟ deki  il k Dünya Günü göst erileri ne 20 mil yon ki Ģi ni n 

katıl ması,  gi derek küreselleĢen çevre sorunl arı il e il gili  kaygıları n geniĢ  hal k 

kitleleri ni  nasıl  harekete geçirdi ği  ort aya kon muĢtur.   Di ğer  t araftan yi ne bu yıllarda 

bili m ada ml arı nca,  kaynakl arı n aĢırı  t üketi mi ni n ve  çevre kirlilikleri ni n her  t ürl ü 

canlı  hayatı nı  nasıl  t ehdit  et mekt e ol duğu hakkı nda t ahmi nl erde bul unul up raporl ar 

düzenl enmi Ģtir.  Artı k çevre sorunl arı nı n çözü ml enmesi  konusunun daha f azl a er-

telene mez ve göz ar dı  edile mez bir  dur uma  geldi ği  açı kça gör ül mekt edir.  ( Özer, 

1995) 

1972 yılı nda t üm dünya ül kel eri  il k defa ol arak Bi rleĢ mi Ģ  Milletler  tarafı ndan 

St ockhol m‟ de konferansını n sonucunda,  yerel,  böl gesel  ve küresel  her öl çekt eki 

çevre sorunl arı  il e mücadel ede ort akl aĢa çalıĢ malarda bul un maya baĢl a mal arı  çevre 

konusunun büt ün boyut ları yla kal kı nma il e i ç içiçe düĢünül mesi ni n gerekliliği ni 

ispatla mı Ģlardır. 

Büt ün bu geliĢ mel erden sonra çevre ve kal kı nma iliĢkisi  farklı  bir  boyut  kazanmı Ģtır. 

Çevre ve kal kı nma iliĢkisi ni  el e al an yeni  bir  strat eji  ul uslararası  kur ul uĢları n karar 

meti nl eri ne geçiril meye baĢl anmı Ģtır,  o da t ahmi n ve önl e me (antici pat e and pre-

vent)dir.  Bu strateji ye göre çevre sorunl arı  ortaya çı kmadan önce t ahmi n edil meli  ve 

önl enmeli dir. ( Özer, 1995).  

1987 yılı nda i se BirleĢ miĢ Milletler  Dünya Kal kın ma  ve Çevre Ko mi syonu baĢkanı 

ve Nor veç baĢbakanı  Gr o Harl e m Br untland “ Our  Co mmon Fut ure” ( Ortak gel e-

ceği mi z)   adlı  raporunu  ol uĢt urdu.  Aynı  yılı n Eyl ül  ayı nda ozon t abakasını n i ncel -

mesi ni  azalt mak i çi n CFC ve HCFC gi bi  ozona zararlı  maddel eri n kull anı mı nı n 

sı nırlandırıl ması  konul arı,  Montreal  Pr ot ocol ü‟ünde yer  al dı.  Haziran 1992‟de  Ri o de 

Janeiro‟daki  BirleĢ mi Ģ  Mi ll etler  Dünya Kal kı nma  ve  Çevre Konferansı  ol arak 

tanı ml anan ul uslararası  bul uĢ mada,  sürdürülebilir  geliĢ me‟ ni n i mpl e mentasyonu il e 

ilgili  en geniĢ  rapor  yayı nl andı.  Zirvede dünya li derleri  t arafı ndan karbondi oksit 

e mi syon oranl arı nı n düĢürül mesi,  yağmur  ormanl arı nı n kor unması  konusunda 

güvenceler  veril di.  Ġngiliz hükü meti  1990 yılı na ait  CO2  e mi syonunu 2010 yılı nda 

%20  düĢür me hedefi ni ortaya koydu. ( Wi ggi nt on,  Harris, 2002)   
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GeliĢ me  ve çevre sorunl arı nı n nasıl  bağdaĢtırılacağı  konul arı nı n t artıĢıl dı ğı  Ri o 

zirvesi nden sonra,  2002 Johannesburg Konferansı‟nda i se;  değerli  bir  doğal  kaynak 

ol an su konusu gündeme  ot ur muĢ,  zirve yi ne sür dürül ebilir  kal kı nmayl a iliĢki-

lendiril mi Ģtir. ( Canan, 2002)  

Sür dürülebilirlik fi kri  ile il gili  belirsizli k ol duğu bazı  gör üĢl erce vur gul anmakt adır. 

Ancak özelli kle son yıllarda,  birçok ül ke bu fi kre hi z met  ver mekt e ( Ri o Zirvesi, 

Habit at  2 vb)  ve kaynakları nı   en i yi  Ģekil de değerlendir meni n yolları nı  ara makt adır. 

KuĢkusuz ki  sürdürülebilir  ĢehirleĢ me  ve kaynakları n en i yi  Ģekil de kullanıl mal arı 

içi n ul uslararası  öl çekt en yerleĢ me öl çeği ne kadar  t üm öl çekl erde bir eĢgüdü m 

sağlanması gerekmekt edir.  

2. 1. 3. Çevre, Ekol oji ve Sürdürül ebilirli k ĠliĢkisi 

Çevre,  yaĢa m i çi nde yer al an iliĢkiler  ve yaĢa mı n gerçekl eĢtiği  orta ml ar  büt ünüdür. 

Bu büt ünü canlı  ve cansı z varlı klar  ol uĢt urur. Canlı  varlı kları n/ organizmal arı n/ 

yaĢa ml arı  i çi ndeki  t üm iliĢkileri ni  kapsayan orta m „canlı  çevre‟,  yaĢa ml arı nı n 

ol uĢt uğu ort a ml ar  ise „cansı z çevre‟  ol arak t anıml anabilir. Cansı z çevre doğal  ya  da 

yap ma  ol abil mekt edir.  He m canlı,  he m de cansı z çevre kendi  i çleri ndeki  iliĢkiler  ve 

et kileĢi ml erle i Ģlevsel  ve t anı ml anmı Ģ  bir  bütün ol uĢt urdukl arı  i çi n bağı msı z 

siste ml er  ol arak düĢünülebilir.  Canlı  ve cansı z siste ml er  biraraya getiril diği nde bir 

siste ml er  büt ününü,  t üm çevreyi  kapsayan “çevresiste m/ ekosiste mi ” ol uĢtur ur.  Ġç ve 

dı Ģ  çevresi nde canlı  ve cansı z varlı kları  bul unduran yapı  ġekil  2. 4‟de çevresi ndeki 

orta ml ar,  iliĢkiler  ve siste ml erle göst eril mi Ģtir.  Ġnsan yaĢa mı nı  sosyol oji k, psi kol oji k 

ve bi yol oji k yapısı  il e sürdürür.  Yapı  i se “çevresel” ve “fi zi ksel/ maddesel ” yapı sı yl a 

vardır.  Yapı nı n çevresel  yapısı nı  da yapı  ür ünl eri ( gereç,  parça,  bileĢen,  öğe,  biri m) 

ol uĢt urur. ( Tabl o 2. 1) ( Bal anlı, Özt ürk, 1995 ) 

Çevre kavra mı ndan  ekoloji kavra mı na geçiĢ bir ter mi nol oji değiĢ mesi değildir. Bir  

anl ayıĢı n değiĢ mesi dir.  Çevre ve ekol oji  kavraml arı  arası nda çok öneml i  i çeri k ve 

yakl aĢı m farklılıkları  bulunmakt adır.  Çevre yaĢayan or gani z mal arı  çevreleyen t üm 

dıĢsal  fakt örleri  belirtirken,  ekol oji  yaĢayan or gani z mal arla çevre arası ndaki  iliĢki -

leri n t anı ml anması dır.  Çevre kavra mı  bir  dur um ve yapı  sapt a maya yöneliktir.  Çevre 

kavra mı  bir  dur um ve yapı  sapt a maya yöneli ktir.  Göreli  ol arak durağandır.  Buna 

karĢılı k ekol oji  kavramı nda yaĢayan canlılarla çevre arası ndaki  i liĢkiler  ve 

et kilenmel er  çok yönl ü ve doğr udan ve  dol aylı  biçi ml eri  il e yer  al makt adır.  Ekol oji k 
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süreçl er  di na mi k,  sürekli  karĢılı klı  iliĢkiler  doğr ult usunda değiĢen bir iliĢkiler 

di zi ni ni kapsa makt adır. (Ar u, 1995)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 4.  Yapı Canlı ve Cansı z Çevre ĠliĢkisi ( Balanlı, Özt ürk, 1995 ) 

 

Tabl o 2. 1. Yapı, Çevresel Yapı, Fi zi ksel Yapı ( Balanlı, Özt ürk, 1995 ) 

 

 

 

 

 

Sür dürülebilirlik öner mesi ni  anl a mak i çi n,  doğal  ve kur ul u çevrel eri n ekol ojisi ni 

kavra mak gerekmekt edir.  ĠĢte bu anl ayıĢ  ve t asarım et ki nli ği  doğr ult usunda ekol oji k 

öncüllere uyu ml anma  i htiyacı  ekol oji ni n mi marisini  ve ekol oji k mi mari yi  yaratı yor.  

Za manda bu an,  kuĢkusuz mi mari  t asarı mda ekoloji ni n yeri  ve i Ģlevi  ve bu nedenl e 

ekol oji k bili nçlilik dünyası nda mi marl arı n ve mi mari ni n öne mi art mı Ģtır. 

Çevreyi  kirlet meyecek,  doğaya uyu ml u,  t e mi z ve yenilenebilir  enerji  kaynakl arı nı 

kullanan t asarı ml arı n hayat a geçiril mesi yl e çevresel  sorunl ara yol  açan et kenl eri n 
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azaltıl ması  yol unda öneml i  adı ml ar  atıl makt adır.  Bu nedenl erle ekol oji  önceli k ve 

özelli kle mi marlı ğı n ilgi ve eyl e m al anı geliĢtiricisi dir. Sürdürülebilir bir çevre içi n;  

 Akıl cı, veri mli ve mi ni mal kaynak t üketi mi,  

 Geri dönüĢüml ü mal ze me ve yenilenebilir kaynak kullanı mı,  

 Enerji  st okl arı nı n kor unması,  çevre kirliliği  yarat mayan ve yenilenebilir  ener-

jileri n kullanıl ması, 

 Atı kl arı n geri kazanıl ması, önkoĢullar‟dır. ( Koçhan, 2003)  

2. 1. 3. 1. Ekol oji 

Canlı  varlı kları n orta ml arıyla ol an iliĢkileri ni  i ncel eyen ekol oji,  il k kez 1866 yılı nda 

Al man bi yol ogu Er nst  Haeckel  t arafı ndan kullanıl mı Ģtır.  Ekol oji ni n yüzyılı  aĢkı n 

geç mi Ģi ne karĢı n,  di ğer  bili m dalları nı n çevre il e i lgilenmesi  ol dukça yeni dir. Ekol oji, 

insan ve di ğer  canlıları n birbirleri yl e ve çevrel eriyl e ol an iliĢkileri ni n i nceleyen bili m 

dalı olarak tanı ml anabilir. ( KıĢlalı oğl u,  Berkes, 1994)  

Oxf ord I ngilizce Sözl üğü (i ki nci  bası m 1989)  ekoloji  i çi n i ki  t anı m verir.  Ġlki  t anı mı n 

bili msel  açı kl a ması dır,  “Bit ki  ve hayvan ekono mi si  bili mi;  Hayat  biçi ml eri  ve 

yetiĢti kleri  orta m ve çevrel eri ne kadar,  yaĢayan organi z mal arı n iliĢkileri yle i l gilenen 

bir  bi yol oji  dalı”.  Ġki nci  tanı m i se ekol oji ye daha çok,  keli meni n niteli ksel,  he m de 

ni celi ksel  ekol oji k sorunları  i ma etti ği  sosyal,  kültürel  ve politi k bir  i kile m içi nde yer 

verir.  Feno meni n ni celiksel  veçheleri,  kirlilik,  nüf us,  enerji,  t aĢı macılık,  yerl eĢi m 

bi yol oji k çeĢitliliği n yitimi ;  niteli ksel  probl e ml er i se hava,  yaĢa m,  Ģehirler  ve doğal 

ve yapay çevrel eri n kalitesi sayılabilir. ( Cook, Özkeresteci, 2001)  

Ekol oji ni n mekanı  ve konusu belirli  bir  böl gedeki  ekosiste mi n i ncel enmesi dir.  Bir 

ekosiste m,  bili msel  t anım ol arak,  “özel  bir  al anda yaĢayan or gani z mal ar ve  fi zi ksel 

çevreden ( bi yoti k ve abi yoti k)  ol uĢan ent egre bir  ekol oji k biri mi  ifade eder. 

Ekosiste m,  ekol oji k di sipli ni n,  ekol oji k çalıĢ maları n t e meli ni  bi çi ml eyen çalıĢ ma 

bağl a mı nı  t anı ml ar.  Doğal  siste ml eri  meydana getiren,  ekosiste ml er,  farklı  t ürdeki 

or gani z mal arla,  onl arı n cansı z çevrel eri ni n ol uĢturduğu ve bir  büt ün olarak el e 

alı nabilen biri ml erdir.  Tü m ekosi ste ml erde canlı ve  cansı z öğel er  üç t emel  i Ģl evl e 

birbiri ne bağl anırlar. 

a) Enerji akı mı  

b) Ki myasal madde döngül eri 
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c) Popul asyon deneti mi:  Ekosiste mdeki  canlı  öğeleri  ol uĢt uran bit ki  ve hayvan 

popul asyonl arı nı n denetimi  ol ayı, siste mi n bir bütün ol arak iĢleyiĢi ni sağl ar. 

Ekol oji  bili mi nde,  ekosistem t eri mi  he m bir  çalıĢma  biri mi ni  ( mekansal,  yer,  strükt ür 

ve i Ģlevi yl e)  he m de bi r  yakl aĢı m ya da kavramı  t arif  et mek i çi n kullanılır.  Bu, 

mi mari  di si pli ndeki  i ki iliĢki  gör ünü müne karĢılı k gel mekt edir.  Biri,  yapı nı n ve 

inĢaatı n mat eryal  süreçl eri yl e ve bunl arı n ekol oji  ve sürdürlebilirlikle nasıl 

iliĢkilendirilebileceği  il e ilgili dir.  Di ğeri  t asarı m ve onun bir  ekol oji k siste m ol arak 

çevreyl e iliĢkileri  bağla mı ndadır.  Özetle ekolojini n mi marisi  “ekoloji k” bir 

ekosiste mi n yaratıl ma çabası olarak tanı ml anabilir. ( Cook, Özkeresteci, 2001)  

Doğada varol an ekosiste ml erde,  ekol oji k öğel er birbirleri ni  dest ekl edi kleri  sürece 

kararlı  bir  denge vardır, değiĢ me yokt ur  ve süreklili k gör ül ür.  Ġnsanı n ekosiste me 

yaptı ğı  ol umsuz giriĢiml er,  varol an dengeni n sürekliliği ni  boz makt adır.  Ġnsan, 

çevrede varol an st ati k dengeyi,  kendi  yaĢa m gereksi nmel eri ni  el de et mek a macı yl a, 

di na mi k iliĢkiler  siste mi ne döndürerek,  bu dengeni n t opl um yararı na bozul ması na 

neden ol makt adır.  Canlıları n çevrel eri  ile bul unduğu iliĢkiler  ekol oji k döngül eri n 

sonucudur  ve bu döngül erdeki  aksa mal ar  i se çevre sorunl arı nı n kaynağı nı 

ol uĢt ur makt adır. (ġekil 2.5.)( Ayaz, 2002b)  

 

 

ġekil 2. 5. Ekol oji k Döngül er  ( Ayaz,  2002b)  

Sür dürülebilirlik konusu,  ekol oji k sorunl ar  açısından mi mari  al ana i ndiril di ği nde, 

yapılaĢ ma  süreci ni n çevre üzeri ndeki  et kilerini n anl aĢıl ması  öne mli bi r  konu 
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ol makt adır.  Bu et kileri  azaltan,  çevre sorunl arı na duyarlı  t asarı m kriterlerini n sayısı 

çok fazl a,  bu nedenl e de önceli kli  ol anl arı n seçi mi  zor  ol makt adır.  Ayrı ca kri-

terlerdeki  önceli kler  t oplu ml arı n kült ür  sevi yel erine,  böl gel eri n çeĢitli  özelli kl eri ne 

ve za mana göre farklılıklar göst erebil mekt edir.  

 

 

 

Tabl o 2. 2.  Ekol oji k Mi mari Ġçi n Genel Değerlendir me Esasları  

 ( Cook, Özkeresteci, 2001) 
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Mal ze meni n yüksek enerji içeri ği 

Yenilene meyen mal ze me 

Geri dönüĢt ürül e meyen mal ze me  

Toksi k mal ze me 

Mal ze mel er 

Yerli mal ze mel er 

Mal ze mel eni n düĢük enerji içeri ği  

Yenilenebilen mal ze me 

Geri dönüĢt ürül ebilen mal ze me  

Toksi k ol mayan mal ze me 

Veri mli toprakl ara zarar verir 

Besi nl ere zarar verir 

Besi n ürete mez 

VahĢi hayat a zarar verir 

Veri mlili ği yüksek arazileri kullanır 

Ar azi Kullanı mı  

Veri mli toprakl arı korur 

Besi nl ere zarar ver mez  

Kendi besi ni ni üretir 

VahĢi hayatı korur 

Veri mlili ği düĢük arazileri kullanır 

Yüksek mi kt arda enerji kullanır  

Ki rliliğe sebep ol ur 

Kent sel tarı mı hesaba kat maz  

Ho moj en bi na ti pleri  

Açı k alanlara izi n ver mez  

Ġnsanl arı n yaĢa m orta ml arı na zarar verir 

GüneĢ ve rüzgar eriĢi mi ne izi n ver mez 

Kent sel bağl a m 

DüĢük mi kt arda enerji kullanır  

Ki rliliğe izi n ver mez  

Kent sel tarı mı kapsar  

Farklı bi na ti pleri  

Her za man açı k alanl arı korur  

Ġnsanl arı n yaĢa m orta ml arı nı korur  

GüneĢ ve rüzgarı içi ne alır 

Te mi z suya zarar verir 

Yağ mur suyunu israf eder  

Çöpl er hi çbir Ģekil de süzül mez  

Suyu çok uzakt an sağl ar 

Su 

Te mi z suya hiçbir zararı yokt ur  

Ya mur suyunu depol ar ve kullanır  

Atı k suyu kullanır  

Süz me yönt e mi ni kullanır  

Suyu yerel i mkanlar içi nde çözer  

Ki rli suyu değerlendir mez  

So mut enerji kullanıl maz  

Katı çöpl eri değerlendir mez 

Çöpl er 

Ki rli kuyu iĢleyi p yeni den kullanır  

So mut enerji yi iĢleyi p yeni den kullanır  

Katı çöpl eri iĢler ve yeni den kullanır  

Te mi z havaya zarar verir  

Isı kirliliği ne sebep ol ur  

Ġçeri deki havayı kirletir  

Hava 

Te mi z hava yaratır  

Isı kirliliği nden sakı nır  

Ġçeri deki havayı temi zl er  

-100 +100   0 
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GüneĢ enerjsii ni değerlendir mez  

Bi nanı n ter mi k pot ansi yeli ni 

değerlendir mez 

Çöpün enerjisi ni kullanmaz 

Rüzgar enerjisi ni israf eder  

Bi yokütleyi harcar  

Gün ıĢı ğı na öne m ver mez  

Haval andır maya öne m ver mez 

Enerji 

GüneĢ enerjisi ni kullanır  

Yapıları n ter mi k pot ansi yeli ni kullanır  

Çöpen enerjisi ni kullanır  

Rüzgar enerjisi ni kullanır  

Bi yokütleyi kullanır  

Gün ıĢı ğı nı kullanır  

Haval andır ma kullanır  

Mi cr o-i kli mi düzenl er  

Mi cr o-i kli mi abartır 

Sessizli ği bozar 

Katılı mcı değil dir 

Sı k sı k onarı ma i hti yaç duyar  

Bağı mlılık yaratıcı ve köl eleĢtirici dir 

Doğaya yanıt ver mez  

Deği Ģi me açı k değil dir 

Kült üre yanıt ol maz  

Sor unl ara yanıt 
verebil me gücü 

Sessizli k yaratır  

katılı mcı dır 

Kendi kendi ni onarır 

Aydı nl atıcı ve özgür bırakı cı dır 

Doğaya yanıt verir  

Deği Ģi me açı ktır  

Kült üre yanıt verir  

 

Ancak bu kriterler  i çinde enerji  korunu mu her  dur umda vazgeçilemeyen bir 

önceli ktir.  Çünkü yapı laĢ manı n her  safhası nda ve kullanı m sırasında enerji 

tüketil mekt e ve bu nedenle de, çevreye et kisi en çok bu yolla ol makt adır.  

Bu geliĢ meni n kaçı nıl maz sonucu ol arak mi marlık al anı nda haki m söyl e m ve  eyl e m 

izlencesi  ekol oji dir.  Dünya mi marlı ğı nı n t e mel  konusu bil gi  ve eyl e m al anı  da  artı k 

“ekol oji k mi marlı k”tır.  (Irklı,  2003)  Bununl a birlikte mi marlı kta son za manl arda 

sı klı kla duyduğu muz “Eco t ech”  t eknol ojisi,  i çi ne al an ekol oji k ve kült ürel konul ara 

vur gu yapan,  gerek yerel,  gerekse özel  yaĢa mı  daha canlı  hal e getir meyi  öneren bir 

teknol oji dir. ( Özgen, EĢsiz, 2001)  

Varlı kl ar  t arafı ndan değiĢtiril mesi  ol anaklı  ol mayan doğa yasal arı  il e barıĢı k ve 

uyu ml u,  koz mi k siste mi n pozitif  et kileri nden yararlanma yüzdesi  yüksek,  negatif 

et kileri nden de et kilenme yüzdesi  düĢük üreti ml er  yap mak ol an ve her  yeni  üreti mi n 

bir  anl a mda yaĢa msal  etki nli ği n kaynağı  ol an eko-siste me  müdahal e et mek ol duğu 

fikri nden hareketle,  yapı  üreti ml eri ni n ol abil di ğince dahil  ol abilecek,  hatta kat kı 

sağl ayabilicek veya en azı ndan negatif  t esirde bul unmayacak Ģekil de yapıl ması 

gerekti ği  fi kri  özelli kle “Eco- Tech” dünya gör üĢüne sahi p bazı  mi marl arca sorgu-

lanmakt a ve bu bağl a mda düĢün-fi kir-aksi yon egzersizleri  yapıl makt adır.  Akıllı  bi na 

ol arak da nit elendirebileceği mi z bu bi nal ar  modellenirken bili mi n önderliği nde,  t ek-

nol oji  yardı mı  ve kontrol ü il e ekol oji k verilere dayalı  pasif  aydı nlat ma  ve 

ikli ml endir me siste ml eri,  ayrı ntıları  titizli kle uygul anmakt a,  gerekt iği nde de 

değiĢi me ol anak sağl ayacak niteli kte t asarlanarak bi nanı n kullanı m ömr ü uzun 

öngör ül mekt e,  bi nanı n yaĢa mı  sona er di ği nde de yeni den t üketimi  mü mkün 
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ol abilecek mal ze mel er  ve buna ol anak veren yapı m yönt e ml eri  kullanıl makt adır. 

( Özgen, EĢsiz, 2001)  

2. 1. 3. 2. Çevre Tasarı m Yakl aĢı ml arı  

Günü müzde çevreye iliĢki n t asarı m yakl aĢı ml arını  dört  baĢlı k altı nda t oplayabiliriz. 

( Tekeli, 1995) 

 Çevre korumacı  

 Kaynak yöneti mci  

 Eko- geliĢ meci  

 Deri n ekol oji tasarı m düĢüncel eri dir.  

 

Çevre Korumacı  Tasarı m Yakl aĢı mı:  Çevre kor umacı  t asarı m yaklaĢı mı  da 

ekono mi k geliĢ meci  yaklaĢı m gi bi  t e mel de i nsan mer kezli  bir  t ut umdur.  Bu t asarı m 

yakl aĢı mı nı n mantı ğı  çok sadedir.  Ekono mi k siste mi n var  ol an mantı ğı  ve kalı pl arı 

içi nde üreti m ve t üketimi n sür mesi  ve yaĢa m bi çi ml eri  konusunda her hangi  bir 

el eĢtiri  getiril me mekt e,  sadece üreti m ve  t üketim et ki nli kleri ni n çevreye verdi ği 

zararları  önl e meye yöneli k bir  t asarı m yakl aĢı mı  getiril mi Ģtir.  Çevre kor u macı 

tasarı m yakl aĢı mı nı n Ekono mi k GeliĢ meci  Tasarı m yakl aĢı mı ndan en öne mli  farkı 

genel de doğal  kaynakl arın özel de f osil  esaslı  enerji  rezervl eri ni n yenil ene mez  ve 

sı nırlı ol duğunun kabul edil mesi dir. ( Tekeli, 1995) 

Kaynak Yöneti mci  Yakl aĢı m:  Çevre kor umacı  t asarı m yakl aĢı mı nı n ekono mi k 

geliĢ meci  yakl aĢı mı  t e mel de sorgul a madan getirdi ği  kı sa eri mli  çözüm arayıĢları, 

enerji  ve çevre sorunl arına iliĢki n uzun eri mli  kaygılara yanıt  ver mekt en uzak kal mı Ģ 

ve il gili  kesi ml erce çeĢitli  açılardan el eĢtiril mi Ģtir.  Bu t epkileri n ve el eĢtirileri n yer 

al dı ğı  ul uslararası  pl atforml ardan Br undl and Ko misyonunun Ort ak Gel eceği mi z Ra-

por u,  Düyanı n Dur umu Topl antısı,  ve Habitat  Kentler  Birli ği  zirvesi,  çevre ve enerji 

sorunl arı na iliĢki n ol arak,  kaynak yöneti mci  yakl aĢı m ol arak adl andırılan yeni  bir 

çi zgi yi  belirle mi Ģtir.  Kaynak yöneti mci  yakl aĢı mı n dayandı ğı,  bu pl atfor ml arda 

vur gul anan çok öne mli  bir  sapt a ma,  var  ol an geliĢme  bi çi mi ni n gel ecek kuĢaklara ait 

çevre kaynakl arı nı tüketmekt e ol duğudur.  

Bu açı dan günü müz  i nsanl arı nı n gel ecek kuĢaklara karĢı  ol an soru ml ul ukl arı 

vur gul anmakt adır.  Bu soruml ul uk,  sürdürülebilir  kal kı nma ve sürdür ül ebilir  t asarı m 

ilkeleri yle karĢılı k bulmuĢt ur.  Ġzlenecek geliĢ me  politi kal arı  bugünün gerek-
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si nmel eri ni,  gel eceği n kuĢakl arı nı n gereksi nmeleri ni  karĢılayabil me ol anağı ndan 

ödün ver meden gerçekl eĢtirebil meli dir.  Bu nesiller  arası  eĢitliği  vur gul ayan bir  ahl ak 

ilkesi dir.  Kaynak yönetimci  yakl aĢı m da  t e mel de i nsan mer kezli  bir  el e alıĢtır.  Ancak 

doğal  verileri n ağırlı ğı  art mı Ģtır.  Bu duyarlılık,  doğanı n t ahri p edil mesi nin,  sonunda 

insanı da yok edeceği bilinci ne varıl ması ndan kaynakl anmakt adır. ( Tekeli, 1995)  

Bi rli kte Evri mci  ( Eko-GeliĢ meci)  Tasarı m Yakl aĢı mı:  Eko- geliĢ meci  tasarı m yak-

laĢı mı nı n,  di ğer  yakl aĢıml ardan belirgi n farkı, i nsan mer kezli  düĢünceye karĢı 

el eĢtirel  bir  t avır  sergilemesi  ve i nsanl arı n ol uĢt urduğu t opl umsal  siste me ve  doğayı 

ol uĢt uran canlılar  ve cansı zlar  siste mi ne eĢit  derecede öne m veril mesi dir.  Eko 

geliĢ meci  t asarı m yakl aĢı mı nda,  i nsan ve doğa siste ml eri ni n birli kte geliĢ mel eri ni 

sürdürebilecekl eri  öngörül mekt edir.  Di ğer  yakl aĢı ml arda hep i nsan doğayı  yönet -

meye ve  deneti m altı na al maya çalıĢ makt adır. Sor un ve  çözü mü böyl e t anı m-

landı ğı nda i se i nsanı n ahl ak ol uĢt urucu yönü ön pl ana çı kmakt adır.  Bu t e mel 

özelli kleri yl e eko- geliĢ meci  t asarı m yakl aĢı mı,  kanoni k t asarı m il kel eri  t aĢı makt adır. 

Bu düĢünce bi çi mi nde oluĢt urul an çeĢitli  kanonlarla uzun perspektifi  ol an ekol oji k 

uyu ml arı n sağl anması  ve sürdürül mesi  hedeflen mekt edir.  Böyl ece,  oluĢan çevre 

sorunl arı nı n,  bir  t akı m çarel er  üretilerek çözül mesi  değil,  bu sorunl arı n büyük 

böl ümünün daha ol uĢ madan önünün kesil mesi amaçlanmakt adır. ( Tekeli, 1995)  

Deri n Ekol oji  Yakl aĢımı :  Deri n ekol oji  yaklaĢı mı nda,  i nsan mer kezli  düĢünce 

yeri ne,  t a ma mı yl a doğa mer kezli  bir  düĢünce esas  alı nmakt adır.  Eko-sist emdeki  t üm 

canlılar  arası nda eĢitlik ol duğu il kesi  kabul  edil mekt e ve bu kabul, i nsan alt 

siste mi ni n di ğer  alt  sisteml erden farklı  değerlendir mesi ni n meĢrui yetini  ort adan 

kal dır makt adır.  Deri n ekol oji  yakl aĢı mı,  i nsanla doğa arası ndaki  bugünkü iliĢki 

bi çi mi ni  kökt en değiĢtir meyi  ve i nsanı n doğa i çi nde çevresi  ile uyu m i çi nde 

yaĢayacağı sı nırlara çekilmesi ni öngör mekt edir. (Tekeli, 1995)  

Ekol oji  ve sür dürülebilirlikle il gili  ol arak t ari h boyunca da çalıĢ mal ar  yapıl mı Ģtır. 

Ör neği n,  M. Ö.  470- 399 yılları nda yaĢayan Sokrat es  güneye bakan evl erde kı Ģ 

güneĢi ni n i çeri ye alı nabildi ği ni  a ma  yazı n güneĢin t epe mi zden ve çatıların üst ünden     

geçti ği ni,  böyl ece göl gede kal dı ğı nı  söyl e mi Ģ,  bu dur umda kı Ģ  güneĢi ni al abil mek 

içi n güney cephesi ni n yüksek,  soğuk r üzgarlardan kor unabil mek i çi n de  kuzey 

cephesi ni n alçak yapıl ması nı öner mi Ģtir. (ġekil 2. 6.)( Göksal, 2000)  
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ġekil 2. 6. Sokrat es Evi (Göksal, 2000)  

Sı nırlı  doğal  kaynakl arı n hı zl a t üken mesi  ve geri  dönül mez bir  çevre t ahribi yl e karĢı 

karĢı ya kal ma  ol asılı ğı,  sürdürül ebilir  kal kı nma kavra mı nı n öne mi ni  arttır makt adır: 

“Ekono mi  il e ekosistem arası ndaki  dengeyi  kor uyarak büyü meyi  hedefleyen”, 

sosyal,  ekol oji k,  ekono mik ve kült ürel  boyutları  olan bu kavra mı n bir  di ğer  yönü i se 

mekansal boyut u ol uĢt urmakt adır. ( Tönük, 2003)  

Ekol oji k dengeyi  kor uma  ve  doğal  kaynakları  hesaplı  t üket me zor unl ul uğu 

tasarı mcıları  ve yatırı mcıları  yeni  önl e ml er  al maya yönelt mekt e,  ekol ojik t asarı m 

ilkeleri ni  göz önünde bulunduran bi nal arı n yapımı  hı zl anmakt adır.   ( Tönük,  2003) 

Bu anl a mda mi marlı ğı n konu mu özeksel öne mdedir, zira;  

 Dünya geneli nde t üketilen enerji ni n %50‟si, 

 Suyun %42‟si bi na yapımı nda  ya da kullanı m süreçleri nde harcanmakt adır. 

 Kür esel ısı nmaya neden ol an sera gazl arı nı n %50‟si 

 Ġç me sul arı ndaki kirlenmeni n %40‟ı, 

 Hava kirliliği ni n %24‟ ü,  CFCs  ve HCFCs  e mi syonl arı nı n %50‟si  yapılarla iliĢkili 

faali yetlerden kaynakl anmakt adır. ( Tönük, 2003) 

2. 1. 4 Yapıl arda Sürdürül ebilirli k Kriterl eri ni n Uygul anabilirli ği  

Günü müzde nüf us  artıĢı  ile paral el  ol arak i nsan i hti yaçl arı  da art makt adır.  Bu 

ihtiyaçl arı  karĢılamak adı na endüstrileĢ me ve t eknol oji k il erle me  i çerisi ndeki 

dünya mı zda bazı  değerleri n kaybedil meye baĢlandı ğı  gör ül mekt edir.  Ġnsanl ar 

günü müzde mevcut  ol an her  t ürl ü kaynağı  t üket me yol undadır.  Özellikle yapı 

sekt öründe meydana gel en endüstrileĢ me,  geleneksel  yapıları n t a mamen t erk 

edil mesi ne neden ol muĢtur.  Doğr u yapı m kült ürü il e  üretilen gel eneksel yapıl arda 

sağlı klı  yaĢayan i nsanlar,  yeni  mal ze me ve t eknol oji  il e üretilen yapıl arda 
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rahatsızlı klar  duy maya baĢl a mı Ģl ardır.  Son za manl arda meydana gel en stres, 

depresyon,  kanser  gi bi r ahatsızlı klardaki  artıĢın sebebi ni n,  genelli kle, ekol oji ye 

verilen zarar ve sağlı ksız yapılar ol duğu görül müĢtür.  

Çevre ve sağlı k sorunl arını  engelle mek i çi n baĢ  sor uml ul uk mi marl ara düĢ mekt edir. 

Ġncel enen pr oj el er,  yapılarda sürdürülebilirliği n uygun t eknol ojileri n kul lanı mı  il e, 

istenen düzeyde çözüm ol abileceği ni  göst er mi Ģtir.  Yapılarda uyul ması  gereken 

sürdürül ebilirlik kriterlerine göst erilen özeni n sonunda,  sağlı klı  bir  çevreye sahi p 

ol ma yol unda baĢarılı ol duğu görül müĢt ür.  

Nüf us  artıĢı na paral el  olarak artan yapılaĢ ma  i htiyacı,   gel eneksel den endüstri yel e 

geçiĢe neden ol muĢt ur.  Ancak,  endüstri  devri mi nin yol  açtı ğı  koĢullar  nedeni yl e hı zlı 

bir  Ģekil de il erleyen bu süreç,  bazı  sorunl ara neden ol muĢ  ve yapılaĢ ma al anı nda 

zi ncirle me tepki mel er meydana gel miĢtir. Ör neği n iskel et siste mli yapılara geçi l mesi; 

 Yapı nı n yükünü hafifletme i hti yacı doğmuĢ ve duvarlar i ncel mi Ģ,  

 Ġnce duvarlar enerji kaybına yol aç mı Ģ,  

 Isı  yalıtı m i hti yacı  doğmuĢ  ve ı sı  yalıtı mı  nedeni yl e yapılar  nefes  al amaz  hal e 

gel mi Ģ, 

 Ne m bari yerleri gi bi farklı endüstrileĢ mi Ģ mal ze mel er kullanıl maya baĢlanmı Ģ,  

 Ġç konf or  rahatsızlı ğı nı önl e mek a macı yl a klima  gi bi  ısı  ve ne m düzenl eyi ci 

al etlere i hti yaç duyul muĢtur. 

 Bu al etler  gerek harcadıkları  enerji  gerekse i çerdi kl eri  çevreye zararlı  gazl ar 

nedeni yl e çevre yükü getir mĢtir.  Zi ncirle me  t epki mel er  sonucunda büyük bir 

enerji  i hti yacı  doğ muĢt ur.  Bu i hti yacı n f osil  yakıtları ndan karĢılanması, gl obal 

ısınma,  asit  yağmurl arı  gi bi  doğada t el afi  edilemez  sorunl ara neden olmuĢt ur. 

He m meydana gel en çevre sorunl arı  he m de doğr udan kullanı ml arı  sırası nda 

yapıları n i çerisi nde ort aya çı kan zararlı  gazl ar  nedeni yl e i nsan sağlı ğı na negatif 

et kiler  ortaya çı kmı Ģ  ve bu pr obl e me kalıcı  çözü ml er  bul unması  gereklili ği 

belir mi Ģtir. ( Ayaz, 2002b) 

2. 1. 4. 1 Sürdürül ebilir veya Ekol oji k Yapıl aĢ ma Ġçi n Kriterl er 

Topl uml arı n kült ürel  yapıları na,  ül kel ere ve za mana göre farklı  ayrı ntılar  göst eren ve 

yi ne bu fakt örlere göre geniĢletilebilen çok sayıda kriter  vardır.  Genel  ol arak bu 

kriterleri incel edi ği mi zde, 
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Azaltıl mı Ģ  Mal ze me  Kull anı mı:  ( Daha Küçük ve Kull anıl an Mal ze me 

Veri mlili ği Ġçi n Opti mi ze Tasarı m)  

Küçük t asarı ml arı n çevre il e iliĢkileri  daha i yi dir  ve hangi  mal ze me ol ursa ol sun, 

mü mkün ol duğu kadar  uzun dayanan veya yapısal  büt ünl ükt en ödün ver me mek 

koĢul uyl a daha az mi kt arda kullanı mı  dai ma t erci h edil meli dir.  Bir  yapını n yüzey 

al anı nı n azaltıl ması  aynı  za manda enerji  tüketi mi ni  ve atı k mi kt arı nı  da 

azaltacağı ndan çevre sorunları nı  büyüt meyecek ve  mali yeti  de düĢürecektir.  Bu 

nedenl e,  enerji  ve mal ze me kor unu mu sağl ayan basit  yapı  geo metrileri  t erci h 

edil meli dir. ( Esi n, 2001) 

 

 

DüĢ ük Çevresel Et kili Mal ze me Seçi mi: ( Kaynak Et ki n Mal ze mel er)  

Bazı  ha mmaddel er  kaynağı ndan çı karıl ması  sırasında ve üreti mi  sırası nda kirlili kl ere 

neden ol urlar.  Ozon t üket en HCFCs  ( Hi drokl orofluorokarbonl ar)  ve VOCs  ( Uçucu 

or gani k bileĢi kl er)  gi bi  bi leĢi kleri  i çeren bazı  yapı  mal ze mel eri  de üreti m sı rası nda ve 

kullanı m boyunca bu gazları  yay maya deva m ederek kirlilik meydana getirirler.  Bazı 

mal ze mel er  de kullanı m ö mürl eri ni  t a ma ml adı kt an sonra atı kları yla öne ml i  çevresel 

et ki ye neden ol abilirler.  Bu nedenl e kaynak kor unu mu açısı ndan sınırlı  doğal 

kaynakl ardan el de edilenl eri n yeri ne,  atı kt an üretil mi Ģ  veya dönüĢt ürül müĢ  yapı 

mal ze me ve bileĢenl eri ni  seç mek,  üreti m ve kullanı mı  sırası nda kirletici  ve zehirli 

gaz çı karan mal ze mel erden kaçı nmak doğru kararlar ol makt adır. ( Esi n, 2001)  

Su Korunu mu: (Su- Et ki n Yapı ve Arazi Tasarımı )  

Bazı  böl gel erde su kullanı mı nı n azaltıl ması  i çi n su kor unu mu sağl ayan t asarı ml ar 

öne m kazanmakt adır.  Bunun i çi n,  yağmur  suyunun t opl anarak i hti yaç duyul duğu 

za man kullanıl ması,  düĢük su kullanı mı  ve bakı m gerektir meyen bit kilerle tasarı ml ar, 

atı k sul arı n arıtılarak arazi  sul a mal arı nda kullanıl ması,  yer  altı  suyunun yeni den 

dest ekl enmesi  i çi n yağmur  suyunu filtre eden t asarı m,  suyu veri mli  kull anan su 

tesisatı  ve araçl arı nı n kullanıl ması  gi bi  önl e ml er  çözü m ol arak düĢünül ebilir.  ( Esi n, 

2001)  

Sağlı klı  Yapıl ar Tasarla mak:  (Ġç Mekanl arda Güvenli k ve Konf or KoĢull arı nı n 

Sağl anması)  

Bi rbiri ni  büt ünl eyi ci  i ç ve  dı Ģ  çevrel er  birbirinden ayrıla maz.  Sür dür ülebilir 

yapılaĢ mada,  kullanı cılar i çi n sağlı klı  i ç ort a ml arın sağl anması  öne mli  bir kriterdir. 
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Bunun i çi n;  kol ay t e mi zlenen ve bakı mı  yapılabilen hava dağıtı m siste mi  t asarı mı, 

bazı  halı  ve yapıĢtırıcılar,  t aneli  ahĢap ve bazı  boyal ar  gi bi  yüksek oranda VOC 

çı karan mal ze mel erden kaçı nmak,  yosun ve küf  ol uĢumunu azalt mak içi n ne m 

kontrol ünün yapıl ması,  mü mkün ol duğu kadar  çok al ana gün ı Ģı ğı  sağl amak,  büt ün 

yapı  al anl arı nda sürekli  haval andır ma sağl amak,  kullanı cılara çevre kontrol 

siste ml eri sağl a mak gi bi önl e ml er alı nabilir. ( Esi n, 2001) 

Enerji Korunu mu Sağla mak: ( Enerji Et ki n Yapı Tasarı mı)  

Ġnsanl arı n gitti kçe artan daha rahat  ve daha kaliteli  yaĢa m i stekl eri ni n karĢılanması, 

doğanı n sunduğu ol anaklarla sı nırlı dır.  Sı nırsız ihti yaçl ar,  doğanı n enerji ve  di ğer 

kaynakl arı nı  yok et me mek veya azalt ma mak i çin döngül er  değiĢtiril meden karĢı-

lanmalı dır.  Sür dürülebilir geliĢ mel er  i çi n bu Ģarttır.  Aksi  t akdirde doğa zarar  gör ür  ve 

bu dur um za man i çi nde insanlı ğa da zarar  ol arak geri  döner.  Yapıları n gereği nden 

büyük t asarlanma ması  ve az daha fazl adır  yaklaĢı mı  yapılar  i çi n doğrudan veya 

dol aylı  yol dan kaynak ve enerji  kullanı mı  il e il gili  el e alı nması  gereken önl e ml eri 

içerir.  Genel  ol arak az daha fazl adır  ifadesi,  en az kaynağı  kullanarak,  en i yi  sonucu 

al manı n doğal  bir  süreç hali ne gel mesi  ve aynı  za manda çevresel  ol umsuz et kileri n 

de azaltıl ması olarak tanıml anabilir. (Esi n, 2001)  

Ekol oji k mi mari,  son zamanl arda çağdaĢ  bir  akım ol arak mi marlı ğa girmi Ģtir.  Bu 

hareket  çevreye dost,  enerji yi  veri mli  kullanan ve  i nsan sağlı ğı nı  t ehdit  et meyen 

mal ze mel er  kullanılarak yapılaĢ mayı  kendisi ne amaç  edi nmi Ģtir.  Bunun sonucunda, 

ekol oji k mi mari  ortaya çıkmı Ģtır.  Ekol oji k mi mari  koĢulları nı n yapılaĢ mada baĢarılı 

ol duğu hallerde sürdürülebilir  yapılar,  baĢarısız ol duğu hallerde i se sürdür ül e mez 

yapılar  ortaya çı kmı Ģtır. Ekol oji k mi mari ni n baĢarılı  ol arak uygul anabilmesi  i çi n 

gereklilikler dört ana baĢlıkta t opl anabilir,  

 Kull anı mdaki enerji yi azalt mak,  

 Ki rliliği ve çevresel zararları en aza i ndir mek,  

 Enerjiyi ve kaynakl arı n tüketi mi ni azalt mak,  

 Yapı içerisi ndeki kirliliği ve sağlı ğa ol an zararları en aza indir mek,  

Yukarı daki  fakt örlerden de anl aĢılabileceği  gi bi,  ekol oji k mi mari  az enerji kullanı mı, 

çevresel  zararları n azaltımı ,  kaynak kullanı mı,  ekono mi kli k ve sağlı klı  ort a ml arda 

yaĢa ma gerçeği ni yeri ne getir mek etrafı nda ol uĢ makt adır.  
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Sür dürülebilir  yapılar  i nsanlı k geliĢi mi nde yeri ni  al maya baĢl a mı Ģtır  ve gelecekt e de 

sürdürül ebilir  yapı  kavramı  bir  zorunl ul uk ol arak uygul anacaktır.  Bazı  araĢtır macı -

lara göre di kkat edil mesi gereken konul ar vardır. Bunl ar,  

 bi nal arı n perfor mansı nı n tahmi n edil di ği gi bi ol up ol mayacağı,  

 yeĢil yapı mali yetleri ni n kabul edilebilir sevi yel erde ol up ol mayacağı,  

 kullanılan teknol oji ni n güvenilir ol up ol madı ğı,  

Özellikl e endüstrileĢ mekt e ol an ül kel erde,  t oplu yerleĢ me  ve  konutl arda uygun 

ol mayan koĢullar  nedeniyl e,  yapı  üreti mi nde st andartlar  ve yönet meli klerin sürdü-

rülebilirlik kriterleri ne göre düzenl enmesi  zorunlul uğu vardır.  Ül kel eri n geliĢ miĢli ği 

onl arı n ekol oji ye ve sağlığa göst erdi ği  duyarlılıkla öl çül meye baĢl a mı Ģtır. ( Koçhan, 

2003) 

Sür dürülebilirlik kriterleri  ort aya konul arak,  mevcut  ör nekl erle sür dürül ebilir 

yapıları n uygul anabilirliği  nedenl eri  ve sonuçl arı il e i spatlanmaya yardı mcı  ol un mak 

istenmi Ģtir.  Sür dürülebilir  gel eceğe ul aĢ mak i çin mi marl arı n soruml ul ukl arı  göz-

önüne seril mi Ģtir.  Mi marları n a macı,  dünyayı  yaĢanabilir  kıl mak i çin mevcut 

kaynakl arı korumak ve onl arı n gel ecek nesillere de ul aĢı mı nı sağla mak olmalı dır.  

2. 1. 4. 2. Yapıl arda Sürdürül ebilirli k 

Sür dürülebilir  yapıları n tasarı mı nda genelli kle  ütopi k davranıl dı ğı  ve gerçekl eri n 

ihmal  edil di ği ni  savunan bir  gör üĢe göre,  yet erince kriter  göz önüne alı nmadan 

yapılan yapıları n sürdür ülebilir  ol makt an uzakl aĢtığı  Ģekli ndedir.  Bu yapıl ar 

önceli kl e i ka met  eden i nsanları n i hti yaçl arı na cevap verebil meli  ve kullanı cıları nı n 

rahatlı ğı na,  veri mi ne,  sağlı ğı na hitap et meli dir.  Yapıl an bi nada a maç i Ģlevsel  ol arak 

da huzur  ve konf or  yaratmaktır.  Yapılarda enerji  kor umu sağl anır,  açı ğa çıkan fazl a 

enerji  geri  kazanılır  veya yapı  kendisi  enerji  üretir  hal e getirilir.  Kull anılan 

mal ze mel eri nde yararlılık ö mürl eri  çok ol an mal ze mel er  ol ması na ve düzenli  bakı m-

onarı m gör mel eri  sayesinde uzun süre kullanılabilir  özelli ğe sahi p ol mal arı  yani 

ekono mi k ol mal arı gerekmekt edir.  

Sür dürülebilirlik kavra mları ndan yol a çı karak yapılarda sürdürül ebilirlik;  ekol oji, 

kullanı cı  konf oru ve sağlı ğı  ile yapılabilirlik ol mak üzere üç ana baĢlık altı nda 

gr upl andırıl mı Ģtır.  Bunlarla doğr udan iliĢkili  ol arak alt  baĢlı kları  ile  aĢağı da 

veril mi Ģtir; 
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a) Ekol oji ġartları, 

 çevreye saygı  

 temi z enerji kullanı mı,  

 enerji et kileĢi mi  

 geri dönüĢüm,  

b) Kull anıcı sağlı ğı ve konfor Ģartları 

 ter mal Ģartlara uygunl uk 

 görsel Ģartlara uygunl uk 

 akusti k Ģartlara uygunl uk, 

 hava kalitesi, 

 mal ze melri n orta ma uygunl uğu,  

 el ektromanyeti k alanl ar 

c) Yapıl abilirlik Ģartları, 

 ekono mi k ol arak yapılabilirlik 

 teknol oji k ol arak yapılabilirlik 

 kaliteli orta m sağl a mak,  

Bu kavra ml ar  birleĢerek yapılarda sürdürülebilirliği  ol uĢt urur  ve birbiri nden 

bağı msı z gi bi  gör ünmel erine karĢı n et kileĢi m i çerisindeki  konul ardır.  Ekoloji  i çeri ği 

bakı mı ndan çevre,  enerji  ve kaynakl arı n kullanımı  gi bi  konul arı  i çer mekt e,  ancak 

sonuçl arı  sağlı ğı  et kileyici  boyutlarda ol duğundan kullanı cı yı  da doğr udan et ki -

lemekt edir.  Aynı  Ģekilde yapılabilirlik kavramı  da  kaynakl arı n doğr u ol arak 

kullanı mı ile ilgili ol duğundan ekol oji ve sağlı k ilgili dir. ( Ayaz, 2002a)  

 

2. 2. AKI LLI BĠ NALAR 

Akıllı Bi nal ar konusunu incel erken il k olarak Akıllı Bi na kavra mı nı tanı ml a ma mı z 

gerekmekt edir. 

2. 2. 1 Akıllı Bi na Tanı mı 

Yüksek t eknol oji  ürünü ol an akıllı  bi nal ar  konsepti,  il k ol arak 1980‟lerin baĢı nda 

A. B. D. ‟de ort aya çı kmı Ģtır.  Bu yakl aĢı ma göre,  akıllı  bi nal ar;  el ektroni k ve bil gisayar 

teknol ojileri ni  yoğun ol arak kullanan fakat  t üm bu kaynakl arı  koor di nasyonl u bir 

Ģekil de kullanarak;  il k yatırı m ve i Ģlet me mali yetleri nde t asarruf  sağl ayan el ektroni k 
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anl a mda zengi nl eĢtiril miĢ bi nal ar  ol arak t anıml an mı Ģtır.  Washi ngt on,  DC‟ deki 

Ul usal  Bili ml er  Akade misi  ( Nati onal  Acade my of  Sci ence)  akıllı  bi nal ar  ile il gili 

ol arak,  dört  fakt örü öne çı kar mı Ģtır.  Bunl ar:  (htt p:/ www. wor kst age. com/  r eadi ngr m/ 

arch/article01. ht ml) 

 enerji yararlılığı 

 güvenli ği sağl ayan sisteml er  

 iletiĢi m siste ml eri 

 çalıĢ ma alanl arı nda ot omasyon Ģekli nde sıralanmı Ģlardır.  

Akıllı  bi nal arda,  yukarı da belirtilen dört  operasyon al anı  bil gisayarda oluĢt urul muĢ 

bir  siste ml e ent egre edilir  ve bi naya adapt asyonu sağl anır.  Geçen za manl a birli kt e 

belirtilen dört  kat egori  iki ye i ndiril mi Ģ,  enerji  ve güvenli k siste ml eri,  bi na yöneti m 

siste ml eri  (facility manage ment)  i çerisi nde,  iletiĢi m ve  çalıĢ ma al anl arındaki  ot o-

masyon siste ml eri  de bilgi  t eknol ojileri  siste ml eri altı nda t opl anmı Ģtır.  Böyl ece akıllı 

bi na,  kullanı cı nı n t üm i leri  t eknol ojileri  kullanması nı  a maçl ayarak gerekli  t ekni k 

donanı mı,  güç kaynağı, ı sıt ma–haval andır ma  siste ml eri,  aydı nl at ma ve güvenli k 

siste ml eri ni  bünyesi nde  bul undur ur.   ( htt p:/ www. wor kst age. com/readingr m/ arch/ 

article01. ht ml)  

BaĢka bir  t anı ma göre i se,  akıllı  bi nal ar,  t asarı m aĢa ması ndan kullanı ma  kadar  çok 

çeĢitli  altsiste ml er  il e bunl arı n t asarı m ve üreti mi ni  üstlenen disi pli nleri  uyu m i çi nde 

biraraya getiren;  enerjini n en veri mli  Ģekil de kullanıl ması  ve çevresel  siste m 

teknol ojileri ni  büt ünl eĢtirerek çalıĢ ma perfor mansı nı n arttırıl ması nı  amaçl ayan 

yapılardır. ( EĢsiz, 2002) Jong-Ji n Ki m akıllı bi naları n genel özelli kleri ni, 

 yerel net wor k ağı  

 yükseltil mi Ģ döĢe me  

 düĢeyde yüksel me 

 audi o visual siste ml er ve akıllı kartlar 

 konf or 

 ofis ot omasyon siste ml eri ve enerji yararlılığı olarak açı kl a makt adır.  

Akıllı  bi nal ar  i çi n en öne mli  para metrelerden biri  ol an,  enerji  veri mliliği  il e il gili 

ol arak,  katlara hava t emi n eden bor ul ar,  t avanl ar  i çi n geri  dönüĢüm si ste ml eri 

sağl a mak,  mer kezden bi rkaç yere yayılan çevre kontrol  siste ml eri   ve son  ol arak  
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akıllı   kontrol   siste ml i   mobil yal arla,   enerji  veri mlili ği ni n sağl anabileceği ni  

vur gul a makt adır.  (http:/www.  wor kst age. com/readi ngr m/ arch/ article01. ht ml)  

Me h met  Okut an akıllı  binal ar  ile il gili  ol arak;  “Bu bi nal ar,  i nsanl arı  sadece dı Ģ  hava 

Ģartları ndan kor umuyor,  içi nde yaĢayanl arı n i hti yaçl arı nı,  çok daha kapsaml ı  ve i yi 

bir  Ģekil de karĢılayabili yor.  Yapı  i çi nde sı caklı k,  rut ubet,  hava hı zı,  hava t emi zli ği  ve 

hij yen i stenilen düzeyde t ut ul abil mekt e,  yapı  i çinde hava akıĢı  kullanı m t arzl arı na 

göre çeĢitli  böl gel erden di ğerleri ne doğr u gerçekleĢtirilebil mekt e.  Üst eli k tü m bunl ar 

yapılırken yapı daki  i nsanl arı n can,  mal  ve bi lgi  güvenli ği  sağl anabilmekt e  ve 

özelli kle ofis bi nal arı nda,  iĢleri  gereği  bi na dı Ģı  ve haberleĢ me  ve bil gi  transferi  üst 

düzeyde mü mkün ol abilmekt e. ” Ģekli nde düĢüncel eri ni belirt mi Ģtir. ( Okutan, 1998)  

EI BG‟ a ( Avr upa Akıllı Bi nal ar  Enstit üsü)  göre akıllı  bi nal arı n il k Ģartı  çevre 

siste ml eri ne uygun ol arak bi nanı n kullanı mı ndaki  perfor mansı  arttır maktadır.  Gr up 

akıllı  bi nal ar  il e il gili  ol arak:  Akıllı  bir  bi na,  bi na perfor mansı nı n arttırıl ması na 

yöneli k çalıĢ mal ar  kapsamı nda;  t asarı mda,  kullanılan yapı  mal ze mel eri nde,  seçilen 

siste m ve t eknol ojilerde ekol oji k il kel erle bir  bütünl ük ol uĢt urur  ve il gili gr upl arı n 

istekl eri ni  de yeri ne getir meye veya karĢıla maya çalıĢır.  Ġl gili  grupl ar  kapsa mı nda 

bi na sahi pl eri,  yöneticiler,  i ka met  edenl er  ve topl um gelir.  Akıllı  bi nalarda per-

for mans  i yileĢtiril mesi ne,  çevresel  enfor masyonları n anaht ar  kaynakl ar  ol arak el e 

alı nması  ve enf or masyon si ste ml eri  ol arak bi naya ent egre edil mesi  ile ul aĢılır.  Akıllı 

bir  bi nanı n perfor mansı, el de edilebilen t üm çevre siste ml eri ni n enf or masyonunun 

tasarı mda kullanıl ması  ile baĢl ar  ve bi na ö mr ü boyunca da perfor mansı  yükseltici 

kriterler  ol arak öne m kazanırlar.  Çevresel  enformasyonl arı n her  aĢa mada daha et ki n 

kullanıl mal arı  bi nanı n t asarı mı,  üreti mi,  uygul a ması  ve i Ģlet mesi  süreçl erini n birbir-

leri yle uyum i çi nde ol maları na bağlı dır. ( Tönük, 2001)   

Çevresel  enfor masyonl arla bağı ntılı  ol arak,  Cengiz Bekt aĢ  akıllı  bi na t anımı  il e il gili 

ol arak “akıllı  bi na,  kirlet meyen,  aynı  za manda kirlet meni n karĢılı ğı nı  da  ödet en 

yapı dır” de mekt edir. Yapı ya ağaç benzet mesi  yaparak,  karbodi oksiti  temi zl eyi p, 

oksijen açı ğa çı kar ması  gerekti ği ni  savunur.  Özellikle yüksek yapılarda,  yapı  fi zi ği 

kuralları ndan yararlanarak kirli  havayı  e mi p,  en tepede t e mi zl eyerek,  t emi z  ol arak 

dıĢarı  ver mesi  çözü müne kavuĢt urabiliriz.  Böyl ece gökdel enl er  kirleten yapıl ar 

ol makt an çı kı p,  t e mi zl eyen yapılar  ol abil mekt edirler.  Büt ün bunl ardan yola çı karak, 

“doğayl a savaĢ mayan,  yeĢile dokun mayan,  en az enerji  t üket en yapı  akıllı  yapı dır” 

Ģekli nde ifade et mi Ģtir. (Bekt aĢ, 2002)  
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Akıllı  bi nal ar  deyi mi ni n genelli kle “ Akıllı  yapı m” ve “ Akıllı  donanı m”  deyi ml eri  il e 

eĢ  anl a mlı  kullanıl ması  doğr u değil dir.  Bu t anıml ar  bi na yapı m sürecindeki  belli 

aĢa mal arı  ve/ veya böl üml eri  t anı ml a makt adır.  “ Akıllı  yapı m”  bi nanı n uygul a ma 

aĢa ması ndaki  i Ģle ml eri  tanı ml ayan bir  süreci  t ariflerken,  “akıllı  donanı m” bi na i çi 

konf oru ve bi nanı n i çindeki  iĢlevl eri n gerçekl eĢtiril mesi ni n kol aylaĢtırıl ması nı 

sağla mak a macı yl a bi naya uygun t asarlanmı Ģ dijital  t eknol oji  ürünü ol an bi na 

yöneti m siste ml eri dir.  Bi na yöneti m si ste mi  bir  anl a mda bi nanı n beyni dir.  Bu 

siste ml er  bi nanı n güvenli k,  ısıt ma,  kli ma,  sıhhi  t esisat  yangı ndan kor un ma, 

haberleĢ me  siste ml eri ni n kontrolleri ni  bir  mer kezden yönet ebilir.   Ör neği n  eğer   bi r 

bi na uygun Ģekil de t asarlamı Ģ   uygun donanı ml arla da dest ekl enmi Ģse,  kiĢi  bi naya 

uğra madan bil gisayar  il e t el efon üzeri nden bi nada bul unan kontrol  sisitemi ne si nyal 

gönderi p,  kazanı n sı caklığı nı  yükselterek,  kli ma santralini  çalıĢtırarak,  sıcak suyu 

hazır  t ut arak,  pencerel erin açıl ması nı  veya kapanması nı  sağl ayarak bi nayı  kull anı ma 

hazır  hal e getirebilir.  Bi na yöneti m si ste ml eri  aracılı ğı yla sadece yapı  siste ml eri ni n 

idaresi  değil,  bi na mer kezleri nde veri mli  iĢlet meni n sağl anabil mesi,  bi na i Ģl et me 

büt çesi  çerçevesi nde opti mu m i Ģl et me reji ml erini n t ayi ni  konusu da incel enebil-

mekt edir.  Ancak büt ün bunl ar  bi nayı,  akıllı  bi nal ar  kapsa mı nda değerl endir meye 

yet mez.  Bu siste ml er bi nanı n i Ģlet me sisteml eri ni n çağdaĢ  t eknol ojilerle 

donatıl ması nı tanı ml a makt adır. ( Tönük, 2001)  

Bu bağl a mda,  akıllı  bi naları n değiĢen i kli m Ģartları na ve kullanı cı  gereksini ml eri ne 

karĢı  di na mi k siste ml er ol arak t asarlanmal arı  gerekti ği ni  belirterek bi nada enerji 

et ki nli ği n,  mekan konf orunun ve i Ģ  üret kenli ği nin artırıl ması  i çi n kullanıcı  kontrol ü 

ile mer kezi  kontrol  sisteml eri ni n birli kte düĢünül mesi  gerekti ği  ifade edi l mekt edir. 

( At ki n, 1988) 

1987‟ de J.  Bennett,  R.  Fl anagan ve G.  Nor man,  Japon yapı  endüstrisi  üzeri ne 

yayı nl anmı Ģ  raporları nda;  akıllı  bir  bi nanı n i çeri de ve dı Ģarı da ne ol duğunu bil mesi, 

kullanı cı  i çi n en konf orlu ve ür et ken çevreyi  sağl a ma Ģekli ne karar  verebil mesi  ve 

kullanı cı  istekl eri ne hı zla cevap verebil mesi  gerektiği ni  ifade et mekt edirler.  1981‟ de 

R. A.  Keenl ysi de t arafından yapılan araĢtır mada i se;  ki Ģi ni n çevre üzeri ndeki 

kontrol ünün üret kenli kt e t aĢı dı ğı  rol  üzeri nde dur ularak,  kullanı cı nı n doğal  hava-

landır malı  bi nal arda mekani k ol arak haval andırılan bi nal ara nazaran daha sağlı klı 

ol dukl arı ortaya koyul makt adır. ( Çeti ner, 2002)  
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2. 2. 1. Akıllı Bi nal arı n Tari hçesi  

Endüstri  Devri mi yl e birlikte,  i nsanoğl unun,  düĢünce  ve bil gi  dünyası nda yaĢanan 

değiĢi ml er  paral elinde çalıĢ ma hayatı nda da yenilikl er  ol muĢt ur.  19. yy.  t ekni k açı dan 

en yenili kçi  devirlerden biri ydi.  Yeni  t ekni kl erin uygul anması  he men he men t üm 

insan akti viteleri nde et kili  ol muĢt ur.  Buna bağlı  ol arak  ofis  bi nal arı  il k ol arak 19. 

yüzyıl da ortaya çı kmı Ģ ve  günü müz t arzı ndaki  ofisler  ise,  il k ol arak 19. yüzyıl 

sonunda Ameri ka‟da ol uĢ maya baĢla mı Ģtır. ( Dökmeci ve di ğ., 1993)  

1830‟ da ahĢabı n çağdaĢ  kullanı m met odl arı  ortaya çı kmı Ģ,  dök me  de mi r,  bi na 

mal ze mesi  ol arak geliĢtiril mi Ģtir.  1904‟ de Frank Lloyd Wri ght‟ı n,  Lar ki n Mail  Or der 

Co mpany i çi n t asarladı ğı  Ne w Yor k Buffal o‟daki  Lar ki n bi nası,  akıllı  bi nadır  ve 

di ğerleri ni n de müj decisi ol muĢt ur.  Ġl gi nçtir  ki,  bu bi na he m hi gh-t ech hem de  akıllı 

özelli kleri ni içer mekt edir. ( Begeç, 2001)  

1960‟larda bi nal arı n boyut u ve Ģekli ndeki  değiĢi kli k akıllı  bi nal arı n geliĢi mi ni n 

habercisi  ol muĢt ur.  Akıllı  bi nal ar  konusunda Amerika‟daki  düĢünce,  bir  modern ofis 

bl oğunda sağl anacak çok çeĢitli  kol aylı klardan biri  ol an et ki n enerji  kullanı mı  il e 

ortaya çı kmı Ģtır.  Ġl k akıllı  bi nanı n pr oj esi ne 1981 yıllı nda Ameri ka‟da Connecti cut 

Hartford‟da baĢl anmı Ģ  ve “ Cit y Pl ace” adı  verilen bu moder n ofis  bi nası  1983 yılı nda 

tama ml anmı Ģtır.  ( ġekil  2. 6)  Bu t ari ht en iti baren i nsanl ar  “ Akıllı” ve “ High Tech” 

bi nal arı n anl a mı nı,  benzerli k ve farklılıkları nı  t am ol arak belirlemeye çalıĢ mıĢlardır. 

( Özer, 1996) 

80‟li  yıllarda hi gh t ech mi mari yi  bir  adı m öne göt üren bi na kullanı cıları  ve 

sahi pl eri ni n i stekl eri ne cevap verebilecek,  son derece ko mpl eks,  ent egre bi nal ar 

günde me  gel mi Ģ  ve yeni  t anı ml a mal ar  ort aya çı kmı Ģtır.  Kullanı ml arı  ve sağl adı kl arı 

ol anakl ar  açısı ndan büyük aĢa mal ar  kaydeden ofis bi nal arı na çeĢit  ol arak katılan 

“akıllı bi nal ar” kavra mı gel mi Ģtir. 

Enerji  et ki n t asarı ml ara duyul an i hti yacı n git gi de art ması,  bi na endüstrisi  al anı ndaki 

geliĢ mel eri n daha da hızl anması na ve yeni  t eknol ojileri n ort aya çı kması na neden 

ol makt adır.  Akıllı  bi nalar  ol arak adl andırılan bu yeni  t asarı ml ar  il e,  artık bi nal ar 

değiĢen i kli m Ģartları na karĢı  mi ni mu m enerji  kullanarak opti mu m koĢulları 

sağl a mak üzere nasıl  hareket  edebileceği ni  tahmi n edebilen siste ml er  hali ne 

gel mekt edir. ( Özer, 1996) 
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ġekil 2. 7 / ġekil 2. 8. Ġl k Akıllı Bi na - Gör ünüĢ ( Wi ggi nt on, Harris, 2002)  
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2. 2. 2. Akıllılı k- Akıllı Bina 

Akıllılık  t üm gel eneksel  mantı k yür üt mel eri ni n altı nda yat an zi hi nsel  ve doğuĢt an 

gel en yet enektir.  “ Akıllı” keli mesi  t eknol oji k yenili kleri n bir  uzantısı  ol arak 

belirlenmi Ģtir.  “ Akıllı  t asarı m” ol gusunda üzerinde dur ul ması  gereken en öne mli 

nokt a;  bi na t asarı mcılarını n,   i çi nde  akıllı bil eĢenleri   barı ndıran bi nal ar 

tasarla makt an daha çok,  t asarlanan bi nal arı n kendileri ni n akıllı  ol ması  dur umudur. 

Bu da  ancak akıllı  siste ml eri n kendi  aral arı nda ent egrasyonu ile bir  mer kezden 

yönetilebilir  ol ması yl a mü mkündür.   ( Wi ggi nt on,  Harris,  2002)  Akıllılık i hti yaçl arı 

kullanı cı  ve fir ma i hti yaçl arı  üzeri ne odakl anmal ıdır.  Burada öne mli  ol an fir manı n 

perfor mansı na hi z met  eden t eknol ojileri n ent egrasyonudur.  I BE  bunun Ģunl arı 

gerektireceği ne i nanmaktadır: 

 Daha i yi kullanı cı gözl eml eri  

 Ür eticileri  kullanı cı yı  akıllığı n faydal arı  konusunda i kna et me  soruml ul uğunda  

artıĢ 

 Et ki nli k ve veri mlili k ile ilgili daha i yi karĢılaĢtırmalı perfor mans verileri  

 Kullanıcı  ve bi nanı n hayat  döngüsü arası ndaki  iliĢki  ve il etiĢi mi n daha i yi 

anl aĢıl ması  

 Kull anıcı  a maçl arı nı n gerçekl eĢ mesi  i çi n t esis yöneti mi ni n yeni den t anı ml an-

ması  

 Enerji veri mlili ği 

 Konf or 

 En son I. T.  ( Bil gi  Teknol ojisi)  geliĢ mel eri ni n kullanılabil mesi ni n mümkün 

ol masi 

 Gel ecekt eki gereklili kler içi n adapt asyon kapasitesi 

Bi r  bi nanı n akıllığı ndan bahsedilirken deği nilmesi  gereken unsurlardır.  Ancak 

„entegrasyon‟  bu t e mal arın en öne mlileri nden biridir  ve di ğer  hepsi  üzeri nde öne mli 

et ki ye sahi ptir.  Akıllı  bi na konusu bi na sahi pl eri,  ihti yacı  t e mi n eden üretici  fir mal ar 

ve bu akıllı  bi nayı  i cat  edenl eri n arası ndaki bir  gr up li der;  Ul usal  El ektri k 

Fabri kat örleri  Birli ği  ( NE MA)  t arafı ndan yapılan bir  seri  t opl antı dan sonra,  Akıllı 

Bi na Enstit üsü (I BI)  kavra mı nı  ortaya çı kar mıĢtır.  Dört  ul usal  fir madan gel en 

yet kililer  ( Honeywell,  AT&T ve  Bi rleĢ mi Ģ  Teknol ojiler,  I BM‟i n SBS Real - Can 
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depart manı  ve Ti shman Ar aĢtır macılı k),  NEMA yöneticisi  Ri chard Gei ssl er‟i n 

yardı ml arı yl a bu enstit üyü geliĢtir mi Ģlerdir.( Özden, 2000)  

Yeni  çağda,  özelli kle büyük kentlerde yüksek binal arı n daha da yüksel erek art ması 

bekl enmekt edir.  Bunl arın t asarı mı nda bil gi  t abanlı  t asarı m pr ogra ml arı nı n kull anı mı 

geliĢerek sürecektir.  Bu arada bu t ür  bi nal arda çok i Ģlevlilik eğili mi nin gi derek 

ağırlı k kazandı ğı  gözl enmekt edir.  Aynı  bi nal arda birçok i Ģlevi n birli kte yeral dı ğı  bu 

tip uygul a mal arı n,  özellikle büyük Ģehirlerde yaygı nl aĢtığı  göze çarpmakt adır. 

Yüksek bi nal arı n t aĢı yı cı siste ml eri ne iliĢki n hesap,  yapı m ve  üreti m sor unları  büyük 

öl çüde çözül müĢt ür.  Hı zla geliĢen t eknol oji,  yakı n gel ecekt e yüksek bi na üreti mi nde 

ağırlı ğı  ol uĢt uran t aĢı yıcı  siste m yapı mı nı  daha da kol aylaĢtıracaktır. Gel eceği n 

yüksek bi nal arı,  değiĢen il etiĢi m,  bil gisayar  ve di ğer  el ektroni k si ste ml ere uyu m 

sağlayan "akıllı  bi nal ar" ol acaktır.  Daha fazl a enerji  et ki n ol acakl ar,  duvarl ar  t üm 

yönl enme  ol ayl arı na karĢılı k verecek Ģekil de düzenl enecektir. Bi nal arın ağırlı ğı 

azal acak,  mühendisli k hiz metl eri  doğr u bir  Ģekilde yapılacak,  daha et ki n ve  bunun 

içi n de daha ekono mi k olacakl ardır. Ko mpozit  strükt ürler  yaygı nl aĢacak,  çelik,  bet on, 

bet onar me,  al ümi nyu m ve di ğer  mal ze mel er  daha rasyonel,  et ki n,  endüstri yel  ve  daha 

kaliteli olacaktır.( EĢsiz, 2002)  

Akıllı  bi na uygul a mal arını n sayı ca arttırıl ması  i çin i ncel enmesi  ve net  profilleri ni n 

çı kartıl ması gereken bir di zi nokt a vardır, bunl ardan birkaçı: 

 Akıllı  bi nal arı n gerçekleĢtiril mesi  sırası nda el e alı nması  gereken ekono mi k ve 

hukuki  fakt örler.  Bu bağlamda mi marı n t ek baĢına t asarı m yaptı ğı,  kullanı cı nı n, 

arsanı n ve mi mari  ür ün ol an bi na  ve/ veya bi nanı n sahi p ol duğu bir  böl ümün 

üzeri nde mutl ak hak sahibi  ol duğunun kabul  edildi ği  katı  kalı pl arı n aĢıl ması  ve 

buna uygun hukuki düzenl e mel eri n yapıl ması gerekmekt edir.  

 Kull anıcı  kalitesi  ve kaliteli  kullanı cı  kitlesi ni n bir  kalite ve kandite ür ünü ol an 

akıllı  bi nal arı  kullanmal arı  sırası nda bir  t akı m eski  alıĢkanlı kları nı  ne derece göz 

ardı edebilecekl eri ni n incel enmesi. 

 Tasarı m ve uygul a ma aĢa mal arı nda bil gi  ve enf or masyona dayalı  di si pli nlerarası 

çalıĢ ma düzen ve düzeyini n arttırıl ması. ( Tönük, 2001) 

2. 2. 4 Bi naya Akıllılı k Özelli ği ni Veren Fakt örler 

Bi naya akıllılık özelli ği ni  veren fakt ör(ler)  ne(ler)dir? Özelli kl e ül ke mi zde de geçerli 

ol an günü müzdeki  yaygın bir  kanı ya göre,  bi naya “akıllılık” özelli ği ni  veren fakt ör 
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bi nal arda bil gisayar  sist eml eri ni n kullanıl ması dır. Bu si ste ml er,  bi nanı n kull anı cı ya 

yöneli k bil gisayar  sisteml eri  ve bi nanı n i kli msel  konf orunu (ısıt ma,  haval andır ma, 

aydı nl at ma)  denetleyen ve enerji  veri mlili ği ni  de kontrol  edebilen mi krokli mati k 

çevre siste ml eri ne yönelik bil gisayar siste ml eri dir. (Tönük, 2003)  

Bri an At ki ns‟i n I nt elli gent  Books  adlı  kitabı na göre akıllı  bi nal arı n sahi p ol ması 

gereken 3 te mel özelli k Ģunl ardır: 

 Bi na,  bi na içi nde ve bi na dıĢı nda ol anlardan „haberdar‟ ol malı.  

 Bi na,  çalıĢanl arı nı n  konf orl u  ve ür eti m al anları nı n en veri mli  ol masını 

sağla mak içi n izlenecek yol a „karar veren‟ yapı da ol malı. 

 Bi na,  çalıĢanl arı nı n i htiyaçl arı na za manı nda „cevap verebilen‟  dur umda 

ol malı.( At ki n, 1988)  

Endüstri  t opl uml arı nda, bi na yapı mı nda,  kullanı mı nda ve i Ģletil mesi nde,  bil gisa-

yarları n,  paket  pr ogra ml ar  Ģekli nde,  gi derek ağırlık kazandı kl arı  ve hi z met  al anı nı 

geniĢletti kleri  gözl enmekt edir.  Yapı m sonrası nda da kur ul an mer kezi bil gisayar 

siste mi,  iĢlet me ve kullanı ma  yöneli k t üm hi z metleri n gerçekl eĢtiril mesi nde yoğun 

ol arak kullanıl makt adır.( EĢsiz,  2002)  Kullanı cıya yöneli k bil gisayar  siste ml eri ni, 

doğal  afetler,  yangı n,  konut  i çi  ve dı Ģı  (t erör,  hırsızlı k,  kaza)  güvenli k si ste ml eri, 

geliĢtiril mi Ģ  t el efon,  bilgi sayar  ve TV si ste ml erini  kapsayan iletiĢi m siste ml eri  ve 

uzakt an eriĢi m i mkanı  da bul unan geliĢtiril mi Ģ bil gisayar  siste ml eri  ile el ektri kli 

al etleri n denetlenmesi  i mkanı nı  sağl ayabilen  kullanı cı  konf or una ve  veri m 

arttır maya yöneli k sisteml er  ol arak özetleyebiliriz.  ( Tönük,  2003)  Tü m bu sist e ml er 

ile,  bi na i çi ne yerleĢtirilen opti k kanallar  t üm bil gileri n anı nda bina  yöneti m 

mer kezi ndeki ekranlara yansıtıl ması nı sağl a makt adır.  (EĢsi z, 2002)  

Bi nanı n i kli msel  konf oruna (ısıt ma,  soğut ma,  haval andır ma,  aydı nl at ma)  denetl eyen 

siste ml er  de kullanı cı nın i steği ne en uygun i kli msel  konf oru sağl amak üzere 

pr ogra ml anmı Ģl ardır.  Kullanı cıları n i steği ne göre pr ogra ml anabil me ve  uzakt an 

eriĢi m i mkanı  da t anırlar.  Her  mekanı n ayrı  ayrı  pr ogra ml anabil mesi ni,  gerekti ği nde 

kullanıl mayan mekanl arın devre dı Ģı  bırakılabilmesi ni  sağl ayan geliĢ mi Ģ  site ml er 

enerji ni n t ut uml u kullanıl ması nı  da dest ekl eyerek kullanı cı ya ekono mi  sağl arlar. 

Si ste m kullanı cı  mer kezli  ol duğu kadar,  enerji ni n tut uml u kullanıl ması  bağlamı ndaki 

pr ogra mı nedeni yl e çevre siste ml eri ne de saygılı dır.( Tönük, 2001)  
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Akıllı  bir  bi nanı n baĢlıca a macı  enerji ni n et kin kullanı mı dır.  Et ki nli k en düĢük 

düzeyde girdi  ile en üst  düzeyde çı ktı  sağl anması,  baĢka bir  deyiĢle en yüksek 

girdi/çı ktı  oranı  ol arak t anı ml anabilir.  Akıllı  bir  binada enerji  kullanı mı ndaki  et ki nli k 

%100 veya buna çok yakı n bir  değer  ol malı dır.   Bu dur umda  enerji  kullanı mı  en az 

düzeye i ndiril mekt edir. Daha once yapılan çalıĢmal ar. (Sev, Özgen, 2002) 

Me vcut  bir  bi na,  sonradan akıllı  hal e getirilemez.  Henüz bi nanı n kavra msal  düzeyde 

ortaya çı kıĢı yla beraber  akıllı  ol arak t asarlanması gerekmekt edir.  Akıllı  bir  bi na i çi n 

gerekli  fakt örler,  bi nayı  ol uĢt uran f onksi yon,  strükt ür,  ı sıt ma-soğut ma- haval andır ma, 

aydı nl at ma,  sı hhi  t esisat ve  akusti k gi bi  siste ml ere et ki  edecektir.  Bir  binayı  akıllı 

kılan kararları  kendi  kendi ne verebil mesi  ve değiĢi kli klere kendi  kendine,  akıllıca 

uyu m sağl ayabil mesi dir.  

Özellikl e ül ke mi zde de geçerli  ol an yaygı n bir  görüĢe göre bu t ür  siste ml eri n;  gerek 

bi nanı n il k yapı m aĢaması nda,  gerekse de herhangi  bir  za manda bi naya mont e 

edil mesi,  bi nayı  “akıllı” kılar,  Bu siste ml eri n t asarı m il e genel de bağl antısı  yokt ur. 

Bi na t asarlandı kt an sonra bi nanı n yapı mı nı  üstlenen yükl enici,  bu t ür si ste ml eri 

üret en fir mal arla anl aĢarak bu siste ml eri n bi naya mont e edil mesi ni  sağlar.  Üretici 

fir mal ar  çoğu za man bi rbirleri nden bağı msı z olarak kendi  siste ml eri ni kur maya 

çalıĢırlar,  çı kabilecek aksaklı kları n yeri nde düzeltil mesi  yol una gi dilir  genelli kle. 

Tasarı m aĢa ması nda disipli nl er  arası  bir  çalıĢ ma yapılı p bu t ür  bil gisayar  siteml eri ni n 

tasarı m il e birli kte el e alı nı p,  bi nanı n bu t ür t eknol ojilere uygun ol arak nasıl 

tasarlanacağı nı n or gani zasyonu çok az mi mar  tarafı ndan yapıl makt adır.  Böyl ece 

herhangi  bir  bi na/ bi nal ar he m di sili nlerarası  bir  tasarı mı n söz konusu olmadı ğı  bir 

alıĢ ma siste mi  il e,  he m de i nsan mer kezli  bil gisayar  siste ml eri ni n mont ajı  ile “akıllı” 

ol ma özelli ği ni kazanır. (Tönük, 2003)  

Can El gi z bi na akıllı ğı  i le il gili  ol arak;  bir  bi nanı n akıllı  ol abil mesi  i çi n,  önceli kl e 

bi na ot omasyonun olması  gerekti ği ni  vur gulamakt adır.  Bi na ot omasyonunun 

getirileri ise: 

 Bi nada iĢlet me ekono mi si sağlı yor.  

 Bi na iĢlerli ği ni n artıĢı nı sağlı yor.  

 Bi na ömr ünü uzatı yor. ( Elgiz, 2002)  

Tü m ot omasyon siste mleri ni n a macı,  bi nadaki kontrol  ağı nı n ege men hal e ge-

tiril mesi dir.  Buraya kadar  deği nilen ve bi naya “akıllılık” özelli ği ni  veren bil gisayar 
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siste ml eri  genel de i steğe bağlı  ol arak bi nal ara mont e edilebilen,  monte edil di ği 

bi nal ara bir  gör üĢe göre akıllılık kazandıran,  insanı  mer kez ol arak alan,  i nsan 

hayatı nı  kol ayl aĢtıran,  güvenli ği ni  sağl ayan ve i nsana en üst  düzeyde konf or 

sağlayacak Ģekil de kurgulanmı Ģ  siste ml erdir. Teknol oji k geliĢ mel eri  i nsanı n 

hi z meti ne sunan bu t ür  siste ml er  enerji yi  yoğun olarak kullanırlar  ve özellikl e çevre 

siste ml eri ni n kor unması  a macı na yöneli k ol arak geliĢtiril me mi Ģl erdir.  Bu bağl a mda 

enerji ni n ve kıt  kaynakl arı n t ut uml u kullanılması nı  esas  al an “sürdür ülebilir 

mi marlı k”,  “ekol oji k mi marlı k”,  “çevreci  mi marlık” kapsa mı nda el e alın madı kl arı 

açı ktır. ( Tönük, 2003)  

Bi nanı n akıllılığı nı  sağl ayan siste ml er,  çevre sisteml eri  il e uyu m i çi nde ol an ekol oji k 

ilkelere uygun ol arak t asarlanmı Ģ  bi nal arı n kullanı m süreçl eri ni n de çevre siste ml eri 

ile uyu m i çi nde ol masını  dest ekl eyen siste ml erdir.  Bi nanı n kullanı mı nı ve  kulla-

nı cısı nı  çevre siste ml erine kor umak a macı yl a sınırlayan ve denetleyen siste ml erdir. 

Bu bağl a mda akıllı  bi nal ar  ekol oji k il kel ere uygun ol arak t asarlanmı Ģ bi nal arı n, 

bi nanı n kullanı mı nı  ve kullanı cısı nı  yüksek t eknol oji  ürünl eri ni n dest eği  il e de-

netleyen, bir üst ve geliĢmi Ģ ekol oji k mi mari üründür.( Tönük, 2001)  

Bu t anı mı  konu ile il gili  bir  kaç ör nekt e det ayl andır mak açı kl ayı cı  ol acaktır.  Ör neği n 

aydı nl at ma düzeyi  bi nanı n ve/ veya mekanl arını n kullanı m t arzı na göre bili m 

ada ml arı  t arafı ndan t espit  edil mi Ģ  ol an belli  bir değeri n altı na düĢ mediği  t akdirde 

aydı nl at ma siste mi  çalıĢma makt adır.  Isıt ma siste mi  de yet kili  merciler t arafı ndan 

tespit  edil mi Ģ  ol an belli ı sı  değerleri ne göre çalıĢ makt a,  ısısı nı  bu değerlere göre 

ayarla makt a ve bu değerleri n üst üne çı ka ma maktadır.  Bi nadaki  su t esisatı  genel de 

fot oselli  ar mat ürlerle donatılır,  sıcak suyun derecesi ni  kendi  ayarlar  ve belli  bir 

kullanı mı n üzeri ne çı kıldı ğı   za man siste mi  kilitler,  bu ayarla ma  aynı  zamanda bir 

güvenli k önl e mi  ol arakta düĢünül müĢt ür.  Bu siste ml er  daha önceden öngör ül en 

senaryol ara göre belli  limi tl er  arası nda ot omati k ol arak çalıĢ makt adırlar  ve çok özel 

dur uml ar  hariç i nsan müdahal esi ne kapalı dırlar. Ancak bir  bi nanı n mekanl arı nı n 

içi nde geçen eyl e ml ere uygun ol mak üzere çeĢitli böl gel eri n sı caklı k,  rut ubet, hij yen, 

temi z hava,  vb.  gi bi  i htiyaçl arı  farklılı klar  göst ermekt edir.  Bu dur umda  binayı  akıllı 

kılan siste ml erde zonl ama  yönt e mi  uygul anmı Ģtır.  Büt ün bu siste ml er  i nsanı n 

fizyol oji k özelli kleri ne uygun mi kr okli mati k ortam st andartları na göre t asarlanırlar. 

Burada a maç çevre sisteml eri ne mü mkün ol duğunca kor umak,  kaynakl arın opti mu m 

kullanı mı nı  sağl a mak ; bu bağl a mda enerji  t asarruf unu dest ekleryerek i nsan mer kezli 
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bir  yakl aĢı m yeri ne bütün canlıları n uyu m i çi nde yaĢayabil mesi  i çi n gerekli  ol an 

önl e ml eri al maktır. ( Harrison, Loe, Read, 1998)  

2. 2. 5 Akıllı Bi na ve Teknol oji 

Akıllı  bi nal ar  i çi n yapılan t üm bu çalıĢ mal ar  ı Ģığı nda,  t eknol oji  kavra mını n karar 

al madaki  öne mli  fakt örlerden biri  ol duğunu gör mekt eyi z.  Akıllı  bir  bi na,  akıl  al maz 

boyutlardaki  birçok t eknol oji yi  birarada kullanır,  ancak en öne mli  unsur  ol an 

teknol ojileri n ent egrasyonu yada birli kte çalıĢılabilirliği  göz ardı  edilme meli dir. 

Teknol oji ni n i mkanl arı nı  birbiri ne bağl ayarak en i yi  sonucu verecek Ģekil de 

kullanmak akıllı bi nal arın te mel iĢlevl eri nden biridir. ( Harrison, Loe, Read, 1998)  

Japonya,  Al manya,  Kuzey  Ameri ka,  Ġngiltere ve Fransa‟da  di kkat   çeken mi mari   ve 

mühendisli k al anı ndaki akıllı  bi nal ar  il e il gili  geliĢ mel er  4 ana kat egori de  

topl anabilir. ( www. sci encedirect. com)  

 Yük dengesi, doğal havalandır ma, gün ıĢı ğı gi bi  yapısal (duvar) yenili kler 

 Isıt ma,  haval andır ma ve kli ma ( HVAC)  gi bi  l okal kontrol  ve geliĢtiril mi Ģ  çevresel 

iletiĢi m sağl ayan yenili kler.  

 Veri(dat a), ses,  güç “bağlantı” yenili kleri ve 

 GeliĢtiril mi Ģ  uzaysal,  t ermi k,  akusti k,  görsel  ve hava kalitesi  i çi n di zayn edil mi Ģ 

wor kst ation ve wor kgroupl arı içeren iç siste m yenilikleri. 

Ameri ka‟da Car negi e Me llon Üni versitesi ne  bağlı GeliĢ mi Ģ  Bi na Si ste ml eri   Bi rl eĢi k 

Konsersi yumu‟ ndan ( ABSI C)  çok yönl ü uz man bir  eki p 20‟ den  f azl a  akıllı   ofis  

bi nal arı  üzeri nde deri nle mesi ne ul uslararası  bi r çalıĢ ma yür üt müĢl erdir.  ABSI C  

geliĢ miĢ  i Ģyerleri ni n geliĢi mi   ve t anı mı  üzeri nde yoğunl aĢ mı Ģ  bir  üni versite-sanayi-

devl et  part nerli ği dir.  ABSI C çalıĢ ma eki bi,  bu bi nal arı n bileĢen ve büt ünl eĢi k  si st e m 

yenili kleri ni  uz man bir   analiz,  al an çalıĢ mal arı,  yerleĢi m değerlendir meleri  gi bi  çok 

yönl ü perfor mans  kaliteleri  açısı ndan değerlendirmi Ģtir.  En son t eknol oji k geliĢ mel e-

ri n bul unduğu bu bi nalar  üzeri nde yapılan çalıĢ mal arı n sonucuna dayanılarak, 

ABSI C eki bi  7000 f oot  kareli k ofis orta mı  ve yenili kl eri n bul unduğu  yaĢa msal  bir 

laborat uar  konsepti  geliĢtirdiler.  Car negi e Mell on Üni versitesi ndeki   çalıĢ mal ar  hal en 

deva m et mekt e ve l aborat uar  orta mı nda opti mu m özelli klere sahi p ofis üzeri ne 

uygul a mal ar yapıl makt adır.( www. sci encedirect. com)  

 

http://www.sciencedirect.com/
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Gel eneksel  mer kezi  kontroll ü HVAC siste ml erini n bi nayı  kullanan herkese eĢit 

derecede sı caklı k konf orunu sağl aya madı ğı nı  fark eden Avr upa ve A. B. D‟ deki  bazı 

Ģirketler  çevresel  t epki  veren i Ģyerleri  ( ERW)  t asarladılar.  ERW‟l er  ı sıt ma,  soğut ma, 

aydı nl at ma,  haval andırma  ve  di ğer  çevresel  özelli kleri  ent egre eder ve  i Ģyeri n-

dekilere doğr udan sağl amakt adır.  ERW‟l er  sadece i Ģyeri nde i nsan bul unduğu za man 

çalıĢ mak üzere t asarlanmı Ģl ardır.  AraĢtır mal ar  göst er mi Ģtir  ki  böyl e t epki  veren bir 

teknol oji,  akıllı  ol arak t asarlanmı Ģ  bir  bi nayl a bir  araya gedi ği nde,  ofis çalıĢanı nı n 

üret kenli ği ni %16 sevi yesi ne kadar arttırabil mekt edir. ( Özden, 2000)  

Akıllı  bir  bi na,  uygun fizi ksel,  çevresel  ve kur uluĢsal  orta ml arda,  iĢçi  üret kenli ği ni, 

iletiĢi mi ni  ve genel  memnuni yeti ni  güçl endir mek üzere,  t eknol ojileri n yaratıcı  ve 

uyu ml u bir  Ģekil de birleĢtiril mesi ni  sağl a makt adır.  DEGW t arafı ndan yapıl mı Ģ  bir 

araĢtır ma,  kullanı cıları n akıllı  bir  bi nadan bekledi kl eri  ile üreticileri n sağlayabil -

di kl eri  arası nda birebir  uyu m ol madı ğı nı  göst er miĢtir.  Bu uyu msuzl uğun en öne mli 

nedenl eri nden biri,  akıllı  bi nanı n,  fir manı n hedefleri nden zi yade,  t eknol ojileri 

yönünden tanı ml anması dır. ( Özden, 2000)  

El ekri k,  el ektroni k,  bil gisayar,  ı sıt ma,  soğut ma ve t el efon donanı ml arı  gibi  i Ģl et me 

kapsa mı ndaki  t üm hi z metlere bakacak personel,  binada ya da yakı nı ndaki  tesislerde 

çalıĢacaktır.  Böyl ece sorunlar  ortaya çı kmadan,  özel  al etlerle sapt anarak önüne 

geçil mesi  mü mkün ol ucaktır.  Di ğer  t araftan servis ve  bakı m i Ģleri ni n daha da ağırlı k 

kazanması  bekl enmekt edir.  Bu doğr ult uda uz manlaĢ mı Ģ  hi z met  sekt örünün öne mi  de 

artacaktır.  Bu sekt ör  uz man el e man yetiĢtirmeni n yanı nda uygun donanı mı n 

seçil mesi ni  ve değiĢen hi z metlere çözü m üretimi ni  de sağl a mak dur umundadır. 

Akıllı  bi nada i ç düzen kanal  i çi ne yerleĢtiril mi Ģ  siste ml erde gi zli dir. Bu dur umda 

ekl enen güç gereksi nmeleri ni  ve di ğer  mekani k siste ml eri  karĢılamak i çin döĢe me 

yüksekli kleri ni n art ması zor unl u ol makt adır.Ġleri  t eknol oji  i çi n gerekli  kabl ol a ma 

hac mi,  yükseltil mi Ģ  döĢemel eri n ör neği n 23 c m‟ den 46 c m‟ ye çı karıl masını  zor unl u 

kıl makt adır. Günü müzde ve  gel ecekt e bür o bi nal arı nı,  ileri  t eknol oji  donanı mı yl a 

donat mak büyük öne m kazanmı Ģtır.  Tasarı m aĢa ması nda güç ve il etiĢi m gerek-

si nmel eri ni n mü mkün olduğunca ileri ye dönük pl anl anması  Ģarttır. Akıllı  binal ar  i çi n 

tek bir  t anı m bul mak oldukça zor  ol makt adır. En baĢt a,  akıllı  bir  bi nanın bir  çok 

teknol oji yi  bir  arada kul lanı yor  ol ması  gerekir.  Aslı nda bi nal ar  hal en kullanılan ve 

birçok ileri  t eknol oji ye sahi ptirler,  burada öne mli  unsur,  t eknol ojilerin ent eg-

rasyonunun ya  da  birli kte çalıĢabilirliği ni n gözardı  edil mesi dir.  Teknol ojini n i m-
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kanl arı nı  bunl arı  birbiri yle bağdaĢtırarak kullanmak ve  onl ardan gel en verilere göre 

yanıt  ver mek akıllı  bi na kavra mı nı n ana koĢullarından biri dir.  Akıllı  bir  bina  deği Ģen 

iç ve dı Ģ  çevre koĢullarına göre kendi ni  kor uması nı  bil meli  ve bu koĢullara göre 

insanlara hi z met  ver melidir.  Hava dur umu,  yerleĢi m,  nüf us,  servis  yöneti m ve 

deneti m mekani z mal arı  bi nal arı n i çi nde ve dı Ģı nda sı k sı k değiĢir.  Bu duru mda akıllı 

bi nal ardan bekl enen,  bu değiĢi klikl ere cevap vermesi  dı Ģı nda,  kontrol  para metreleri ni 

de çevre koĢulları na göre uyarla ması dır. ( EĢsiz, 2002)  

Akıllı  mat eryaller,  al gılayı cılarda (sensors),  denetleyi cilerde (controller)  mikromeka-

ni ğe doğr u geliĢ me,  mi mari  ol anakl arı  daha da geniĢletecektir.  Tepki  veren bi nal ar  ve 

bi na cephel eri ni n pr ot otipleri  Ģi mdi den mevcut,  port atif  iletiĢi m ve bil gisayar 

teknol ojisi  yapıları  artık i Ģyerleri ne bağl anmamı zı  gerektir mi yor,  i Ģveren i nsan 

kaynakl arı nı n i hti yaçl arını  ve  farklılıkları nı  esnek saatler,  payl aĢılan i Ģyerl eri  ve 

si gara içil meyen orta ml arla karĢılı yor. ( El gi z, 2003)  

Günü müzün akıllı  bi naları na geliĢ mi Ģ  siste ml erin getiril mesi,  sonradan yapıl mı Ģ 

çevre mi zi n yapabilecekl erini arttır mı Ģtır. Akıllı binal arı n yapabilecekl eri Ģunl ardır:  

 Bi nanı n herhangi  bir  yerindeki  i nsan varlı ğı nı  ve kullanı cıları n i skanı yl a il gili 

özelli kleri  hissedebil me,  önceden pr ogra ml anmı Ģ  uygun t epkilere dayanarak 

aydı nl at ma, ısıt ma ve haval andır ma gi bi siste ml erin kontrol ünün yapıl ması, 

 Sakl anmı Ģ veya açı k tüm bi na siste mi parçal arı nı n kendi tanıları nı yapabilmel eri,  

 Asansörleri n çalıĢtırıl ması, 

 Tel efon aracılı ğı yl a bilgi talep eden ve yeni iĢlem e mirleri ne tepki verebil mesi,  

 Ki Ģileri n par mak i zl eri ni t anı yarak bi naya giriĢlerin kontrol  edi l mesi  ve ki mli k 

taki bi yapılabil mesi, 

 Köt ü kokul arı  ve çevre kirleticileri  hissederek hava dol aĢı mı nı  arttır ma 

tepkisi ni n geliĢtiril mesi, 

 Tal ep üzeri ne veya önceden belirlenmi Ģ  bir  önceli k pr ogra mı na göre 

bil gisayarlara el ektri k dagıtı mı  yap mak ve yedek pi ller  il e dest ek siste ml eri ni n 

ot omati k ol arak harekete geçiril mesi,  

 Bi nanı n ı sıt ma veya soğut ma  derecel eri ni n düĢük ol duğu si nyali  alı ndı ğı nda buz 

yap ma veya ısı depol a ma siste ml eri ni n harekete geçiril mesi,  

 Post a gönderen ve al an,  pencerel eri  t e mi zl eyen ve yangı nda t utsak kal an kiĢileri 

kurtaracak robotları n kullanıl ması. ( Özden, 2000)  
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Gel eceği n bi nal arı  yaĢanan ve geliĢi mi  gi derek hı zl anan t eknol oji ye uygun ol mak 

zorundadır. Bi nal ardaki  geliĢ mel er  önce yüksel me Ģekil de ortaya çı kmı Ģtır.Yüksel me 

çabaları  sürerken,  geliĢen t eknol oji  önce yapı ma-yapı m si ste mi ne,  sonra da  bi nayı 

ol uĢt uran bileĢenlere ve kullanı ma yönel mi Ģtir.  Bil gisayarlarda ve iletiĢi m si s-

teml eri ndeki  geliĢ mel er  al abil di ği ne hı zlanmı Ģtır. Bu dur umda bi na t asarı ml arı nda 

güncel  gereksi nmel eri n yanı nda gel eceğe yönelik ol asılı klar  da hesaba katıl malı dır. 

Bu doğr ult uda değerli  alanl ardan en i yi  Ģekil de yararlanmakl a kal mayı p,  çalıĢanl arı n 

bil gi  dosyal arı na her  an kol ayca ul aĢ mal arı nı n sağl anması  düĢünül mekt edir.  Bu 

düĢünce ile büyük bür o siste ml eri nde hı zl a bu yola gi dil di ği  gözl enmekt edir.  GeliĢen 

teknol oji  ve artan gereksi nmel er  gel eneksel  bi na yapı m ve düzenl eri ni n aĢıl ması nı 

zorunl u kıl makt a,  "akıllı  bi na"  ol gusunu öne çıkar makt adır.  YaĢanan ve  gi derek 

hı zlanan bil gi  ve il etiĢim çağı  akıllı  bi na yapımı nı  kol aylaĢtır mı Ģtır.  Öyl e ki  yakı n 

gel ecekt e,  eski  bi nal arda da  akıllı ya yönel me  doğrult usunda bir  değiĢi mi n baĢl a ması 

kaçı nıl maz görünmekt edir. 

2. 2. 6. Akıllı Bi nal arı n Yapı sı na Gi ren ve Gi rebi lecek Ol an Teknol oji k Yenili kl er 

Akıllı  ofisleri n yapı sı na girebilecek t eknol oji k yenili kler,  bi na kullanımı na dönük 

ol arak kendi içi nde 3 ana grupt a t oplayabiliriz.  

2. 2. 6. 1. Ot o mati k Kontrol Siste ml eri ( Bi na Kontrol Siste ml eri) 

Kull anıcıları n ofis i çi ndeki  yükl eri ni  mi ni mi ze eden pr ogra ml anabilen,  ve hepsi nden 

öne mlisi   mer kezi  bir  biri mden kontrol  edilebilen bu siste ml er  baĢt a ı sıt ma  ,  soğut ma 

(ikli ml endir me),  güvenlik ve ı Ģı klandır ma siste ml eri  ve enerji  kontrol üdür. Ot o mati k 

kontrol  siste ml eri  yada Bi na Kontrol  Siste ml eri,  özelli kle kar maĢı k siste ml erl e 

donatıl mı Ģ  yüksek bi nal arda,  öne mli  öl çüde yer  kapl ayan ve enerji  t üketimi ne neden 

ol an ol an ı sıt ma-soğutma- haval andır ma siste mleri  il e yangı n ve can güvenli ği 

siste ml eri ni n daha et ki n çalıĢ ması nı,  bu siste ml erin çok çeĢitli  eki pmanl arını n belli 

bir  mer kezden kontrol  edil mesi ni  sağl a mkt adır.  Bu si ste ml eri n ana hedefleri  aĢa-

ğı daki gi bi özetlenebilir: (Sev, Özgen, 2002)  

 Mer kezi deneti m ve iĢletmeyi sağla mak.  

 Enerji tasarrufu sağla mak 

 Güvenli k kontrol ünü sağla mak.  
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Mer kezi  kontrol  ve gör ünt ül e me Si st e ml eri  ( Cent ral  Control  and Monit ori ng 

Syst e ms,  CCMS)  ol arak da  bili nen bi na ot omasyon siste ml eri  i çi n çeĢitli  fir mal ar 

tarafı ndan bil gisayar  yazılı m paketleri  üretil mekt e ve  bu pr ogra ml arla et ki n bir 

enerji  kullanı mı  sağl anmakt adır.  Ot omasyon progra ml arı  baĢlıca üç gr upt a el e 

alı nabilir.  

 Mer kezi  Ku manda ve Kontrol  Pr ogra ml arı:  Za mana bağlı  baĢl at ma  ve  durdur ma 

pr ogra ml arı;  ı sıt ma-soğut ma-havalandır ma,  aydı nlat ma,  düĢey sirkül asyon gi bi 

alt  siste ml eri n belirli za manl arda çalıĢ maya baĢl a ması nı  ve dur ması nı 

sağla makt adır.  

 Enerji  Yöneti m Pr ograml arı:  Döngüsel  ku manda pr ogra ml arı;  özelli kle ı sıt ma-

soğut ma- havalandır ma siste ml eri ni  belli  bir  düzene göre devreye sokup 

çı kartarak enerji tasarrufu sağlar.  

 Güvenli k kontrol  Sisteml eri:  Bi na ot omasyon siste ml eri ni n hedefleri nden biri 

ol an güvenli ği  sağl a manı n çeĢitli  yolları  bul unmakt adır.  ( Sev,  Özgen,  2002) 

Güvenli k kontrol  siste mleri,  henüz i nĢaat  aĢa ması ndayken di zayn edilmeli  ve 

mahal e göre pr oj elendiril meli dir.  Bir  güvenli k siste mi nde aranan ana kriterler 

Ģunl ardır;  Si ste m ul usl ararası  st andartlara uygun ol malı dır,  Si ste m i stenilen 

a maçl ara hi z met  ver mel idir,  siste mi n kullanı mı nı n ol abil di ği nce basit  ol ması, 

siste m kendi  kendi ni  besleyecek bir  UPS siste mine ( kesi ntisiz güç kaynağı na) 

sahi p ol alıdır,  siste m haberleĢ mesi nde ul uslararası  prot okoller  kullanılmalı dır, 

siste mi n modül er  ve geniĢletilebilir  ol ması,  siste m di ğer  siste ml erle ent egre 

ol abil meli dir.  ( Kaya ve Bayrakçı, 2002)  

2. 2. 6. 2. Ġkli ml endi r me Kontrol Siste ml eri  

Günü müzde akıllı  bi naları n gerekl eri nden biri de,  enerji  ekono mi si  sağl a maya 

yöneli k ol arak,  genel  bir i kli ml endir me siste mi  yeri ne her  küçük bağı msız mekanda 

kontrol  edilebilen çevre koĢulları nı n ol uĢt urul ması dır.  Bu dur umda kullanıcı  kendi ni 

daha rahat  hi ssedecek ve i Ģi nde daha veri mli  olacaktır.  Bil gisayar a dayalı  siste m 

ısıt ma-soğut ma- haval andır ma koĢulları nı n ol uĢt urul ması dır.  Si ste m ı sıt ma-soğut ma-

haval andır ma koĢulları nı her  bir  mekan i çi n ayrı  ayrı  gör ünt ül e mekt e ve mer kezi  bir 

haval andır ma siste mi ne yönl endir mekt edir.  Bu Ģekil de her  mekanda uygun sı caklı kt a 

yet erli  hava koĢulları  sağl anırken,  enerji  t asarruf u da yapıl mı Ģ  ol ur.  Günü müzde 
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Ģartlandırıl mı Ģ  hava,  asma  t avanl ar  arası ndaki  kanallar  aracılı ğı  il e t üm mekanl ara 

genel olarak dağıtıl makt adır. (ġekil  2. 10.) (Sev, Özgen, 2002)  

 

ġekil 2. 10. Havanı n t üm mekanl ara genel olarak Dağıtılaması (Sev, Özgen, 2002)  

Ki Ģisel  çevre ol uĢt ur maya yöneli k yakl aĢı ml arda ise hava her  bir  çalıĢ ma  mekanı na 

gerek böl mel erden, gerekse yükseltil mi Ģ döĢe mel erden dağıtıl makt adır. (ġekil 2. 11.) 

 

ġekil 2. 11. Havanı n her bir çalıĢ ma mekanı na yüks. döĢe meden dağıtıl ması.         

(Sev, Özgen, 2002)  

Her  i ki  yönt e m de t avandan dağıt malı  siste me  göre büyük öl çüde t asarım esnekli ği 

sağl a makt adır.  Genel  mekanl arda i se yerel  koĢullar  değiĢtiril meden tanı ml anan 

ikli ml endir me st andartları  en az müdahal e il e yerine getiril mekt edir.  Genel ve  ki Ģisel 

mekanl arı n her  i kisi  i çi n de  i kli ml endir me değerlendir mel eri  deva mlı  ol arak öl çül -

mekt e ve st andartın altı na düĢen değerler  küçük müdahal elerle  t ekrar  i stenen düzeye 

çı karıl makt adır.  Bir  t ür opti mi zasyon uygul a ması  ol an bu i Ģle m belli bi r  konf or 

düzeyi ni  sağl a mak i çi n en az enerji  sarfı nı  gerektir mekt e ve bil gisayar  t eknol ojisi  il e 

yür üt ül mekt edir. (Sev, Özgen, 2002)  

HVAC si ste ml eri ni n en öne mli  hedefi/a macı  ısıl-konfor  sağl a maktır.  Bi na  HVAC 

siste ml eri nde harcanan güç t üketi mi,  t üm ül kede harcanan t opl a m enerji nin bir  buçuk 

katı ndan fazl adır.  Bi nayı çevrel eyen siste m el e manl arı nı n ve HVAC eki pmanl arı nı n 

bi na zarfı nı  ol uĢt uran komponentleri n perfor mansı nda et kili  ol an ve bi na t abi atı nda 
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bul unan fi zi ksel  ve t er modi na mi k sı nırla ma,  bi naları n enerji  veri mlili ği  üst  düzeyde 

ol an i ĢleyiĢ  Ģekli ni  geliĢtir mek i çi n gerekli  ol an bi na i Ģlet me stratejilerini n sorgu-

lanması nı et kiler.  

Son birkaç yüzyıl  boyunca;  enerji  veri mlili ği  ( EEM)  öl çüsü ol uĢt ur mak;  mühendisl er 

ve enerji  kullanı cıları nın hi z meti ne sun mak i çin i Ģlet me stratejileri  i çeren çeĢitli 

kılavuzl ar  üret mek a macıyla,  özel  sekt ör  fir mal arı  öğreti m kur ul uĢl arı  ve hükü met 

kur uml arı  t arafı ndan birçok araĢtır ma pr oj esi  yapılagel mi Ģtir.  EEM‟l eri n gerçek ve 

prati k halleri ni n hesapl an ması  ve bil gisayar  si mül asyonl arı nı n sonnuçl arını n doğ-

rulanması  a macı yl a t est biri ml eri  kur ul muĢt ur.  ASHRAE sözkonusu EE M‟l er  il e 

ilgili  ol an birçok araĢtırma  pr oj esi ni  dest ekl e meye deva m et mekt edir.  Of is al anı  i çi n 

düĢünül en haval andır ma mi kt arı,  ASHRAE St andartları nda ( ASHRAE I AQ, 1989)  da 

tanı ml andı ğı  gi bi,  kiĢi  baĢı na 15- 20 cf m alı nmı Ģtır.  Bi na i çi n t asarlanan en düĢük 

vantilasyon havası 20cf m/kiĢi‟dir. (Sev, Özgen, 2002)  

Bi na zarfı  el e manl arı nı n, ı sıt ma,  haval andır ma ve hava Ģartlandır ma  eki pmanl arı nı n, 

perfor mansı ndaki  doğal li mitle me,  bi nal arı n enerji  veri mlili ği  üst  düzeyde ol an 

iĢleyiĢ Ģekli ni  el de et mek i çi n gerekli  ol an bi na i Ģlet me stratejileri ni n sorgulanması nı 

gerekli kılar.                                                                                        

Günü müzde,  i kli ml endirme  si ste ml eri ni n ot omatik kontrolsüz ol arak düĢün mek 

i mkansı zdır.  Artı k ot omati k kontrol  siste mi n t asarı m aĢa ması nda düĢünül mesi 

gereken bir  parçadır.  BOS i Ģl et meci ye getirdigi  kol aylı kl ar,  enerji  ve  i Ģgücü 

tasarrufları  ve siste mi n 3- 5 yıl da kendi ni  a morti  etti gi  düĢünül ürse,  il k yatırı m 

mali yeti  yüksek gi bi  görünse de günü müzde el ektroni kt eki  geliĢ mel er  mali yetlerde 

%40‟l ara varan azal mal ar söz konusu ol makt adır. (Sev, Özgen, 2002)  

Ġkli ml endi r me Siste ml eri El e manl arı  

Bi na ot omasyon siste ml erini n uygul a ma al anları ndan biri  ve kullanı cılar  açı sı ndan en 

ilgi  çeki ci  ol anı,  I SOHA uygul a mal arı dır.  I SOHA,  mahal  havası nı n,  vantilasyon ve 

aspirasyon i Ģle mi  yanısıra suyun Ģartlandırıl ması  iĢle mi ni n de gerçekl eĢtiril mesi dir. 

Bu a maca hi z met doğrultusunda ISOHA eki pmanları  tasarlanır.  

Isıt ma siste mi  i çi n i se daha çok doğal gazlı  sisteml er  kullanılırken bunun yanı  sıra 

aktif  sol ar  siste m adı  verilen güneĢ  ı sısı nı n su radyat örleri  (güneĢ  enerjisi  ile su  ı sıt an 

siste ml er)  ile yapı nı n belli  bir  kı s mı nda depol adı ğı  ve ı sı yı  yapı  i çi ne yansıtarak veya 

“trombe wall” ol arak t abir  edilen güneĢ  ı sısı nı n tut ul up konut  i çerisi ne gerekti ği nde 
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yansıtıl ması  gi bi  siste ml erle ı sı yı  kontrol  altı na al ma yol una gi dilir.  ( Byungseon and 

Degel man,  1997)  Bunun yanı  sıra pasif  sol ar  sistem denilen yi ne yukarı da belirtildi ği 

üzere pencere ve di ğer  güneĢ  ı Ģı ğı nı n yapı  i çerisi ne giriĢi ni  denetleyen mekani z-

mal arla ı sı nı n dengel enmeye çalıĢıl dı ğı  siste ml er  aynı  za manda kull anılarak  he m 

konf or  koĢulları  ayarlanır  he m de enerji  sarfi yatı  mi ni mi ze edilir.  Ör neği n güneĢ 

ıĢığı nı n mekana et kisi ni mekanı n ı sısı na göre ayarlayan akıllı  pencereler  kulla-

nıl mı Ģtır. 

2. 2. 6. 3. Aydı nl at ma Kontrol Siste ml eri  

1970‟li  yıllarda enerji  krizi ni n baĢ  göst er mesi  ile günde me  gel en ot omatik kontrol 

siste ml eri  günü müzde enerji  t asarrufunun yanı  sıra konf orl u bir  çalıĢma  ort a mı 

yarat mak a macı yl a da özelli kle ofislerde çok sı k kullanıl makt adır.  Ofislerde t üketilen 

el ektri k enerjisi ni n i çi nde aydı nl at manı n payı nı n %20 il a %70 arası nda olduğu önüne 

alı nacak ol ursa,  aydı nl atmada ot omati k kontrol  siste ml eri ni n kullanıl ması  ile öne mli 

enerji  t asarrufu sağl anabileceği  açı ktır.  Büyük enerji  t asarrufu sağl ayan ot omati k 

kontrol  siste ml eri ni n baĢarısı  öne mli  öl çüde,  kullanı cıları n siste mden memnuni yetle-

ri ne bağlı dır.  Uygun t asarlanmı Ģ  ve çalıĢanlar  t arafından kabul  gör meyen siste ml eri n, 

ki Ģileri n i Ģ  perfor mansl arı  üzeri nde ol umsuz et kisi  ol duğu ve siste ml eri n çoğu kez 

devre dı Ģı  bırakıl dı ğı  bilin mekt edir.  Günü müzde özelli kle ti cari  bi nal arda aydı nl at ma 

enerjisi  ve mali yet  bakımı ndan öne mli  bir  faktör  ol an aydı nl at manı n kontrol unda 

kullanan ot omati k kontrol  siste ml eri ni n seçi mi nde,  aydı nl atılan hac mi n özelli kleri 

yanı nda çalıĢanları n i htiyaç ve i stekl eri  de göz önünde bul undur ul malıdır.  ( Rea, 

Ma ni cca,  1994)  Mahaller  i çerisi ndeki  aydı nl at ma üniteleri ni n kontrol ünü daha basit 

bir  hal e getir mek ve aydı nl at mayı  en efektif  Ģekil de kullanabil mek a macı  il e 

aydı nl at ma kontrol  sisteml eri  kullanıl makt adır.  Kadirbeyoğl u‟na göre aydı nl at ma 

kontrol siste ml eri ni n kullanı m a macı nı dört ana baĢlıkt a t opl ayabil mekt edir. Bunl ar:  

Veri mlili k 

Topl antı  sal onl arı,  t asarım ofisleri,  fabri kal ar  gi bi aydı nl at ma sevi yesi ni n çok öne mli 

ol duğu çalıĢ ma al anl arı nda i Ģ  veri mi ni n en yüksek sevi yede ol ması  i çi n aydı nl at ma 

kontrol ü çok öne mli dir.  Ġyi  pr ogra ml anmı Ģ  bir  aydı nl at ma ot omasyon siste mi  il e bu 

tür  çalıĢ ma al anl arı nda, aydı nl at ma sevi yesi ni n çalıĢ ma saatleri ne,  gün ı Ģı ğı nı n 

konu muna ve  yapılan i Ģin niteli ği ne göre en uygun ı Ģı k sahnesi ni  devreye al arak i Ģ 

veri mi ni n en yüksek seviyede ol ması  sağl anabilir. Aydı nl at ma ot omasyon siste ml eri 
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bu değiĢi kli kleri  çok kısa za manda gerçekl eĢtirerek,  bu al anl ardaki  aydı nl at ma 

ayarla mal arı ndan kaynaklanacak za man kaybı nı ortadan kal dırır.  

Bil gisayar  il e çalıĢılan ofislerde,  ıĢı k kaynakl arı nı n monit örden yansı ması  i Ģ 

veri mi ni n azal ması na sebep ol abilir.  Bu sorunun çözü mü i çi n di zayn edi l mi Ģ  özel 

aydı nl at ma ar mat ürleri il e birli kte aydı nl at ma sevi yesi ni n de ayarlanabil mesi 

ofislerde iĢ veri mi ni daha da arttıracaktır. 

Enerji Tasarruf u 

Aydı nlat ma ot omasyon siste ml eri nde kullanılan di mmer  üniteleri  sayesi nde,  aydı n-

lat manı n kı sıl dı ğı  oranda enerji den t asarruf  et mek ve  ı Ģı k kaynakl arı nın ö mr ünü 

uzat mak mü mkündür.  Gün ı Ģı ğı ndan maksi mu m sevi yede yararlanmak i çin ı Ģı k sen-

sörleri,  i çerisi nde çalıĢan ki mseni n bul unmadı ğı  alanl arda enerji  sarfi yatı nı önl e mek 

a macı  il e hareket  dedektörleri,  çalıĢ ma saatleri ne göre aydı nl at ma kontrol ünü dü-

zenl e mek i çi n za man saatleri  ve çevre aydı nl at mal arı nı  ekono mi k Ģekilde pr og-

ra ml ayabil mek a macı  ile astrol oji k za man saatleri,  aydı nl at ma ot omasyon si st e mi 

içerisi nde entegre edilerek maksi mu m düzeyde enerji tasarrufu sağlanır.  

Esteti k 

Me kanl arı n aydı nl atıl ması nda kullanılan değiĢi k t iplerdeki  aydı nl at ma ar mat ürleri ni, 

kullanı m a maçl arı na ve aydı nl attı ğı  nesnel ere göre gr upl ara ayırarak bir  di mmer 

siste mi  vasıtası yl a ı Ģı k sevi yel eri  ayarlanı p,  mekanl arda est eti k orta ml ar  ol uĢt uru-

labilir.  

Es nekli k 

Aydı nlat ma  ot omasyon siste ml eri,  bağlı  bul undukları  aydı nl at ma devrel erini n t a ma-

mı na,  mer kezden veya i stenilen bir  nokt adan kumanda edilebil mesi nden dol ayı,  ay-

dı nl at ma kontrol ü i hti yaçl ara göre çok değiĢken bir  Ģekil de yapılabilir.  Aydı nl at ma 

kontrol ü her  mekanı n yapısı,  özelli kleri  ve i hti yaçl arı  doğr ult usunda bir  yazılı m il e o 

mekana en uygun ku manda siste mi  ol uĢt urul ması ndan dol ayı,  mekan içerisi nde 

yapılacak herhangi  bir  değiĢi kli k veya ort aya çı kabilecek  yeni  ku manda i htiyaçl arı nı 

sadece yazılı mda yapılacak değiĢi kli kler ile sağlanır. ( Kadirbeyoğl u, 2002) 

Et kisiz ve yanlıĢ aydı nl at ma uygul a mal arı  ile enerji  kaybı  da çok öne mli bir  sor un 

ol arak karĢı mı za çı kmaktadır.  IĢı ğı n üreti m maliyeti  yüksektir.  Ka maĢ ma,  di ki ne ve 

aĢırı  ı Ģı k boĢa gi den enerji  de mektir.  “ Ul usl ararası  Karanlı k Gökyüzü Bi rli ği ”ni n 

yaptı ğı  bir  araĢtır maya göre,  bu Ģekil deki  aydı nlat mal arda ı Ģı ğı n %30 kadarı  boĢa 
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git mekt edir.  Bu yanlıĢ uygul a mal arı n ABD‟ de yılda 2 mil yar  dol ar  ol duğu hesap-

lanmı Ģtır.  Ġngiltere‟de i se yanlıĢ ı Ģı klandır ma yıl da 53 mil yon st erli n t ut arında enerji 

kaybı na neden ol makt adır.  Tür ki ye‟de bu yönde bir  araĢtır ma yapıl ma mı Ģ  ol sa da  il k 

değerlendir mel er  en az %30 enerji  kaybı  ol duğu yönündedir.  ( Erci yes,  2002)  Akıllı 

aydı nl at ma kontrolleri  günün belli  saatleri nde ve  belli  ı Ģı k sevi yel erinde al anı n 

fonksi yonel  ol arak kullanı mı nı  ot omati k bir  Ģekilde sağl a maktır.  Mer kezi  kontrol 

siste ml eri  ol arak bi nanın belli  nokt al arı na dokun mati k arayüzl er  ol arak yerleĢtiri-

lirler.  Ya  t ek baĢı na oda ti pl eri ne göre bağı msı z ol arak yerleĢebilir  yada sensör  ve 

kontrol  panaelleri  Ģekli nde el ektri k dol apları  i çine yerleĢebilir.  Net wor k si st e ml er 

ayrıca st andart  seri  portlar  i çerir  bunl ar  mer kezi  kontrol  siste ml eri ni n birleĢi mi ni 

kol ay hal e getirir. ( Ott o, 1998) 

IĢı k kontrol ünün avantajl arı  

Akıllı  aydı nl at ma sisteml eri  pekçok avant aj  sağl a makt a manuel  ol anlara oranl a 

bunl ar  uyu ml ul uk,  farklı  orta ml ar  yarat ması,  t asarı m esnekli ği ni  arttırması  enerji 

kor unu mu,  l a mba değiĢiml eri  sırası ndaki  mali yet düĢükl üğü ve güvenli k nedeni yl e 

terci h edilir.  Devre sistem kade mel eri  daha önceden pr ogra ml anmı Ģtır.  Kull anı ma  ve 

yada bul unduğu yere göre ör neği n gün ı Ģı gı ndan daha fazl a yararlanan mekanl arda 

farlılıklar  ol uĢt urul abilir. Akıllı  aydı nl at ma sisteml eri  pekçok avant aj  sağl a makt a 

manuel  ol anl ara oranl a bunl ar  uyu ml ul uk,  farklı  orta ml ar  yarat ması,  t asarı m esnek-

liği ni  arttır ması  enerji  korunumu,la mba değiĢi ml eri  sırası ndaki  mali yet  düĢükl üğü ve 

güvenli k nedeni yl e t ercih edilir.  Devre siste m kade mel eri  daha önceden pr ogra m-

lanmı Ģtır,  kullanı ma ve yada bul unduğu yere göre ör neği n gün ı Ģı gı ndan daha fazl a 

yararlanan mekanl arda farlılıklar  ol uĢt urul abilir.(Ot t o,  1998)  Uygun t asarlanmı Ģ  ve 

çalıĢanl ar  t arafı ndan kabul  gör meyen siste ml eri n, ki Ģileri n i Ģ  perfor mansları  üzeri nde 

ol umsuz et kisi  ol duğu ve siste ml eri n,  ki Ģileri n çoğu kez devre dı Ģı  bırakıl dı ğı 

bili nmekt edir.  Günü müzde özelli kle ti cari  bi nal arda  aydı nl at ma enerjisi  ve mali yet 

bakı mı ndan öne mli  bir  fakt ör  ol an aydı nl at manın kontrol unda kullanılan ot omati k 

kontrol  siste ml eri ni n seçi mi nde,  aydı nl atılan hacmi n özelli kleri  yanı nda çalıĢanl arı n 

ihtiyaç ve istekl eri göz önünde bul undur malı dır. 

Tü m aydı nl at ma kontrol si ste ml eri,  ı Ģı k kaynağı ,  kontrol  el e manı,  l oji k devre ve 

al gılayı cı  ol mak üzere dört  ana el e mandan ol uĢur.  Kontrol  siste ml eri ndeki  l oĢl aĢtır-

ma  anaht arları,  röl e,  anaht ar  gi bi  kontrol  el e manl arı  ı Ģı k kaynağı ndan çı kan ı Ģı k 

akısı nı  el ektri ksel  ol arak değiĢtirirler.  Loji k devre i se ne za man ve ne kadar  el ektri k 
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enerjisine i hti yacı  ol duğunu belirler,  yani  siste mi n beyni dir.  Loji k devre algılayı cısı, 

varlı k al gılayı cısı  veya za man devresi nden gel en bil gileri  alır.  Aynı  siste mde bu el e-

manl ardan bir veya daha fazlası bul unabilir. ( Ott o, 1998)  

2. 2. 7. Akıllı Bi na Teknolojileri ni n Avant ajl arı  

Akıllı   bi na  t eknol ojilerini n  gerek  f onksi yonel  kullanı ml ar  gerek efekti v mali yetler 

açısı ndan ol dukça avantajlı  ol duğu gerçeği  kabul   edil mi Ģtir.  Mali yetlerdeki  makul 

sevi yel er  genel de bi na sahi bi/ proj eyi  yür üt en Ģirketi  il gilendiri ken f onksi yonel   ol uĢu 

ise  bi na  saki nl eri ni birincil derecede isteği ol maktadır. ( www. caba. org) 

Günü müzde göt ürül eri   ve  getirileri  t a m ol arak hesapl anmadan yapılmı Ģ  pr oj el er  

vardır.  Bu açı dan mali yetleri n t a m ol arak  belirlenmesi   çok  öne mli dir.  Bir  akıllı  

bi na ofis  odası nda odanı n  kulllanılı p  kul lanıl madı ğı na duyarlı   sensorl ar 

yerleĢtiril mi Ģse;   oda kullanıl mazken aydı nl at mayı   kapat acak ve enerji   t asarrufu  

sağl ayacaktır.   Bu bakı mdan odal ara  konacak sensorlardan dol ayı   bi nanı n baĢl angı ç 

mali yetleri ndeki   art mayla daha  sonradan t asarruf  edilecek  enerji den el de  edil ecek  

kazancı   çok i yi   hesapl a mak  gerekli dir.  Söz konusu enerji  t asarrufu  ol unca  

Ģüphesi z bu ana  f akt ör   ol acağı ndan baĢl angı ç  mali yetleri ni n değiĢ mesine   neden 

ol acaktır.  

Bi nanı n i nĢaat   mali yetleri  personeli n,  operasyonl arı n ve kullanılan ci hazl arı n daha 

iyi   yönetilebil mesi   nedeni yl e farkedilir  düzeyde düĢ mekt edir.  Ör neği n st andart  hal e 

getiril mi Ģ   el ekri k t esisatları,  bunl arı n gerekti ği nde kol ayca modifi ye edilebilir   ol uĢu 

gi bi  nedenl er  mali yeti  düĢür mekt edir.  Bi nanı n özelli kleri nden dol ayı  daha yüksek 

değere sahi p ol ması  ve  yüksek  ücretlere  kiralama   pot ansi yeli ni n olması da bu  

değerlerden biri dir. ( Harrison, Loe, Read, 1998)  

Bi na saki nl eri/çalıĢanları doğal  ol arak ot omasyonu i yi  bir  bi nada daha iyi  hi z meti 

daha düĢük mali yetlerle al abil mekt edirler.  Akıllı  bi na t eknol ojileri  proj e yür üt ücül e-

ri ne makul  mali yet e sağladı ğı  iĢlevsel  ve ent egrasyonel  ol anakl ar  nedeniyl e daha 

konf orl u ve kullanılabilir  al anl ar  yarat ması na i mkan kılar.  Daha çok  kullanılabilir  

al an aynı  za manda daha çok getiri  sağl ayacaktır. 

Yi ne kullanılan t eknolojiler  sayesi nde bi na fonksi yonl arı  bana sakinl eri  veya 

çalıĢanl arı n i hti yaçl arı na göre modifi ye  edilerek özelleĢtirilebilir. 

Süregel en ör nekl erde  i Ģ ( proj e)  geliĢtiricileri  önce bir   bi na ko mpl eksi  inĢa eder  ve 



 47 

daha  sonra bi naya  kiracı  alır  ya da daha önceden belli  ol an kiracı nı n i htiyaçl arı na  

göre bi nayı  i nĢa eder.  Bi na geliĢtiricileri  genellikle mi ni mu m yatırı mla pazarı n 

ihtiyaçl arı nı karĢılayan projeler üretir.  

Akıllı  bi nal arda kullanılan t eknol ojiler  kontrol  siste ml eri  ve yerleĢi ml eri  gibi  yapı sal 

al an i hti yaçl arı nı  azaltarak kullanılabilir  al anl arın art ması nı  sağl a maktadır.  Aynı  

za manda bi na saki nl eri/ kiracıları  i çi n geliĢ mi Ģ  bi na hi z metleri  ve ort a mı nı n çok öne m 

taĢı dı ğı  yadsı na maz  bir   gerçektir.  Bu da  akıllı  bina t eknol ojisi  kullanılan bi nal arı n 

daha yüksek fi yatlarla kiral anabil mesi ne ya da satılabil mesi ne ol anak  kıl makt adır. 

Eğer  bi nanı n kontrol  siste ml eri  akıllı  bi nal arda olduğu gi bi  bi nanı n belirli  bir   katı nda 

yada bir  katı n belirli   bir   kı s mı nda bul unuyorsa binanı n kı s mi  ol arak kiralanabil mesi 

mü mkündür.  Doğr u ol anı  her  katı n böl üml eri nin yet eri nce ayrı k bi çi mde kontrol 

mer kezi  t arafı ndan aydı nl atıl ması  ve ı sıtıl ması nı  sağl a maktır.  Böylece akıllı 

bi nal arda ol duğu gi bi  diğer   katlar   boĢ  ol sa bile kiracıları n/saki nl eri n olduğu katl ar 

pr obl e msi z Ģekil de  kullanılabilir.  Bu i mkanl arı n var  ol uĢu bi nada sadece kullandı ğı  

kadar alan içi n anl aĢ ma  yap mak isteyen kiracıları cezbet mekt edir.  

Akıllı  bi na t eknol ojileri i Ģl et me ve bakı m mal iyetleri ni  düĢürerek bi nanı n daha 

efektif  ve sor unl ara yanıt  veren Ģekil de yönetil mesi ne ol anak kıl maktadır.  Bu 

teknol ojiler  aynı   za manda ent egre edil mi Ģ  bir  çok  siste mi n t ek bir   arayüzl e t ek 

mer kezden kontrol  edilmesi ne de i mkan kılar.  Bi na i Ģlet mecisi  i hti yaca  göre son 

kullanı cılara daha geliĢmi Ģ  t el efon hi z metleri nin ul aĢtırıl ması  ya da güvenli ği n 

kol aylaĢtırıl ması  i çi n kontrol ün bir   kı s mı nı  bi na saki nl eri ne/ kiracıları na devredebilir. 

Tü m bu  esnekli kler  i Ģle ilgili   veri mi   artırdı ğı  gibi  artan  bir  gelir  de  sağla makt adır.  

Yi ne bu t eknol ojileri n sağl adı ğı  esnekli kle i Ģletmeci  birden fazl a bi nayı   t ek bir  

kontrol  mer kezi nden yönet ebilir.  Sonuçt a verim art arken bi na i Ģlet me mali yeti  

azal makt adır.  Tü m çalıĢanl arı nı n t elefon,  sesli  mail,  net wor k eriĢi m,  otopark gi bi 

gereksi ni ml eri ni  t ek bir  arayüz  kullanarak  kont rol   edebilir.  ( Harrison,  Loe,  Read, 

1998) 

Teknol oji  di zaynı  ve uygul a ması  i yi  yapıl mı Ģ bir  bi nada t üm bi nanın monit or  

edil mesi  ve gereken duru ml arda  müdahal e edilip  sor unl arı n çözül mesi   çok  daha  

az  sayı da  bir  personel tarafı ndan sağlanabil mektedir.  

Bi na saki nl eri/ kiracıları nın  aradı kl arı,   akıllı  bi na teknol ojileri ni n onl ara sağl adı ğı dır. 

Dünyadaki  t üm müĢt eriler  gi bi  onl arda en ucuza  en i yi   değeri  al mak i stedikl eri nden, 



 48 

akıllı  bi nal arı n onl ara  sunduğu geliĢ mi Ģ  servisleri  ve özelli kleri  t erci h etti kl eri  çok 

açı ktır.  Bi na saki nl eri/ kiracıları  i çi n  2  t e mel  değer  öne çı kmakt adır.  Ġl ki  çalıĢtı kları 

bi nanı n kli ma siste ml eri,  aydı nl at ma,  eriĢi m ve güvenli k gi bi  daha çok konf or 

sağlayan bir  orta m,  di ğeride,  iĢleri ndeki   veri mi  ve kaliteyi   artıracak di ğer ser vis  ve 

özelli klerdir. 

Ör nekl endir mek gerekirse güvenilir,  esnek,  geliĢmi Ģ  il etiĢi m si ste ml eri nin varlı ğı  ve 

ofis mekanı nı n bi na i Ģlet mecisi nden bağı msı z Ģekil de ucuza ve kol ayca yeni den 

di zayn edilebilir ol uĢu sayılabilir.( www. caba. org) 

Daha konf orl u çevresel f akt örleri n baĢı nda ofis  al anı  i çi nde i yileĢtirilmi Ģ  hava 

kalitesi,  ot omati k kontrollü ı sıt ma siste ml eri ni  barındıran kli ma düzenekleri,  gereği 

kadar  aydı nl at ma il e en az ofis  i çi  fakt örler  kadar  öne m t aĢı yan daha güvenli  ot opar k 

ve asansör  siste ml eri  gel mekt edir.  Veri mlili ği  artıran et menl erden biri ofis  bi na 

çalıĢanl arı nı n kesi ntisiz i letiĢi ml eri ni  sağl ayacak i letiĢi m siste ml eri ni n bulun ması dır. 

Bi nal arda varol ması  istenen bir  Ģey de çalıĢanl arı n yeni den yerleĢi m düzeni ni 

kol ayca ve ucuza bi na sahi bi ne bağı mlı kal madan  değiĢtirebil me özelli ği dir.  

Bi na sahi pl eri  bi nanı n ilk mali yeti ni n t opl a m mi kt arı  il e il gilenirseler de,  daha 

sonrası  i çi n yüksek getirisi  ve i Ģlet me gi derleri düĢük bir   bi nanı n il k mali yeti n 

yüksekli ği ni  dengel eyeceği ni  ve uzun vadede karlı  ol acağı nı  bilirler.  Otomasyon, 

bi nanı n operasyon eki bi ndeki  görevli   sayısı nı   ve gi derleri ni  azalt makt adır.  Bi nanı n 

artırıl mı Ģ  f onksi yonelli ği daha fazl a ücret e kirala ma  ve bi nanı n değeri nin art ması 

sonucunu doğur makt adır ( www. caba. org). 

Ġyi  donanı mlı  akıllı  bir  bi na,  iĢlet mecisi yle kullanı cısı   arası nda eĢ   za manlı  onli ne 

bil gi  akıĢı  ve değiĢi mi ne ol anak  verir.  Bi na i Ģletmeci si  kiracı nı n payı na düĢen hava-

landır ma/ısıt ma ve el ektrik kullanı mı  gi derleri ni di rek kiracı nı n hesabı na ekl er  ve 

kiracı  da on-li ne ol arak tü m gi derleri ni   gör üp,  kontrol  edebilir.  Güvenli k he m bi na 

iĢlet mecisi  he m de kiracı t arafı ndan ort ak ol arak yür üt ül ebilir.   Ör neği n bir  zi yaret çi 

kabul  edil di ği nde sadece belirtilen za man diliml eri  i çi nde i zi n verilmi Ģ  al anl ara 

eiĢebilir  ve zi yaret çi ni n yeri  ve davranıĢları  he m bi na güvenli ği  he m de kiracı 

güvenli ği tarafı ndan izlenebilir. ( www. caba. org) 

Sonuçt a bu bi nal ar  çalıĢılmak i stenilen,  kullanıĢlı  yerler  ol duğu i çi n daha kıymetlidir.  

Bi na saki nl eri  ve çalıĢanları  bi nanı n esnekli kl eri nden doğan geliĢtir meye ve değiĢtir-

meye açı k mekanl ar  i çinde daha üret ken ol dukları nı  düĢün mekt edirler. ÇalıĢanl ar 
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mesai   saaatleri  dıĢı nda da  baĢka bi nal ara oranl a  çalıĢ maya  daha i stekli dirler.  Bi na 

sahi pl eri de tasarruf edilmi Ģ para ve art mı Ģ gelirden faydal anırlar.  

2. 2. 8 Akıllı Bi nal arda ĠletiĢi m 

Bür o bi nal arı  baĢt a olmak üzere,  yüksek bi nal arda çok çeĢitli  sesli haberl eĢ me 

siste ml eri  bul unmakt adır.  Bu haberleĢ me  siste mleri  PBX t el efon siste mi,  kabl ol u 

gör ünt ü,  vi deot ekst,  el ektroni k post a,  Intranet  ve Ġnternet  bağl antıları  ol arak özetle-

nebilir. (Sev, Özgen, 2002) 

Günü müzde baĢt a büyük Ģehirleri mi z ol mak üzere ül keni n her  yeri nde kur ul makt a 

ol an büyük i Ģ  mer kezl eri  ve ka mpüsl erde il etiĢi m alt yapıları nı n ol uĢt urul ması  bir 

zorunl ul uk hali ne gel mi Ģtir.  Bu il etiĢi m pl atforml arı  ile sadece çalıĢanlar  arası nda 

bil gi  payl aĢı mı  değil  Akıllı  Bi na siste ml eri nce oluĢt urul an bil gileri n de kullanı mı nı 

sağla makt adır.  Akıllı  Bi na siste ml eri nde bi na i çi nde yer  al an her  kullanı cı ya ses,  dat a 

ve vi deo bil gileri ni n dağıtılacağı  bir  siste mi n kur ul ması  ve buna yangın/ hırsızlı k 

al ar mı,  ot omati k soğut ma/ısıt ma ve benzeri  sisteml eri n dahil  edil mesi  fi kri  var dır.  Bu 

hedefe eriĢ mede karĢılaĢılaĢılan en büyük sorun değiĢi k üretici  fir mal arı n ür ünl eri ni n 

ent egre edil mesi dir.( Duml u, 1995) 

Bu ent egrasyon sorunu EI A/ TI A 568 st andardı  içi nde bi na kabl ol a ma  siste ml eri nde 

kullanılan kabl o ve mal ze me  t anı ml arı nı n ol uĢt urul ması  il e bir  öl çüde çözül müĢt ür. 

EI A/ TI A 568 st andardı  Yapı sal  Kabl ol a ma sisteml eri ni  t arif  et mekt edir.  Bu st andart 

da ağırlı kla UTP denilen bükü ml ü ekransız kabl o ve fi ber  optik kabl o 

kullanıl makt adır.  UTP kabl ol ar  düĢük mali yetleri  ile döĢe me kol aylı kları nedeni yl e 

yat ay dağılı mda kullanılmakt adır.  Fi ber  opti k kablolar  ise bi nal ar  arası  geçiĢlerde,  dı Ģ 

gür ült üye dayanı klı k gerektiren ort a ml arda UTP kabl onun sı nırı  ol an 100 m. ni n 

üst ündeki mesafelerde terci h edil mekt edir. ( Du ml u, 1995)  

Yapı sal kabl ol a ma sisteml eri ni n avant ajları Ģunlardır: 

 Kull anıcı sayısı ndaki artıĢları mi numu m mali yetle destekl e me  

 Kull anılan donanı ma bağlılığı mi ni mu ma i ndir me  

 Yer değiĢi klikl eri ne esnek çözüml er üret mektir. 

Kur ul acak bir  kabl ol ama  alt yapısı  üzeri nden ses,  dat a,  vi deo ve bina kontrol 

siste ml eri ni n bağl antısı yapılabil mekt edir. ( Du ml u, 1995)  
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2. 3. Enerji Kull anı mı  

Tari h boyunca t opl uml arın evri mi,  geliĢtirdi kl eri  ve kullandı kl arı  enerji  kaynakl arı na 

bağlı  ol muĢt ur.  Son yıllarda enerji  kullanı mı,  çok ci ddi  değerlere ul aĢmı Ģ  ve  bu 

bağl a mda doğaya ve sürdür ülebilir  çevre ve pl anlamaya zarar  ver me mek a macı yl a 

önl e ml er alı nmakt adır. Konuyl a il gili olarak enerji tanı mı na baktı ğı mı zda;  

2. 3. 1. Tanı m 

Enerji  bir  iĢ  meydana get ir me gücüdür.  BaĢlıca enerji  t ürleri,  ısı  enerjisi,  ıĢık enerjsi, 

el ektri k enerjisi,  ki myasal  enerji,  at om enerjisi,  pot ansi yel  ve ki neti k enerji  ol arak 

sı nıflandırıl makt adır.  Bugün,  enerji ni n i nsan yaĢa mı ndaki  vazgeçil mez yeri ni n yanı 

sıra,  yol  açtı ğı  çevre kirliliği  konusu da doğanı n kor unması  adı na deği nil mesi   gerekli 

konul ardan biri dir.  Özellikle,  enerji  üreti mi,  çeviri mi,  t aĢı nması  ve t üketi mi  çevre 

kirliliği ne neden ol an en öne mli evrelerdir. ( Kel eĢ, Har mancı, 1992)  

2. 3. 2. Enerji Sorununa Ge nel Bi r Bakı Ģ    

Enerji  konusunda,  özellikle 20. yüzyılı n son yarısı nda,  doğal  çevre t ahri batı nda 

öne mli  pay sahi bi  Endüstri  Devri mi yl e,  baĢl ayan bu büyük değiĢi mi n iki  öne mli 

sonucu ol muĢt ur: 

 Teknol oji ye bağı mlı bir topl um yaratıl mı Ģtır. 

 Enerji üreti mi ve enerji tal ebi büyük öl çüde art mı Ģtır. (Tercan, 2000)  

Ġnanıl maz derecede artıĢ göst er mi Ģ  ol an enerji  i htiyacı nı  karĢılamak i çi n kull anılan 

kaynakl ar,  kaynakl arı n atıkları  gi bi  fakt örler  son çeyrek yüzyıla kadar  hep gözar dı 

edil mi Ģtir.  Enerji  kullanımı  ve kaynak t üketi mi yle il gili  gözardı  edilen sor unl ar  ve 

riskl eri,  en net  bi çi mde 1972‟ de Cl ubs  of  Rome‟s  da yayı nl anan The Li mits  t o 

Gr owt h raporunda dile getiril mi Ģtir. ( Wi ggi nt on,  Harris, 2002)  

Dünya enerji  t üketi mi  her  on yıl da i ki  kat  art maktadır.  Bu artıĢ sürerse f osil  enerjisi 

rezervl eri ni n 20- 30 yıl  içi nde hı zlı  bir  bi çi mde t ükeneceği  hesapl anmı Ģtır.  GeliĢ me, 

gel ecekt e de aynı   bi çi mde enerji  kaynakl arı nı n yet erliliği ne dayanacaktır.  Enerji ni n 

za man i çi nde artan mi ktarlarda bul unmayacağı nın,  hatta uzun vadede t üken meye 
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yakl aĢacağı nı n bili nmesi,  enerji ni n gel eceği  i le il gili  ci ddi  kaygıl ara neden 

ol makt adır.  Günü müzde enerji ni n doğr u bir  bi çi mde harcanması nı  sağl a mak a macı y-

la çeĢitli  yakl aĢı ml ar  sunul mak zor undadır.  Buna bağlı  ol arak,  son za manlar da,  i kli m 

ve t üm  çevre arası ndaki  iliĢki  i çi n,  bi nal ar  ve enerji  arası ndaki  öneml i  bağı ntı 

nokt ası nı  el e al an gl obal  sürdürülebilir  geliĢ me konusunda çalıĢ mal ar  yapıl mı Ģtır. 

Enerji  yoğunl uğunun (Bi ri m ekono mi k akti vite baĢı na düĢen enerji  kullanı mı nı) 

azaltıl ması  ile mü mkün ol abileceği  vur gul anarak;  bunun yeni  t eknol ojileri n 

geliĢtiril mesi  ve yeni  ekono mi k yapılanmal arın ol uĢt urul ması  anl a mı na gel di ği 

belirtil mekt edir.  Ör neği n Avr upa Bi rli ği  ve OECD ül kel eri nde enerji  yoğunl uğunun 

düĢük ol ması  moder n t eknol oji  kullanmal arı  ile açı kl anırken,  ABD ve  Kanada‟ daki 

yüksekli ği aĢırı konfor uygul a mal arı ile açı kl anmakt adır. ( Özügül, 1999)  

I EA‟ nı n 1995 ve 2020 yılları  arası nı  gözet en çalıĢ ması nda,  yeni  ve etki n enerji 

politi kal arı nı n yaĢa ma geçiril me mesi  hali nde global  enerji  t alebi n %65 or anı nda 

artacağı,  buna bağlı  ol arak CO2  e mi syonl arı ndaki  artıĢı n %70 ci varı nda ol acağı 

tahmi n edil mekt edir. 

AĢağı da yer  verilen t ablolarda,  fosil  kaynaklı  yakıtları n açı ğa çı kardıkl arı  CO2 

mi kt arı ve Dünya nüfus artıĢı ile fosil yakıtlar arasındaki iliĢki görül mekt edir. 

Tabl o 2. 3. Fosil Kaynakl ı Yakıtları n Açı ğa Çı kardıkları CO2 Mi kt arı ( Ayaz, 2002) 

Fosil Kaynaklı Yakıtl ar  CO2 e mi syonl arı (kg/ Gj) 

Doğal gaz   55. 0 

Petrol ürünl eri 77. 0 

Si yah kömür  91. 7 

Kahverengi kömür  95. 3 

El ektri k (kömür ateĢli santral) 286. 0 

 

Dünya f osil  kaynaklı  enerji ye bağı mlı dır.  Son elli  yıl da bu bağı mlılı k katlanmı Ģ, 

tüketi m t a m beĢ  kez art mıĢ ve 1950‟ de 1. 7 mil yar  ton eĢdeğeri nden  (t ype)  1999‟ da 8 

mi l yar  t ype‟ye çı kmı Ģtır. Bu hali yl e dünyanı n enerji  gereksi ni mi ni n %85‟ini  karĢıla-

makt adır.  Bu gereksi ni min öne mli  bir  kıs mı nı n,  ya kentlerde yada kentlere ul aĢı mda 

ya da nakli yede kullanıldı ğı  bili nmekt edir. Fosil kaynakl arı n ençok 30 ile 50 yıl 

arası nda t ükeneceği  ortak bir  gör üĢt ür.  Petrol endüstrisi ni n kendi  muhafazakar 

tahmi nl eri  bile rezervl erin 2050‟ de t ükeneceğini  öngör mekt edir.  Aynı  kaynakl ar 
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doğal  gazı n 2040,  kö mür ün i se en çok 2100 yılı nda biteceği ni  belirt mekt edir. 

( Kuban, 2003) 

 

ġekil 2. 12. Dünya nüfus ArtıĢı ile Fosil Yakıtl arı Ar ası ndaki ĠliĢki ( Ayaz, 2002)  

1998 yılı nda yapılan Dünya Enerji  Kongresi‟nde,  “ …Kür esel  enerji  tüketi mi ni n 

önü müzdeki  20 yıl da %50 düzeyi nde artacağı,  konvansi yonel  ve yenilenebilir  enerji 

kaynakl arı nı n gel ecekt eki  sunu m i çi nde öne ml i  bir  yer  t ut acağı ……”  gör üĢüne 

varıl mı Ģtır. 

Çevre sorunl arı nı n çözümüne kat kı da bul unmak içi n en anl a mlı  yakl aĢı mlardan biri 

kuĢkusuz enerji  bili nci  ile yaĢa mak ve i nĢa et mektir.  GeliĢ mi Ģ  Batı  ül kel erinde,  bazı 

ör nekl eri  bu çalıĢ mada akt arılan,  son derece basit  uygul anabilir  enerji-veri mli 

tasarı m yönt e ml eri  yaygı nlı k kazanmı Ģtır.  Birçok Kuzey Avr upa ül kesi nde, 

Dani mar ka ve Holl anda gi bi  enerji  veri mlili ği t e mel  kaygılardan biri ol muĢt ur. 

GeliĢ mi Ģ  Batı  ül kel eri nde geliĢen ve güçl enen bir  yakl aĢı m alternatif  enerji 

kaynakl arı na yönel mek ve  bu kaynakl arı  veriml i  hal e getir mek i çi n çalıĢ mal ar 

yap maktır.  Ör neği n,  bundan 10 yıl  önce gel eneksel  enerji  kaynakl arı nın 50 katı 

pahalı  ol an f ot ovol kani k paneller,  bugün 10 kat  veri mli  hal e getiril mi Ģlerdir. Capra, 

nükl eer  enerji  i çi n geçmi Ģi n enerji  kaynağı  ; güneĢ  enerjisi  i çi nde gel eceği n enerji 

kaynağı deyi ml eri ni kullanırken bu eğili ml eri vurgul a makt adır. ( Tercan, 2000)  

Ul usl ararası  Enerji  Aj ansı‟nı n (I EA),  yi ne 1998 tari hli  çalıĢ ması nda,  1995 ve  2020 

yılları  arası ndaki  dönem i çi n yaptı ğı  t ahmi nlerde kı sa vadede bir  enerji  kri zi 

bekl entisi  ol madı ğı  gör ül mekt edir.  Ancak enerji  konusunda dünyadaki  en yet ki n ve 

güvenilir  kur ul uĢl ardan biri  ol arak göst erilen IEA,  gel ecekt eki  enerji  tal ebi ni  ve 
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sunu munu et kileyebilecek çeĢitli  belirsizli kleri n çokl uğuna i Ģaret  et mekten de  geri 

kal ma makt adır. ( Tercan, 2000)  

Her  al anda ol duğu gi bi,  yapı  üreti m ve  i Ģleti mi nde de sürdürül ebilir  çevrel er 

bırakmak açısı ndan,  enerji  korunu mu ve  doğal  kaynakl arı n kullanıl masına yöneli k 

veri mlili k yakl aĢı ml arı nın yaygı nl aĢtırıl ması,  gel eceğe yöneli k bir  soruml ulukt ur.  Bu 

soruml ul uğun bili nci nde ol an ül kel er,  enerji  potansi yeli ni n doğr u değerlendiril mesi 

ve eko-siste ml eri n kor un ması  anl a mı nda yaptı kları  çalıĢ mal ar  il e geliĢmekt e ol an 

ül kel ere model ol uĢt urabilir. 

2. 3. 3. Enerji Kaynakl arı 

Enerji  kaynakl arı,  sürdürül ebilir  geliĢ me t artıĢ maları nı n üzeri nde odakl aĢtığı  üreti m 

ve t üketi m faali yetlerini n gerçekl eĢtirilebil mesi  i çi n yaĢa msal  derecede öne m 

taĢı makt adır.  AraĢtır macıları n önceli kli  a macı  enerji ni n el de edil di ği  kaynakl ara 

iliĢki n çalıĢ mal ar  yaparak i nsan i hti yaçl arı nı  sorun ol uĢt ur mayacak Ģekil de sağl a mak 

ol malı dır.  Nüf usa paral el ol arak art an enerji  i hti yacı nı n,  güvenli  ve çevre açısı ndan 

sağla m kaynakl ardan sağl anması,  t ükenen kaynakl ar  ve hassas  ekol ojik denge 

açısı ndan büyük öne m kazanmakt adır.( Özey, 2001) 

Endüstri  t opl umunun geliĢ mesi  enerji  kaynakl arı  ile sı nırlı dır.  Bu konuda,  sahi p 

ol unan enerji  kaynağı  miktarı  kadar  kullanılan enerji  t ürünün özelli kleri  de öne mli 

ol makt adır.  Bu özelli kler enerji  kaynağı nı n doğadaki  sı nırları,  yani  yenilenebilir  veya 

tükenebilir  ol ması  il e üreti m ve  t üketi mi  sırası nda çevreye ve i nsan sağlığı na ol an 

et ki  sevi yel eri dir.  Yapıların enerji  t üketi mi  yönünden doğr u ol arak t asarlan ması nda, 

doğal  kaynakl arı n sürdür ülebilir  Ģekil de i Ģletilmesi,  çevre kirliliği  kontrol ü ve 

yenilene meyen enerji  kaynakl arı nı n t üketil mesi nin azaltıl ması  yakl aĢı ml arı  ön pl ana 

çı kmalı dır.  ( Esi n,  2001) Enerji  kaynakl arı,  Yeni lene meyen ve Yenilenebilir  enerji 

kaynakl arı olarak i ki ye ayrıl makt adır.  

Dünyada,  yenilenmeyen kaynakl arı n sı nırları  ile il gili  kara msar  t ahmi nl er  yapıl-

makt adır.  Oysa,  yapıların yaĢa m döngüsünün (life-cycle)  her  aĢa masında enerji 

tüketil mekt e ( ġekil  2. 13.),  özelli kle kullanı m-  i Ģl eti m safhası nda bu mi kt ar, 

ül ke mi zde t üketilen t opla m enerji ni n %40' ı na yakl aĢ makt adır.  Ayrı ca,  bu enerji ni n 

büyük böl ümünün it hal  edil mesi  ve genel  ol arak fosil  kaynaklı  ol ması  ve bu yoll a en 

fazla çevre t ahri batı na neden ol duğu i çi n,  yapı  sekt örüne büyük soruml ul ukl ar 
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yükl e mekt edir.  Bu bili nçl e,  enerji  t ürünün doğru seçi mi  ve et ki n kul lanı mı nı n 

beni mse mesi,  ül ke mi z açı sı ndan ekono mi k,  sosyal,  çevresel  bir çok yarar 

sağlayacaktır.( Esi n, 2001) 

 

ġekil 2. 13. Yapıları n YaĢa m Döngüsü ( Esi n, 2001) 

            2. 3. 4. Yenilene meyen Enerji Kaynakl arı  

Günü müzde çok sı kça karĢılaĢtı ğı mı z,  kirlilik,  asit  yağmurl arı,  gl obal  ısınma gi bi 

çevre pr obl e ml eri ni n sor uml ul arı  arası nda bul unan,  f osil  niteli kli kaynakl ar 

yenilene meyen enerji  kaynakl arı nı  ol uĢt ur maktadır.  Bu kaynakl arı n baĢlıcal arı 

kö mür,  petrol,  doğal gaz gi bi  rezervl eri  dol ayısıyl a dünya üzeri nde sı nırlı  sayı da 

bul unan enerji kaynakl arıdır. ( Ayaz, 2002a)  

2. 3. 5. Yenilenebilir Enerji Kaynakl arı  

Yenil enebilir  enerji  kaynakl arı nı n i ki  öne mli artısı  vardır.  Bunl ardan biri ncisi 

yenilenebilir,  dol ayısı yl a t ükenmez ol mal arı dır.  Di ğeri  ise,  doğal  süreçl erin parçası 

ol mal arı  nedeni yl e,  çevreye zararlı  yabancı  unsurlar  sal ma mal arı dır.  ( Altın,  2002). 

Tüken meyen doğal  enerji  kaynakl arı ndan en öne mlileri  rüzgar,  su ve  güneĢ 

enerjileri dir,  ancak güneĢ enerjisi nden faydal anma en yaygı n ol anı dır.  Yenilenebilir 

Enerji Kaynakl arı; 

2. 3. 5. 1. GüneĢ Enerjisi 

Dünyadaki  büt ün yaĢa mı n t ükenmez kaynağı dır  (en azı ndan güneĢ  i çi n biçilen ö mür 

ol an 5 mil yar  yıl  süresi nce).  Sadece 1 günde dünya yüzeyi ne düĢen güneĢ  enerjisi, 

tüm dünya nüf usu t arafında 1  yıl da t üketilen enerji den 50 kat  daha fazl adır.  ( Yazı cı, 

2002) 
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GüneĢ  enerjisi ni n mi marlı kta kullanı mı  üzerine alternatifler  söz konusudur. 

Te mi zli ği  ve çevreye zararsızlı ğı  nedeni yl e uygun i kli m koĢulları nda bul unan ül kel er 

içi n sürekli  bir  enerji  kaynağı dır.  GüneĢ  enerjisi  t eknol ojsi nde yapılan i lerle mel er 

sonucunda gel ecekt e kul lanı mı  en fazl a yaygı nl aĢacak enerji  kaynakl arı  arası ndadır. 

Bu nedenl e günü müzde sür dürülebilir  enerji  kaynakl arı  arası nda en fazl a öne m 

veril mesi gereken kaynaktır. GüneĢ enerjisi ni n çevri mi ile kazanı m üç Ģekilde ol ur.  

GüneĢ Enerjisi nden Doğrudan Isı Enerjisi 

GüneĢ  enerjisi ni n mi marlıkta kullanı mı  üzeri ne çeĢitli  alternatifler  söz konusudur. 

Bunl arı n en öne mlileri: (Tönük, 2001)  

 Pasif  sol ar  siste ml er  yol uyl a güneĢt en enerji  kazanıl ması.  ( Kı Ģ  bahçeleri,  güneyde 

tasarlanan büyük ca m yüzeyl eri, v. b.) 

 Aktif sol ar siste ml er yol uyl a güneĢt en enerji kazanıl ması ( Kollekt örler) 

 Fot oelektri k değiĢi m yoluyl a elektri k enerjisi kazanıl ması. (Sol ar hücrel er) 

Pasif  Sol ar Si ste ml er:  Bu yol,  basit  bir  fi zi k ilkesi  gereği  gözl e gör ülebil en güneĢ 

ıĢınl arı nı n ca m gi bi  sayda m maddel erden geçip,  geçirgen ol mayan yüzeyl erde 

e mil erek;  bu yüzeyl eri n ı sı nması  esası na dayanır.  Isı nan bu yüzey,  ısı  t aĢı nı mı 

yol uyl a mekanl ara yayılır.  Bu yolla bi na i çi nde,  çatısı nda ve duvarı nda yapıl an 

düzenl e mel erle ısı nma sağlanır.  ( Ayaz,  2002b) Güney cephesi nde kurul acak kı Ģ 

bahçesi,  bi nanı n t ümünün i yi  i zol asyonu,  pasif  enerji ni n uygul a ma Ģekli dir.  Ayrı ca 

tavana yerleĢtirilen özel bir  a mpul  il e,  i çeri ye giren gün ı Ģı ğı,  kırıl ma özelli ği yl e 

toplanı p odakl anmakt a ve mekanı  aydı nl at makt adır.  Pasif  güneĢ  enerjisi  siste mi ni n, 

di ğer fosil yakıtlı siste ml erle karĢılaĢtırıldı ğı nda en i yi seçenek ol duğu görül müĢt ür.   

Pasif  sol ar  siste ml er,  t asarı m yol uyl a güneĢt en enerji  el de et meni n en basit  yol udur. 

Güneydoğudan güneybatıya kadar  ol an yönl erde t asarlanan geni Ģ  pencere ve  ca m 

böl mel ere gel en ı Ģı nlar  yol uyl a ı sı nan bu duvar  ve/ veya döĢe me al anları nda t opl anır. 

Gün boyunca güneĢ  ı Ģı nları  yol uyl a ı sı nan bu duvar  ve/ veya döĢe me sisteml eri  gece 

boyunca ı sısı nı  di ğer  mekanl ara dağıtır.  Pasif  siste ml er  her  coğrafi  böl gede,  böl geni n 

özelli kleri ne uygun ol arak baĢarı ile uygul anırlar. ( Tönük, 2003)  

Pasif  güneĢ  ı sıt ması  siste mi nde,  güney yönde ca m kapl a ma ve sı caklı ğı  e mecek, 

depol ayacak ve ı sıt maya kat kı da bul unacak bir  t er mal  kütle ol mak üzere baĢlıca i ki 

el e mandan ol uĢur.  Bu siste mde,  doğr udan kazanç,  dol aylı  kazanç ve i zol asyon 

kazanç ol mak üzere 3 yakl aĢı m var dır.  Bu sistem il e,  güneĢi n sı caklığı nı  yapı 
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el e manl arı  veya mal zemel eri yl e el de et mek ve güneĢ  ı Ģı nl arı  ol madı ğı  ı sıt ma 

za manl arı nda serbest  bırakmak a maçl anmakt adır. Güneye yönl enmi Ģ  ca m kapl a ma, 

güneĢ  enerjisi ni  yapı nı n kendi  f onksi yonel  el e manl arı  ol an yer  döĢe mesi ve  duvar 

gi bi  t er mal  kütleler  aracılı ğı yl a doğr udan veya dol aylı  ol arak kazanır. Doğr udan 

kazanç siste mi nde pencereye vuran güneĢ  ı Ģı nları nı n %60- 75 kadarı ndan yarar-

lanıl makt adır.  Gün boyunca sı caklı ğı  bünyesi nde depol ayan eden t er mal  kütl e gece 

ol duğunda sıcaklı ğı yaĢama al anları na geri ver mekt edir. ( Tönük, 2001)  

Dol aylı  kazanç siste mi nde i se,  t er mal  kütle güneĢ  ve yaĢa ma  al anları  arası nda yer 

al makt adır.  GüneĢ  ı Ģı nl arını  depol ayan eden t er mal  kütle (trombe Walls)  onu yaĢa ma 

al anl arı na kondüksi yon yol uyl a t aĢı makt adır.  Bu si ste m,  ca ml a birleĢtirilmi Ģ  t er mal 

kütleye vuran güneĢ ıĢı nları nı n %30- 40 oranı nda yararlanmakt adır. 

Ġzol asyon kazanç siste minde de yaĢa ma al anı ndan ayrıl mı Ģ,  onu t a ma mlayan bir 

depol a ma el e manl arı  kullanılır.  Bu a maçl a t asarlanan güneĢ  odası,  yeĢil oda  veya 

sera di ye adl andırılabilen bu el e man,  doğr udan ve  dol aylı  kazanç sistem özelli k-

leri ni n bir  arada düzenl emesi  Ģekli ndedir.  GüneĢ  odal arı nı n bir  avant ajı  da bural arı n 

bit ki yetiĢtir mek veya otur mak gi bi baĢka a maçl ar içi nde kullanılabilir olması dır.  

Aktif  Isıt ma:  Aktif  solar  siste ml er  t ekni k donanı ml ar  yol uyl a güneĢ  enerjisi ni n 

kazanıl dı ğı  dur uml ar  ol arak t anı ml anırlar.  Bu yönt e mde,  düzl e m veya odaklı  güneĢ 

toplayıcıları  yardı mı yl a t opl anan ı sı  enerjisi,  kal orifer  siste ml eri nde ol duğu gi bi 

akıĢkanl ar  yardı mı yl a depol anacak biri me t aĢı nır  ve buradan da dağıtı m Ģebekesi  il e 

konut  veya seranı n ı sıtılacak böl üml eri ne dağıtılır.  Bu siste mi n uygul anıĢı na en i yi 

ör nekl er  güneĢ  enerjili  su ı sıt ma düzenekl eri  ve güneĢ  fırı nı  uygul a mal arıdır.  ( Ayaz, 

2002b) 

Bu si ste mde kol ekt örler  yol uyl a bi nanı n coğrafi  konu muna bağlı  ol arak elde edil en 

ve depol anan enerji  genelli kle büt ün bir  sene boyunca bi nanı n ı sı nma,  sıcak su ve 

hatta el ektri k i hti yacı nı  karĢılayabil mekt e veya bu si ste ml ere dest ek verebil mekt edir. 

Coğrafi  konu ma  bağlı  ol arak bu siste ml erde farklı  kol ekt ör  t i pleri  ve yar dı mcı 

donanı ml ar  kullanıl makta ve kazanılan enerji nin mi kt arı  ve kalitesi  deği Ģi kli k 

göst er mekt edir. ( Tönük, 2001)  

GüneĢ Enerjisi nden El ektri k Enerjisi El de Edilmesi  

Günü müz t eknol ojileri yle güneĢt en el ektri k enerjisi  i ki  yönt e ml e el de edi lir.  ( Ayaz, 

2002b)  
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Ter mi k Düzenekl erl e GüneĢ  Enerjisi nden Elektri k Enerjisi  El de Edil mesi : 

GüneĢt en gel en ı Ģı nları n i ç bükey aynal ar  gi bi  siste ml erle belirli  bir  noktaya veya 

çi zgi ye yoğunl aĢtırıl masıyl a sı vı maddel er buharlaĢtırılır.  

 

Fot ovoltai k Düzenekl erle GüneĢ  Enerjisi:  GüneĢ  enerjisi nden doğr udan el ektri k 

enerjisi  sağl a maya yarayan f ot ovoltai k siste ml er  gel ecekt e yaygı n olarak enerji 

kazanabilecek yönt e ml er arası ndadır.  

GüneĢ Enerjisi ni n Depolanması- GüneĢ Hi drojeni  

GüneĢ  enerjisini n doğa koĢulları na bağlı  ol arak ve gecel eri  yet ersiz kal ması  dur umu 

nedeni yl e depol anma  i htiyacı  doğ makt adır.  Bu i htiyaç önce el ektri k enerjisine sonra-

da hi droj ene dönüĢt ürülmesi  sayesi nde gi derilir. Böyl ece,  el de edilen enerji ni n en 

temi z ve en veri mli  bi çimde  depol anması  sağl anır.  Ayrı ca bu Ģekil de her  türl ü enerji 

son sunu m t eknol ojisi ni n de kullanıl ması i mkanı sağl anır. ( Ayaz, 2002b)  

 

ġekil 2. 14. GüneĢ Enerjisini n Depol anması GüneĢ Hi dr oj eni ( Ayaz, 2002b)  

 GüneĢ  kol ekt örleri:  GüneĢ  enerjisi ni  t opl ayan ve  bor ul ardaki  suya ı sı  ol arak 

akt aran çeĢitli  bi çi ml erdeki  aygıtlardır.  Sı cak su el de edil mesi nde kullanılır. 

( Yazı cı, 2002)  

 GüneĢ  Duvarı  ( Sol ar wall):  Bir  yapı nı n dı Ģ  duvarına,  hava girecek kadar  boĢl ukl a 

mont e edilen pl akanı n güneĢ  ı Ģı nları nı  e mmesi yle i çi ndeki  havayı  ı sıt ması  ve bir 

fan aracılı ğı yla sıcak havanı n iç mekana çekil mesi siste mi dir. ( Yazı cı, 2002) 

GüneĢ  Pili  ( PV):  GüneĢ pilleri,  güneĢ  ı Ģı ğı nı  doğr u akı m ol arak el ektri k enerjisi ne 

dönüĢt üren,  yakıtı  güneĢ ı Ģı ğı  ol an,  hareketli  parçal arı  ol mayan ve çevreye zararlı 
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atı klar  ver meyen üreti m düzenekl eri dir.  Üretti kleri  voltaj  12 veya 24 (DC)  düz 

akı mdır.  Konutları n,  yolları n ve park bahçel eri n aydı nl at ması nda ve el ektrik gereksi -

ni mi nde kullanılır.  ( Yazıcı,  2002)  Te mel  ha mmaddesi ni  silisyumun ol uĢt urduğu, 

mal ze me ve  i Ģle me  t ekniği ne bağlı  ol arak çeĢitli r enk,  boyut  ve f or ml arda üretilen 

PV- Modül  uygul a mal arı i çi n mi marlı k,  öne mli  bir  pot ansi yel  ol uĢt ur makt adır.  PV 

modülleri  1970‟l erden sonra özelli kle el ektri k Ģebekesi ni n ol madı ğı yerlerde, 

genelli kle küçük güçt e enerji  t alepl eri ni  karĢılamak i çi n kullanıl maya baĢl a mı Ģtır. 

Kull anı m al anı n sürekli geliĢ mesi ndeki  en öneml i  et menl er,  modül  veri mlili ği ni n 

sürekli  art ması  ( %15- 20),  artan t al ept en dol ayı  mali yetteki  düĢüĢl er  ve enerji  çev-

ri mi ni n neden ol duğu çevre kirliliği ni n t üm doğal  yaĢa mı  t ehdit  eder  boyutl ara 

ul aĢ ması dır.  Bili ndi ği  gibi  1990‟lı  yıllarda i kli m değiĢi kliği  anl aĢ mal arı nın et ki si yl e 

geliĢ miĢ  ül kel er  CO2  e misyonunu azalt ma kaygısıyla mali yeti  yüksek ol ması na kar-

Ģı n t e mi z enerji  kaynakl arını  kullanma çabası na  gi r miĢtir.  Bunun sonucunda özelli kl e 

Ģebekeye bağlı  ti pte olmak üzere PV uygul amal arı  yaygı nl aĢ maya baĢl a mı Ģtır. 

Uygul a mal ar  mi mari de bi na kabuğuna (çatı  veya cephe el e manı)  yerleĢtiren küçük 

öl çekli  siste ml er  ( 1-5 k W gücünde)  veya santral  boyut unda siste ml er  Ģekli nde 

gerçekl eĢtiril mekt edir.  Bu kapsa mda,  ABD‟ de 1 mil yon,  Al manya‟da 100. 000,  Ja-

ponya‟da i se 70. 000 PV çatı  uygul a ması nı n devl et  dest eği  verilerek bĢl atılmı Ģ  ol ması 

di kkat  çekmekt edir.  Sonuçt a dünya geneli nde f otovoltai k el ektri k enerjisi  kullanı-

mı nı n yaygı nl aĢacak olması,  mali yetleri  düĢürücü bir  r ol  oynayacaktır. Yönt e mi n 

bili nen hi çbir  kirletici  etki si  yokt ur.  Gerek ca m sat hı na  yapıĢan t ür  güneĢ  pilleri, 

gerekse yapı  yüzeyi  oll uĢturan kol ekt örler  yapı  t asarı mı nı n bir  parçası  ol arak bi nanı n 

dı Ģ kabuğunda yer al maktadır. ( Göksal, 2003)  

2. 3. 5. 2. Su Enerjisi 

Çevreyi  kirlet meyen enerji  kaynakl arı  arası nda dünya mı zda aktif  bir  Ģekil de 

kullanılan t e mi z enerji  kaynakl arı ndandır.  Her  yıl kullanı mı nda %4 artıĢ sağl anması -

na rağmen kullanma  potansi yeli  yüksektir.  Ancak el ektri k üreti mi  a macıyl a kur ul an 

büyük hi droel ektri k santralleri  ve barajlar  nedeniyl e ekol oji k yapı da dol aylı  da  ol sa 

zararlı  et kiler  gör ül mektedir.  Baraj  ol uĢt urarak bil di ği mi z hi droel ektrik santrali 

kur ul abileceği  gi bi,  200-300 kw gücünde el ektrik sağl ayan “ mi kro hidr oel ektri k 

santral” kur ul abilir.  Özellikle debi  yönünden yet erli  bir  akarsuyun ol duğu yer de bu 

siste ml e uygun mali yetli ve sürekli elektri k el de etmek mü mkündür. ( Yazı cı, 2002)  
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2. 3. 5. 3. Bi yoenerji 

Bi o mas  enerji ni n kökeninde f ot osent ezl e kazanılan enerji  yat makt adır.  Mat eryalleri 

bit kisel  ve hayvansal  kökenli dir.  Kaynakl arı  i se kl asi k ve moder n ol mak üzere i ki 

çeĢittir.  Kl asi k kaynakl arı,  nor mal  odunl ardan el de ol unan yakacak odun i le bit ki  ve 

hayvan atı kları ndan ol uĢur.  Moder n kaynakl arı  enerji  or manl arı ndan el de ol unacak 

odun,  enerji  ha mmaddesi  üreti mi  a macı yl a yetiĢtirilecek enerji  bit kileri  ve t arı msal 

yan ür ünl er  il e atı kl arı n al çak ve yüksek bi omas  t ekni kl eri  ile değerlendiril mesi 

sonucu el de ol unacak ı sı,  el ektri k ve sent eti k yakıt  t ürü enerjisi dir.  Ağaç,  mı sır, 

fı ndı k gi bi  bit kiler  il e gübre ve kentsel  atı kl arı n değiĢi k t eknol ojilerle i Ģleme  t abi 

tut ul arak i çl eri ndeki  karbon ve hi droj eni n enerjisini n açı ğa çı kması  il kesi ne dayanır. 

( Yazı cı, 2002)  

2. 3. 5. 4 Jeoter mal Enerji:  

Kaynağı nı  yer  kabuğunun deri nli kl eri nden gel en ı sı nı n suya akt arıl masından al an 

jeot er mal  enerji  t e mi z enerji  kaynakl arı  arası ndadır.  AraĢtır ma geliĢtir me faali yetleri 

sayesi nde dünyada her  yıl  %15 oranı nda artıĢ  sağl anmı Ģtır.  Ül ke mi zde bul unan çok 

sayı daki  j eot er mal  kaynakl arla ı sıt ma, soğut ma ve el ektri k üreti mi  gerçekl eĢtirilebilir. 

Ege ve Güney Mar mara Böl gel eri ndeki  bir  çok “kaplıca”da ı sı nma a maçl ı  kullanıl-

makt adır.( Yazı cı, 2002)  

2. 3. 5. 5. Rüzgar Enerjisi  

Çevre dost u enerji  kaynakl arı nı n baĢı nda gelir.  Rüzgar  j enarat örünün üret ebil eceği 

el ektri k gücü r üzgar  hızı  il e orantılı dır.  Si stem akül erle dest ekl enir ve  güneĢ 

pilleri nde ol duğu gi bi  enerji  kaynağı  (rüzgar) hi ç ol masa da akül erden el ektri k 

alı nabilir.  Rüzgar  enerjisi,  rüzgar  tirbünl eri  yol uyla hava hareketi nden doğan enerji yi 

yakal ayarak,  bu enerji yi  el ektri k üreti mi nde kullanmak üzere mekanik enerji ye 

dönüĢt ürür. ( Uğurel, 2002)  

2. 3. 5. 6. Hi drojen Enerjisi 

GeliĢ mi Ģ  ül kel erde özellikl e uzay çalıĢ mal arı nda yakıt  ol arak kullanılan hi droj en CO2 

e mi syonu sıfır  ol an ve NOx  e mi syonuda yok denecek kadar  az ol an bir  yakıt  ol ması 

nedeni yl e di ğer  yakıtlardan üst ündür.  Ancak bugünkü ekono mi k koĢullar  ve t eknol o-

ji sevi yesi nde di ğer yakıtlardan daha pahalı dır. ( Ayaz, 2002b)  
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2. 3. 6. Yapıl arda Enerji Kull anı mı  

Za manl a enerji  kaynakları nı n gi derek azal ması, aĢırı  yakıt  kullanı mı  sonucu CO2 

e mi syonl arı nı n art ması,  mal ze me üreti mi,  bi na yapı m ve i Ģleti mi  sürecinde ort aya 

çı kan kirletici  maddel erin havaya,  suya ve t oprağa karıĢarak çevresel  kirlili ğe neden 

ol mal arı;  enerji  i hti yacına ve çevresel  istekl ere iliĢki n konul arı n bi na tasarı mı nda 

di kkate alı nması gerekti ğini ortaya çı kar makt adır.  

Mi marlı kta ve kentsel  t asarı mda enerji  konusunu i rdel erken önceli kl e;  bu al andaki 

sorunl arla çakıĢan daha özgün ve karakt eristi k niteli klerle t anı ml a mak gerekmekt e-

dir. Bu niteli kl er: 

Kull anı m: Enerjini n kullanı m a maçl arı 

Bi çi m: Enerji ni n türü 

Kalite: Kullanılabilir enerji mi kt arı nı n tüketilen enerji mi ktarı na oranı  

Veri mlili k: Sonuç ürünün t üketilen enerji mi ktarına oranı‟dır. 

Genel olarak bir yapı da tüketilen enerjilere baktı ğı mı zda;  

Üreti m Enerjisi:  Büt ün üreti m,  mont aj,  onarı m,  değiĢtir me,  yı kı m ve  yapı  bileĢen-

leri  ve mal ze mel eri ni n yeni den kullanı m i çi n dönüĢt ür me  süreçl eri  boyunca harcanan 

enerji ni n t opla mı dır. 

ĠĢlet me Enerjisi:  Bi na içi n gerekli  konf or  ve i Ģlet me koĢulları nn sağl an ması  i çi n 

harcanan enerji dir.  

Dol aylı  enerji:  Bi na üreti m ve i Ģlet me süreci ni n çeĢitli  aĢa mal arı  i çi n dolaylı  ol arak 

tüketilen enerji dir; örneğin trafi k nakli ye.  

Yapı nı n özel  koĢulları,  niteli kleri,  t ür ü,  kullanı cı  ve t erci hl eri,  konf or  öl çütleri,  kabul 

edilen st andartlar  gi bi  bi r  di zi  et ken bi nanı n enerji  yükü ve gerekli  enerji donanı mı 

içi n belirleyi ci dir.  Bi na ve bi nanı n enerji  donanımı nı n üretil mesi,  yeri ne kon ması, 

bakı m ve  onarı mı nı n yapıl ması,  kullanı m sonrası  yeri nden kal dırıl ması  ve yeni den 

iĢleni p kullanıĢlı  hal e getiril mesi  gerekmekt edir. Bu aĢa mal arı n hepsi  mal ze me  ve 

enerji biçi mi nde kaynak tüketi mi ile gerçekl eĢen süreçl erdir. ( Tercan, 2000)                       

Bi ri ncil  enerji  kaynakl arını n yakl aĢı k üçt e biri bi nal arda t üketil mekt edir.  Çünkü, 

bi nal arı n aydı nl atıl ması,  ısıtıl ması,  soğut ul ması,  haval andırıl ması  ve i kli ml endiril me-

si  t opl a m enerji  t üketimi ni n çok büyük bir  miktarı nı  ol uĢt ur makt adır. Oysa,  her 

bi nanı n t asarı m karakt eristi kleri  ve çevre koĢulları  bağl a mı nda özgün çözü ml er 
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içeri yor  ol ması  yanı  sıra, ol ası  değerlendir me yaklaĢı ml arı  ve koĢullar  sonsuz ol duğu 

içi n,  sorunl ara evrensel çözü ml er  üret mek de ol anaksı zdır.  Enerji  et kin bi nal ar 

gerçekl eĢtir meye yöneli k ol arak,  i kli msel  veriler  bağl a mı nda,  bi nanı n t üm si ste ml eri 

ile enerji  perfor mansı nı n iyi  değerlendiril mesi  ve büt ünüyl e opti mi ze edilmesi  büyük 

öne m t aĢı makt adır.  Bunun nedeni,  bi nanı n t üm si ste ml eri ni n birli kte,  birbirleri yl e 

iliĢkili  ve bi nanı n enerji  perfor mansı nı  belirle mesidir.  Bu perspektiften bakıl dı ğı nda, 

son yıllarda enfor masyon t eknol ojisi ndeki  hı zlı  geliĢi me paral el  ol arak büyük aĢa ma 

kaydet mi Ģ  ol an bi na si mül asyon pr ogra ml arı,  bi nal arı n t asarı m,  üreti m ve i Ģl eti mi n-

den soruml u t üm uzmanl ar  i çi n büyük potansi yel  t aĢı makt adır.  Bi na enerji 

si mül asyon pr ogra ml arı,  pasif  ve aktif  anl a mda enerji  perfor mansı nı  belirleyen bi na 

siste ml eri ni n,  t üm bi na enerji  t üketi mi ni  nasıl et kiledi ği ni  analiz edebilen güçl ü 

değerlendir me ve karar  ver me  araçl arı dır.  Buradan el de edilecek bil gi,  enerji  t üke-

ti mi ni  et kileyen bi na sisteml eri  (kabuk,  aydı nl atma,  HVAC,  vb.)  il e il gili  t asarı m 

kararları nı yönl endir mede büyük rol oyna makt adır.  ( Ut kut uğ ve Ul ukavak , 1999)  

 

ġekil 2. 15. Enerji Tüketimi ne Göre Bi nal ar ( Göksal, 1999)  

Yapıl ar  i çi n baĢlıca f onksi yonl ardan biri,  dıĢ  mekandan daha kullanıĢlı  ve konf orl u 

bir  i ç mekan yarat maktır.  Tü m yapılar,  yaĢa ma konf orunu arttırabil mek içi n çeĢitli 

dur uml arda enerji  girdilerine i hti yaç duyarl ar.  Enerji  et ki n yapı,  perfor mans  sağlı k, 

güven ve konf or  i çi n mi ni mu m düzeyde enerji  girdisi ne ve mi ni mu m düzeyde enerji 

harca ması na sahi p ol malıdır. ( Ayaz, 2002b)  

Yapıl ar  yal nı z baĢl arı na dünya enerji  kaynakl arı nın %41‟i ni  t üket mekt e ve bu oran 

büt ün il gili  akti viteleri  ile birli kte %75‟e çı kmaktadır.  ( Ut kut uğ,  1998)  Bu t üketi m 



 62 

yapılarda ı sıt ma,  soğut ma,  aydı nl anma,  i kli ml endir me gi bi  kullanı cı  gereksi ni ml eri 

gereği nce kullanıl- makt adır.  Yapı da enerji  sarfi yatını n fazl a ol duğu kı sı ml arı n ort aya 

kon ması  saye-si nde mi marl ar  sürdürülebilirliği sağl a mak i çi n alı nması  gereken 

önl e ml eri  doğr u Ģekil de uygul ayabilirler.  Ofisler  i çi n bakıl dı ğı nda,  en çok enerji 

aydı nl at ma ve ısıt ma a maçlı harcanmakt adır. (Prior, 1993)  

Tabl o 2. 6. Ti caret ve Endüstri Yapıları nda Enerjinin Harcandı ğı Yerler 

( Çeti ner, 2002) 

Ti caret ve Endüstri Yapıları nda  

Enerji Kull anı mı  

Mi kt ar ( %)  

Aydı nl at ma 31 

Me kanl arı n ısıtıl ması  22 

Su ısıtıl ması  7 

Ofi s aletleri 6 

Haval andır ma 5 

Su ve Buz Maki nesi (Soğut ucul ar) 3 

Pi Ģir me 2 

Di ğer 6 

 

Sür dürülebilirlik kapsamı ndaki  akıllı  bi nal arın t asarı mı nda t üken meyen enerji 

kaynakl arı nı n kullanıl ması  ön Ģarttır.  Ġdeal  ol anı,  bi nanı n i hti yacı  ol an t üm enerjisi ni 

yenilenebilir  kaynakl ardan,  bit kisel  yağl ardan ve yakıtlardan veya güneĢ  enerjisi nden 

sağlanması dır.  Eğer  mümkünse bi na kendi  harcayacağı ndan daha fazl a enerji  üreti p 

fazla enerjisi nden di ğer binaları ndan da faydalanması nı sağlayabilir. Enerji  tasarrufu  

ve/ veya enerji  üreti mi  konul arı nı n yanı nda bi nanın uzun ö mürl ü ve dayanıklı  ol ması 

da i stenir,  bu bağl a mda bi na strükt ürünün esnek bir  Ģekil de t asarlanması  ve  bi nanı n 

ö mr ü boyunca çeĢitli  (fonksi yonel)  değiĢi kli klere de uyu m sağl a ması  i stenir.  ( Tönük, 

2001) 

Yapı yı  ol uĢt uran t üm mal ze me,  bileĢen ve sisteml eri n üreti mi,  yapı nın t asarı mı, 

üreti mi,  kullanı mı,  iĢletimi ,  bakı m- onarı mı,  t üm bi na siste ml eri  yanı  sıra el ektro 

mekani k siste ml eri n t asarı m ve i Ģleti mi,  bi na ö mr ünü t a ma ml adı ğı nda bi nayı 

ol uĢt uran girdileri n dönüĢt ürül erek,  yeni den kullanılabilirliği ni n sağl anması na kadar 

uzanan bir  al anda,  enerji  girdileri ni n bireysel  ve t opl umsal  yarara yönelik ol arak 
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mi kt ar  ve mali yeti ni n en aza i ndiril mesi  çabaları Ekol oji k- Enerji  Et ki n yakl aĢı ml ar 

ol arak tanı ml anmakt adır ( Esi n, 2001)  

1970‟li  yıllarda,  i kli ml e dengeli  t asarı m,  enerji  etki nli k ve sürdürül ebilirlik kavra m-

ları nı n öne m kazanması il e birli kte,  bi na t asarımı nda enerji  i hti yacı nı  mi ni mu ma 

indir meyi  a maçl ayan ekol oji k bir  yakl aĢı m i zl en mesi  zorunl u hal e gelmi Ģtir.  Pri or 

tarafı ndan ofis  bi nal arı nın çevresel  ol arak değerlendiril mesi  i çi n önerilen met otta; 

kullanı cı  konf orunun mi ni mu m enerji  kullanı mı  ile sağl andı ğı  çevreye karĢı  duyarlı 

tasarı ml arı n,  doğal  kaynakl arı n ve dönüĢt ürülebilir  mal ze mel eri n kul lanı mı  il e 

sağlanabileceği  vur gul anmakt a ve bu konul ar  değerlendir mede di kkate alın makt adır. 

Twi nn,  bir  bi nanı n sürdürülebilir  ve enerji  et ki n ol ması  i çi n;  bi na alt  sisteml eri ni n en 

fazla enerji  kullanı mı  gerektiren f onksi yonl arı nın belirlenmesi  ve bunl arın enerji 

kullanı mı nı azaltacak Ģekilde tasarlanması gerektiği ni belirt mekt edir. (Pri or, 1993)  

1993‟ de Chi cago‟da yapı lan Dünya Mi marlı k Kongresi‟nde;  bahsedilen geli Ģ mel eri n 

bir  sonucu ol arak doğal çevre ve yaĢa m kalitesi üzeri nde bi nal arı n öneml i  bir  r ol 

oynadı ğı,  sürdürülebilir  bir  t asarı mı n yaĢa m kalitesi ni,  enerji  et ki nli ği  ve ekono mi kli -

ği  geliĢtirirken doğal  çevre üzeri ndeki  ol umsuz i nsan et kileri ni  de büyük öl çüde 

azalttığı kabul edil mi Ģtir. ( Çeti ner, 2002)  

Et ki n enerji  kullanı mı  il e il gili  uygul a mal ar,   1920‟leri n Nor veç ve Ġsveç‟lerine kadar 

uzan makt adır.  1990 yılı nda Eyl ül  ayı nda Ġsvi çre‟de yapıl mı Ģ  ol an referandumda,  hal k 

federal  hükü met e,  çevreni n kor unması  il e ilgili  ol arak;  bi nal ardaki  enerji 

veri mlili ği ni n sağl anması i çi n düzenl e me i zni ni  oyladı.  Bu oyl a madan sonra her  Ģehir 

içi n,  bel edi yel er,  Ģehri n özelli kleri ne göre,  st andartlar  ol uĢt ur ma hakkı nı el de etti.  

Tek bir  st andart  belirlenmi Ģ  ol saydı  bu çok uzun hatta on yıl  kadar  vir  süre al acaktı. 

Bu nedenl e ol uĢumu hı zl andır mak i çi n Ġsvi çre Mi marlı k ve Mühendi sli k 

Enstit üsü‟nün t avsi yel erini  kendi  bi na kodl arı na göre ayarladılar.  Bu kodl ar,  uyu ml u 

yeni  bi nal arı n yapı mı  i çin de yararlı  ol muĢt ur.  SIA ( Swi ss  Ist nstit ude of  Ar chitects 

and Engi neer)  st andartları  çok sayı da ı sı  kor unu mu öl çüml eri ni  gerektirir.  Enerji 

kor unu ml u bi nal ar  konusunda en baĢarılı  uygul a mal arı n gerçekl eĢtirildi ği  Züri h‟t e de 

daha önceden Ġsveç‟i n SBN 80 st andartları  uygulanmakt aydı.  Üçl ü cephe siste ml eri 

ya da eĢdeğerleri ni  kullan mı Ģl ardır.  Tü m bu geliĢmel erle birli kte,  el de edi len il erle-

mel erle,  Ġsvi çre‟de arası na argon gazı  dol durul muĢ  ı sı  kaybı nı  mi ni mu ma  i ndiren çift 

ca m uygul a mal arı  yaygınl aĢ mı Ģtır.  Bu uygul a malar  3‟l ü siste mden daha avant ajlı dır. 
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Yeni  yapılan bi nal ara uygul anması  il e birli kte eski  bi nal arda revi ze edilerek,  enerji 

kor unu ml u bi nal arı n sayısı azaltıl mı Ģtır ( Oli ver, 1992).  

GeliĢ mi Ģ  Batı  ül kel eri nde,  bazı  ör nekl eri  bu çalıĢmada akt arılan,  son derece i nandırı-

cı  ve uygul anabilir  enerji veri mli  t asarı m yönt e ml eri  yaygı nlı k kazanmakt adır.  Enerji 

veri mli  t asarı m çalıĢ maları  arası nda en et kileyi cileri nden biri  kuĢkusuz Dani mar ka 

ör neği dir.  Dani mar ka‟da,  enerji  veri mli  t asarı ml a il gili  ol arak,  ül ke öl çeği nden t ek 

bi na öl çeği ne  kadar  bir çok düzeyde farklı  yakl aĢı ml ar  ve uygul a ma yönt e ml eri, 

değiĢi k düzeyl erde hayata geçirilerek son derece öne mli  bir  örnek ol uĢt urul muĢt ur. 

BM dünya çevre ve gel iĢi m ko mi syonu‟ nun rapor u ile Dani mar ka hükümeti,  ül ke 

düzeyi nde enerji  veri ml iliği ni,  önü müzdeki  50 yıllı k za man dili mi  i çinde %50 

oranı nda arttır mayı  hedefleyen,  sürdürül ebilir  geliĢ me i çeri kli  ül ke öl çeği nde bir 

pr oj e ol an Enerji  2000 pl anı nı  hazırla mı Ģtır  ( SBI  Rapport  242 Ener gi  og Ar kitekt ur). 

Pl an hedefi  il kel eri  ve yönt e ml eri  açısı ndan kaynak yöneti mci  t asarı m yakl aĢı mı 

ol arak nitelendirileblir.  Enerji  2000 pr oj esi ni n bu çalıĢ ma  i çi n asıl  öne mi,  mer kezi  ve 

yerel  yöneti m,  si vil  t oplu m ör gütleri  ve kullanı cıları n katılı mı yl a yeni  bir  t opl um 

modeli ne adı m at mı Ģ  olması dır.  Dani mar ka‟da biri m baĢı na el ektri k t üketi mi,  1984 

yılı ndan bu yana büyük ölçüde sabit  kal mı Ģtır  ve enerji  veri mlili ği ni n arttırıl ması  i çi n 

somut  önl e ml er  gerektiği  raporda belirtil mi Ģtir. Bu a maçl a önerilen yeni  ĠnĢaat 

Ģart na mesi nde il k aĢa mada,  yeni  yapılacak bi nal ar  i çi n enerji  veri mliliği ni n %25 

arttırıl ması  ve bu oranın,  beĢ  yıl  i çi nde %50 sevi yesi ne yükseltil mesi  öngö-

rül mekt edir.  Aynı  za man dili mi  i çi nde kullanılan bi nal arı n enerji  veri mlili ği  %10 

artırılacaktır.  Enerji  2000 pr oj esi ni n en öne mli  özelli kleri nden biri,  bu pr oj eni n ve 

enerji  veri mlili ği  kavra mını n çeĢitli  düzeyl erde,  t opl umu il gilendiren bir  sorun ol arak 

dile getiril mesi  ve t artıĢıl ması  ol muĢt ur.  Ül ke düzeyi nde geçerlilik kazanan bu 

söyl e m sayesi nde enerji veri mlili ği  kvra mı  ve bağl antılı  yaĢa m bi çi mi  ve t üketi m 

kalı pları  t opl um kesiml eri  t arafı ndan i çselleĢtiril mi Ģtir.  Enerji  2000 pr oj esi 

kapsa mı nda ağırlı klı  ol arak,  t opl u konut,  ticari  ve kur umsal  bi na pr oj eleri  ile mevcut 

bi nal ar  i çi n i yileĢtir me pr ogra ml arı  yer  al mı Ģtır. Enerji  ve çevre bili nci  ile vazi yet 

pl anı  düzenl e mel eri,  özel  ısı  yalıtı mı,  et ki n ve edil gen güneĢ  enerjisi  kullanı mı,  ı sı 

po mpası ve jeot er mal enerji kullanı mı gi bi yönt eml er uygul anmı Ģtır. (Tercan, 2000)  

Enerjini n et ki n kullanı mı  yönt e ml eri ni maddel er ile sıralarsak;  

 Mer kezi Isıt ma Siste ml eri 

 Rüzgardan korunma yol uyl a enerji tasarrufu 

 GüneĢt en faydal anma Yoluyla enerji tasarrufu 
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 Süper yalıtı m ve t oprağa gö mme yönt e ml eri yle enerji tasarrufu 

 Me kan seri nlet mede enerji tasarrufu 

 Aydı nlat ma enerji tasarrufu 

 Ul aĢı mda enerji tasarrufu 

 El ektri kli aletleri n enerji tüketi mi ni n azaltıl ması  

2. 3. 7 Enerji Kull anı mı nı ve Korunu munu Zorunl u Kıl an Et menl er 

Enerji kullanı mı ve korunu munu zorunl u kılan birçok para metre bul unmaktadır. 

Bunl ar; 

2. 3. 7. 1 Enerji Kull anı mı nı Zorunl u Kıl an Et menl er 

Ġkli msel  konf or  gereksini ml eri,  enerji  kullanımı nı  zorunl u kılan etmenl eri n en 

öne mlileri ndendir.  Konfor  dur umu,  fizyol oji k açı dan i nsanı n çevresi ne mi ni mu m 

düzeyde enerji  harcayarak uyu m sağl ayabil di ği ve  psi kol oji k açı dan çevresi nde 

hoĢnut  ol duğu koĢullar  takı mı  ol arak t anı ml anabilir.  Bi na i çi nde konf or  koĢull arı nı n 

gerçekl eĢtiği  dur uml arda i nsanı n fi zyol oji k,  fizi ksel  ve ent elekt üel  perfor mansı 

maksi mu m düzeye ul aĢır.  Konf or  koĢulları,  kullanıl makt a ol an bir  bi nanı n ( veya 

yap ma  çevreni n)  sağl anması  gereken opti mal  i ç dur umunu ve görsel  konfor  koĢulları 

tanı ml ar.( Zeren ve di ğ., 1987)  

 Ġkli msel konfor gereksi niml eri  

 a) Hava sıcaklı ğı 

 b) Yüzey sıcaklı ğı 

 c) Ne mlili k 

 d) Hava hareketi 

 gi bi ikli m ele manl arı iç ikli m durumunun bileĢenleri dir.  

 Ġkli msel konfor koĢullarını n; 

  a) Ġnsan siste mi  

  b) Ġç çevre i kli m durumu 

 c) Pasif  ısıt ma ve i kli ml endir me  siste mi  t asarı m süreci  ile ol an dörtl ü iliĢki den 

öt ürü,  pasif  ısıt ma ve i kliml endir me süreci nde bağlayıcı  bir  karakt er  göst erdi k-

leri vurgul anabilir. 

Bi nal arda enerji  kullanımı nı  zorunl u kılan nedenl eri n bir  böl ümünü,  i klimsel  konf or 

dur umunun gerçekl eĢtirilmesi  a macı yl a,  bi nal arı n yılı n belirli  döne ml eri nde (ısıt ma-
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nı n i stendi ği  döne m)  yap ma  ol arak ı sıtıl ma ve i kli ml endiril mel eri  ol uĢt ur makt adır. 

Ancak bi nal arda,  yap ma  ısıt ma ve i kli ml endir meye gereksi nme duyul an döne ml eri n 

kı saltılabil mesi  bu döneml erde belirlenecek ı sıtma  ve  i kli ml endir me yükl eri ni n ( ve 

de dol ayısı yla yap ma  enerji  kullanı mı nı n)  azaltılması  bi nal arı n pasif  ısıtma  ve  i kli m-

lendir me siste ml eri olarak doğru tasarlanması ile ol anaklı dır. (St eadman, 1975)  

2. 3. 7. 2. Enerji Korunumunu Zorunl u Kıl an Etme nl er 

Nüf us  artıĢı  ve günü müzde kullanı cı nı n i kli msel  konf or  sevi yesi nde bulundurul -

ması nı n,  kullanı cı  performansı  ve i Ģ  veri mi  açılarından öne mi ni n anl aĢıl ması  neden-

leri yle ısıt ma ve i kli ml endir me enerjisi gereksi nmesi nde görülen artıĢa karĢın,  

 Yap ma  ı sıt ma ve i kliml endir mede kullanılan enerji  kaynakl arı nı n (kö mür, 

petrol..) azal ması ve dolayısı yl a bu t ür kaynakl arın mali yeti ni n art ması.  

 Yap ma  ı sıt ma ve i kli ml endir me süreci  sonunda,  dı Ģ  havaya atılan kirleticileri n 

insan sağlı ğı nı bozan düzeye ul aĢ ması. 

 Hava kirliliği ni azaltıcı önl e ml eri n yükl eyeceği mali yet ve 

 El ektri k enerjisi üreti m mali yeti ni n ul aĢtı ğı boyutlar 

Yap ma  ı sıt ma ve i kli ml endir me  enerjisi  harca maları nı n mi ni mu m düzeye indirgen-

mesi ni  zorunl u kıl makt adır.  Bu zor unl ul uk karĢısında,  çevreyi  kirlet meyen ve  üreti m 

mal yeti  mi ni mu m ol an doğal  enerji  kaynakl arı nı n kullanı mı  yeğl enmeli dir. ( Zeren ve 

di ğ., 1987) 

2. 3. 7. 3. Kanun ve Yönetmeli kl er 

Kanunl ar  ve i mar  yönet meli kl eri,  yapıları n t asarlanma,  i nĢaa,  yaĢa ma ve  bakı m 

süreçl eri ne iliĢki n yasal yükü ml ül ükl er  getir mekt edir.  Enerji  veri mlili ği açı sı ndan 

yasal  yükü ml ül ükl er  yapı  ve yapı  el e manl arı nı n enerji  iliĢkili  standartlarını n di ğer 

tüm yasal  yükü ml ül ükl erle uyu m i çerisi nde sağlanması nı  ifade et mekt edir.  Ancak 

ki mi  kriterler  i çi n düzenle mel er  yapıl mı Ģ  ol ması na rağmen t ekni k her  za man ol duğu 

gi bi  hukukun önünde gi t mi Ģtir.  Nit eki m doğal  enerji  kaynakl arı ndan yararl anmaya 

iliĢki n açı k hukuk kuralları  he men he men hi çbir  ül kede ol uĢt urul ma mı Ģtır.  ( Boysan, 

1978) 

Enerji  iliĢkili  standartlar,  aydı nlı k düzeyl eri,  ı sı düzeyi,  ne m düzeyi,  vantilasyon 

oranı,  fosil  yakıt  ti pi  ve i zol asyon perfor mansı gi bi  niteli kleri  kapsayabilir.  Bu 
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standartları n za man i çersi nde daha geniĢ  t abanda kullanılır  ve daha det aylı  ol acağı 

kuĢku göt ür mez.  

2. 4.  Böl üm Sonuçl arı  

20.  yüzyılı n hı zla ĢehirleĢen ve hı zla t üket en biliĢi m t opl umunda,  doğanı n ve  enerji 

kaynakl arı nı n hesapsı zca t ahri bi  ve t üketil mesi;  büyük bir  t ehli ke ol arak gör ül müĢ, 

sürdürül ebilir kal kı nma ve pl anl a ma alternatif birer çözüm ol arak ele alı nmı Ģtır. 

Pl anl a ma konusunda çevresel  probl e ml eri n art ması  ve konunun ekol oji  ve sürdürü-

lebilirlik kapsa mı nda el e alı nması  il e birli kte,  bi na t eknol ojileri ndeki   geliĢmel er  akıl -

lı bi nal ar konusunı u günde me getir mi Ģtir. 

Özellikl e son 20 yıl  i çinde el ektroni k ve bil gisayarlar  i nsan hayatı nı n pek çok 

al anı ndaki  geliĢ mel erde son derece et kili  ol muĢt ur.  Topl umsal  yapı  değiĢirken,  bi na-

larda da daha konf orl u, güvenli  ve çevreye duyarlı  enerji  kullanı mı  i çi nde ol mal arı nı 

sağl a mak a macı yl a tasarıml arda geliĢ mi Ģtir. 

Ekol oji k sorunl ar  mi mari  al ana i ndiril di ği nde,  yapılaĢ ma  süreci ni n çevre üzeri ndeki 

et kileri ni n anl aĢıl ması  öne mli  bir  konu ol makt adır.  Bu et kileri  azaltan,  çevre sorunl a-

rı na duyarlı  t asarı m kriterleri ni n sayısı  çok fazl a,  bu nedenl e de önceli kli  ol anl arı n 

seçi mi  zor  ol makt adır.  Ayrı ca kriterlerdeki  önceli kler  t opl uml arı n kült ür  sevi yel eri-

ne, böl gel eri n çeĢitli özellikleri ne ve za mana göre farklılıklar göst erebil mektedir.  

Yapıl aĢ manı n çevreye ol an ol umsuz et kileri ni azaltan kriterleri n hepsi ni  birden 

uygul a mak genelli kle mümkün ol a ma makt adır.  Bunun i çi n,  yapı nı n veya yapı  gr ubu-

nun gerçekl eĢtirileceği  böl geni n çeĢitli  özelli klerini n sapt anı p,  buna göre önceli kli 

kriterleri n listelenmesi,  doğr u kararları n veril mesi nde öne mli  ol makt adır. Ancak bu 

kriterler  i çi nde enerji  korunumu her  dur umda  vazgeçile meyen bir  önceli ktir.  Çünkü 

yapılaĢ manı n her  safhasında ve  kullanı m sırası nda enerji  t üketil mekt e ve bu nedenl e 

de, çevreye et kisi en çok bu yolla ol makt adır. 

Bu doğr ult uda Ġ ki nci  bölü mde il k ol arak sürdürülebilirlik,  sürdürülebilir  ve ekol oji k 

yapılaĢ ma  kriterleri,  akıllı  bi nal ar,  bi naya akıllılık özelli ği ni  veren fakt örler,  akıllı 

bi na t eknol ojileri,  akıllı  bi nal arı n sağl adı kl arı  avant ajlar  konul arı  i ncel enmi Ģtir.  Son 

kısı mda i se,  enerji,  enerji  kaynakl arı,  yenilenebilir  ve yenilene mez enerji  kaynakl arı 

ve enerji et ki n yapı tasarımı  konul arı iĢlenmi Ģtir.  
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3.  AKI LLI  BĠ NALARDA ENERJĠ ETKĠ N TASARI M   PARAMETRELERĠ  

Akıllı  bi nal arı n t asarı mı nı  yönl endiren kriterler  önceli kl e ekol oji k kriterlere uygun 

bi na t asarı mı nı  yönl endiren kriterleri  esas  alırlar.  Ancak akıllı  bi nal arı n tasarı mı nı 

yönl endiren kriterler,  ekol oji k bi na t asarı mı nı yönl endiren kriterlerin bir  üst 

standartını  esas  alırlar.  Örneği n,  ekol oji k t asarı m kapsa mı nda bir  t avsi ye kriteri  ol an, 

bi na sı hhi  t esisat  ve dol aĢı m si ste ml eri  kriterleri,  akıllı  bi nal arı n tasarı mı nda 

yönl endirici  st andart  kriterler  kapsa mı ndadır.  Tüken meyen enerji  kaynakl arı nı n 

kullanı mı  ekol oji k t asarımda  mevcut  siste ml ere dest ek ol arak öngör ül ürken,  akıllı 

bi nal arda enerji  siste ml erini n t ükenmeyen enerji  kaynakl arı ndan besl enmesi  st andart 

kriterdir.  GüneĢ  enerjisi nin aktif  kullanı mı  yol uyla bi nanı n ı sıt ma,  soğut ma,  sı cak su 

ve gerekti ği nde el ektri k i hti yacı  i çi n gerekli  enerji  sağl anır.  ( Tönük,  2001)  Bu 

bağl a mda enerji  kaynakları  il e il gili  ol arak,  enerji  korunu mu süreci nde etkili  ol an 

para metreler  doğal  çevreye iliĢki n t asarı m paramet rel eri  ve yap ma  çevreye iliĢki n 

tasarı m para metreleri olarak iki ana grupt a ele alı nabilir. 

3. 1. Doğal Çevreye ĠliĢki n Tasarı m Para metrel eri  

Doğal  çevreye iliĢki n tasarı m para metreleri  ikli m,  t opografya ve bi tki  ört üsü 

baĢlı kları altında i ncel enecektir. 

Ġkli m 

Dı Ģ  çevrede süregelen ikli m dur umu;  hava sı caklı ğı,  güneĢ  ı Ģı nı mı,  hava ne mi  ve 

rüzgar  gi bi  i kli m el e manları nı n ul aĢtı ğı  değerleri n bir  bileĢkesi dir.  Enerji  kor unu ml u 

bi na üreti mi ni n t e meli ni,  dıĢ  çevrede belirli  bir i kli m dur umunun geçerli  ol duğu 

koĢullarda,  yapı  el e man ve bileĢenleri ni n edil gen ı sıt ma ve i kli ml endir me si st e mi ni n 

öğel eri  ol arak t asarlanmal arı  ol uĢt ur makt adır.  Dı Ģ  i kli m koĢulları nı n yörel ere göre 

değiĢi m göst er mel eri  nedeni yl e,  opti mu m edil gen ı sıt ma ve i kliml endir me 

siste ml eri ni  t anı ml ayan t asarı m para metrelerine ait  değerl er  de deği Ģi m 

göst er mekt edir. ( Özbalta ve Göksal, 2002) 
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Yapı nı n,  bul unduğu bölgeni n i kli m özelli kleri ne göre bi çi ml enmesi,  yapı  i çi nde 

insan sağlı ğı  i çi n gerekli  ol an konf or  koĢulları nın fazl a enerji  harca madan doğal 

ol arak karĢılanması na olanak sağl ayacaktır.  Ör neği n sı cak-kuru i kli ml erde parçalı  ve 

avl ul u bi çi ml enme  ve havuz t asarı mı,  karĢılıklı doğal  haval anma  yol uyla seri nli k 

sağla mayı,  soğuk i kli mlerde i se kapalı  ve bitiĢik düzen il e güneĢe yönl enen 

bi çi ml enme  kaygıları  ı sı  kayı pl arı nı  en aza i ndirerek harcanan enerji mi kt arı nı 

azalt maya yöneli ktir.  Bu t ür  çözü ml eri n gel eneksel  mi mari mi zde bol ca görül mesi ne 

rağmen, günü müz yapılarında pek di kkate alı ndı ğı söyl ene mez. ( Esi n, 2001)  

Ġkli m koĢulları  yüzyıllar boyunca bi na t asarı m ve yapı m süreçl eri nde gözönünde 

tut ul muĢt ur.  Vitri vi us  M. Ö.  25 yılı nda yazdı ğı  sanılan “ De  Ar chitect ura‟da “ Özel 

konutlar  i çi n t asarı ml arımı zı n doğr u ol ması  i çi n,  baĢl arken yapıl dı kl arı  ülke  ve  i kli m 

koĢulları nı  gözet me mi z gerekir” de mekt edir.  “ Yazı n güney se mal arı  gün doğar ken 

ısınır  ve gün ort ası nda kızgı n bir  ı sı ya ul aĢır;  batı  cephel eri  de güneĢ  doğdukt an sonra 

ısınmaya baĢl ar,  gün ortası nda sı cak ol ur,  akĢam saatleri nde de al ev alev yanar” 

de mekt edir.  ( Vitruvi us,  1990)  Ġ kli msel  et menl er yapay çevreyi  Ģekillendir mekt e en 

öne mli  et menl erden ol muĢt ur.  Tari hsel  gör ünü m,  i nsanı n bi nl erce yıl dır güneĢt en 

gel en yaĢa m ve enerji  akıĢı nı n bili nci nde ol duğunu ve güneĢ  ı Ģı ğı nı  ve enerjisi ni 

kı Ģı n içeri ye alan, yazı n da dıĢarı da bırakan bi nalar yaptı ğı nı göst er mekt edir. 

Ġkli msel  verilerden yararlanarak yapılarda dol aylı  ve doğr udan kazanı ml ar 

sağlanabil mekt edir.  Soğuk böl gel erde kı Ģ  i kli m Ģartları ndan kor unabil mek a macı yl a 

ısı  kayı pl arı nı  ol abil di ğince azalt mak a macı yl a küçük pencereli  ve kor unaklı  bi nal ar 

yapıl mı Ģtır.  Yi ne,  soğuk bir  i kli mde güneĢe açıl mak ve yaĢa ma mekanl arını  güneye 

yönl endir mek ı sıt ma yükünü azaltacaktır.  Sı cak i kli mde bir  bi na i nĢa edili yorsa,  seri n 

yaz r üzgarları na açıl mak ve karĢılı klı  pencereleri  açarak ne mi  azalt mak,  doğal 

soğut ma  ve haval andır mayı  sağl a mak mü mkün ol acaktır.  (http:// www.   

yout hforhab. org.tr/tr/ yayinl ar/enerji/ mi mar/-i kli ml e %20uyu ml ul uk. ht ml) 

Çevresel  i kli m el e manl arını n et kileri ne bağlı  ol arak bir  mekanı n i çerisi ndeki  i kli msel 

konf orun,  ek enerji si ste ml eri ne en az gereksi nme duyul acak Ģekil de 

gerçekl eĢebil mesi  i çi n,  tasarı mcı nı n deneti mi nde ol an yap ma  çevreye iliĢki n t asarı m 

para metreleri ni n uygun değerlere sahi p ol maları  gerekmekt edir.  ( Özbalt a ve 

Göksal, 2002)  
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Son yıllarda enerji  et kin t asarı m anl ayıĢı nı n geliĢ mesi yl e i kli ml e dengeli  t asarı m 

ilkeleri  doğr ult usunda yapılan t asarı ml arla;  ısıt ma,  soğut ma  ve haval andır ma 

siste ml eri,  i ç i kli m kontrol ünde biri ncil  el e man ol ma  özelli ği ni  kaybetmekt e ve 

gerekti ği nde ilave sisteml er  ol arak hi z met  gör mek üzere t asarlanmakt adırlar. 

( Çeti ner, 2002) 

Ġkli ml e dengeli  t asarı m ilkeleri;  yaz ya da kı Ģ  Ģartları na bağlı  ol arak değiĢkenli k 

göst eren doğal  i kli m el e manl arı nı  kullanarak opti mu m Ģartları n sağl anması, 

mi ni mu m enerji  kullanımı nı n ve çevreyl e dost  bir  t asarı m anl ayıĢı nı n beni msen mesi 

isteği nden yol a çı kılarak belirlenmekt edir.  Tasarı mcı  güneĢt en ya da di ğer  ı sı 

kaynakl arı ndan ı sı  kazancı nı  arttır mayı  ve ı sı yı  mekan i çerisi nde t ut mak ya da  hava 

sızı ntıları nı önle mek yoluyl a ısı kaybı nı azalt mayı amaçl a makt adır. ( Çeti ner, 2002)  

GüneĢ  ı Ģı nı ml arı  il e il gili ol arak,  güneĢ  ı Ģı nl arı nı n geliĢ açısı;  ca m t arafı ndan i çeri ye 

iletilen t opl a m güneĢ  enerjisi  mi kt arı nı  et kile mektedir.  Açı  arttı kça,  ca mı n ilet kenli ği 

azal makt adır.  GüneĢ  ı Ģı nı mı  mi kt arı;  perde,  st or  veya j al uzi  ile cephe dıĢı nda yapıl an 

göl gel e me el e manl arı  ile azaltılabil mekt edir. ( Çeti ner,  2002)  GüneĢ  kontrol 

siste ml eri  de denilen  bu ot omati k kontrol  t eknol ojisi  ve el ektroni k pr ograml anabilir. 

kontrol siste ml eri kullanıcı terci hleri ne göre bağımsı z iĢleyen siste m olanakl arı tanır.   

Topoğraf ya  

YerleĢ mel erde eği m bi nanı n konu munu et kileyen öne mli  bir  fakt ördür.  Eğimi n  yönü 

ve derecesi  bi nal arı n ı Ģık al ması nı  engelledi ği  içi n enerji ni n et ki n kullanı mı  il e 

doğr udan iliĢkisi  bul unmakt adır.  Çok yüksek eği m bi na mali yeti ni  arttır makt a çok 

eği mli  al anl arda yerleĢ mekt en özelli kle kaçı nıl mı Ģtır. GüneĢt en faydal anarak mekan 

ve su ı sıt ma mali yetleri ni en aza i ndirge mek mü mkündür.  Yapı nı n arazi ni n yönl enme 

açısı ndan uygun yerlerine konu ml anması  bu açı dan di kkat  edil mesi  gereken bir 

husust ur. 

Enerji  et ki n t asarı mda yerleĢ me  öl çeği nde doğal  yapı  analizleri  titizli kle yapıl malı  ve 

yerl eĢil me mesi  gereken al anl ar  önceli kle yerleĢilebilecek al anl ar  ort aya 

çı kartıl malı dır.   Bu yolla r üzgarı n i stenmeyen et kileri nden sakı nılacak al anl ar, 

yönl enmeden kaynakl anacak pr obl e ml eri n (aĢırı  ısı nan yada soğuk kal an mekanl arı n 

varlı ğı)  ort aya çı kacağı  al anl ar,  aĢırı  eği mi n ekono mi k ve ekol oji k pr obl e ml er 
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yarat acağı  al anl ar  t espit  edilecek ve daha det aylı  çözü ml er  üretilebilecektir.  ( Özügül, 

1998) 

Sür dürülebiir  bir  yerleĢme  i çi n yenilenebilir  enerji  kaynakl arı yla enerji  üreti mi  çok 

öne mli dir.  Rüzgar  enerjisi nden ve j eot er mal  enerji den faydal anmak el bette 

ol anaksı zdır.  Yerl eĢ mel erin pot ansi yelleri ni n (rüzgar  ve güneĢt en enerji  elde et mek, 

sıcak yeraltı  kayal arı  v. b)  t espiti,  yerleĢ mede ne t ür  yenilenebilir enerji den 

faydalanmanı n daha akılcı ol duğunu ortaya koy mak içi n büyük öne m t aĢımakt adır.  

Eği m ve yön analizi  yapılan arazilerde,  vadi  t abanı  il e en yüksek nokta arası ndaki 

orta ya maçl arı n „t er mal  kuĢak‟  özelli ği  t aĢı dı ğı gör ül müĢt ür.  Bu kuĢakta,  ı sıt ma 

ekono mi si  açısı ndan cephel eri n en az dört  saat  güneĢ  al ması mü mkün 

ol makt adır.( Erengezgi n, 2001)  

Bi nal arı n yer  seçi mi  ve pr oj elendir me  sürecinde bili nçli  ol mak,  yani  yapı nı n 

güneĢt en yararlanması nı  sağl ayacak Ģekil de tasarı ml ar  gerçekl eĢtir mek,  enerji 

gereksi ni mi ni azaltacak ve ekono mi sağl ayacaktır. 

 

Bi t ki Ört üsü 

Enerji  et ki n t asarı mda,  ikli m,  t opoğrafya,  yerey parçası nı n yönü,  eği mi  ve  opti k 

özelli kleri  ile birli kte bi tki  ört üsü de öne mli  bir  para metredir.  Bu paramet rel eri n 

uygun seçil mesi  dur umunda edil gen siste m uygula mal arı nda et ki nli ği n arttırıl ması  ve 

ayrıca çevreye verilen e mi syonl arı n azaltılarak hava kirliliği ni n önl enmesi 

ol anaklı dır.  Bi nal ar  arası  açı klı kları n ve peyzajı n ( bit ki,  ağaç)  güneĢ  enerjisi 

kazançl arı nı  ve yararlı r üzgar  et kileri ni  engellemeyecek  Ģekil de düzenl enmel eri 

kaçı nıl mazdır.  Yerl eĢ melerde i stenen i ç hava hareketi ni n sağl anabil mesi açı sı ndan 

gerekli  ol an r üzgar  hı zı,  bi na aralı kları na ve peyzaj a bağlı  ol arak değiĢkenlik göst erir. 

Ağaçl ar  ve bit ki  dokusu,  est eti k kaygıları  yanı  sıra gür ült üyü absorpla mal arı,  t ozu 

tutarak havayı  filtre etmel eri,  parla mayı  azaltmal arı  nedeni  il e fi zi ksel  çevre 

açısı ndan öne m t aĢırlar. (Ut kut uğ, 1999)  

Göl gel eyi ci  duvarlar  ve kal dırı m al anl arı nı n binaya çok yakı n ol ması  dur umunda 

güneĢt en gel en radyasyon ı Ģı nl arı nı  arttır makt adır.  Bi nada göl gel e me mi kt arl arı nı n 

art ması  sonucunda soğut ma pr obl e ml eri  ve enerji  kullanı m mi kt arları nı n  art ması 

kaçı nıl mazdır.  Bit kileri n uygun bir  Ģekil de düzenl enmesi  il e sorun çözül mekt edir. 

(Sa mpson ve Meisen, 1975) 
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Yaprakl arı nı  döken bit kiler,  güneĢi  göl gel e mel eri  ve r üzgar  perdel eyi ci  özelli kl eri 

yapıları  et kile mekt edir.Yi ne aynı  Ģekil de kozalaklı  ağaçl ar  yaz ve kı Ģı n güneĢ 

göl gel eyi ci  ve r üzgar  kırıcı  ol arak et kili dirler.  Duvar  yada çatıların üzeri ne 

uygul anan bit ki  yada t oprak ile ı sı  trans mi syonu ve güneĢ  kazancı  artar.  Bu bit kileri n 

yet erli  bakı mı  sağl andı ğı t akdirde bi naya ait  mat eryaller  zarar  gör mez.  Bi na çevresi 

ve yaya kal dırı mı  arasına uygul anan çi m yada f unda bit kileri  il e de bi na ı sısı 

arttırıl makt adır. (Sa mpson ve Mei sen, 1975)  

Bi nal arda r üzgar  et kisi ni azalt mak i çi n bi na aral arında uzun ve kesi ntisiz pasajlar  ve 

küçük açı klı klar  yeri ne gayri munt aza m ve eĢyüksekli kte bir  yerleĢi m planı  t erci h 

edil meli dir.  Soğuk r üzgarlara karĢı  kuzey yönü engeller  vasıtası yla korun malı dır. 

Yüzeydeki  r üzgar  kanallaĢ ması nı  önl e mek a macıyl a ol gun ağaçl arla birlikt e bodur 

bit kiler  de kullanıl malıdır.  Rüzgar  hı zı nı n azaltıl ması  kor uyucu bari yeri n 

yüksekli ği ne, geniĢli ği ne ve yoğunl uğuna bağlı olarak değiĢir. ( Ut kut uğ, 1999)  

 3. 2 Yapma Çevreye ĠliĢki n Tasarı m Para metreleri  

Isıt ma ve i kli ml endir me enerjisi  korunu munda et kili  ol an t asarı m paramet rel eri ni 

incel ersek,  

a)   Bi nanı n Yönl endiriliĢ Dur umu 

b)   Bi na aralı kları 

c)   Bi na for mu 

d)   Bi na Kabuğu -opti k ve ter mofi zi ksel özelli kler  

e)   Ko mpaktlı k  

f) Zonl a ma 

g)   Aydı nl at ma  

h)    Yapı bileĢenleri gi bi para metreleri n üst ünde dur ma mı z gerekir.  

Dı Ģ  i kli m dur umunun,  iç çevre koĢulları nı n oluĢumundaki  et ki nli k derecesi  bu 

para metreleri n değerleri ne bağlı dır.  Dol ayısı yla bu para metreler  i ç i kli m dur umu ve 

yap ma  ı sıt ma ve i kli ml endir me yükl eri ni n belirleyicileri  ol mak gi bi  ort ak bir  niteli ğe 

sahi ptirler.  Bu niteli klerinden öt ürü,  söz konusu para metreler  bi nal arı n pasif  ı sıt ma 

ve i kli ml endir me  i Ģlevini  yükl enmesi ni  ol anaklı  kılarlar.  Bi nal arı n ve yerl eĢ me 

biri ml eri ni n enerji  et ki n ol arak t asarı ml arı  bu para metreler  i çi n önerilecek uygun 

değerler aracılı ğı yla yapılabilir. (Zeren ve di ğ., 1987)  
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3. 2. 1 Bi nanı n Yönl endi riliĢ Durumu  

Bi nanı n yönl endiril mesi nde t e mel  il ke güneĢ  kazancı nı n kı Ģı n en yüksek,  yazı n i se en 

düĢük düzeyde ol ması nı  sağl a maktır.  Bul unduğu muz i kli m kuĢağı nda doğu- batı 

ekseni nde yerleĢi m il e bu koĢul  sağl anır.  Kı Ģ  ayl arı nda bir  günde gelen güneĢ 

enerjisini n yakl aĢı k %90‟ı  09. 00-15. 00 saatleri arası nda gel di ği nden,  bu za man 

aralı ğı nda güneĢ  ı Ģı nımı nı n bir  engel  il e karĢılaĢ madan bi naya ul aĢ ması 

sağlanmalı dır.  Bu nedenle mi ni mu m bi na aralı kları,  ko mĢu bi nal arı n ol uĢtur duğu en 

uzun göl geli  al an deri nliği ne eĢit  veya daha büyük ol malı dır.  ( Özbalta ve Göksal, 

2002) 

Bi na yönl endiril mesi nde di ğer  a maç doğal  havalandır manı n sağl anması  i çi n haki m 

rüzgar  et kisi nden yararlan maktır.  Böyl ece yazı n binada depol anan enerji nin et kisi  de 

azaltılabilir.  Kı sacası  bi nal ar  arası  açı klı kları n ve peyzajı n ( bit ki,  ağaç)  güneĢ  enerjisi 

kazançl arı nı  ve yararlı  rüzgar  et kileri ni  engelle meyecek Ģekil de düzenl en mel eri  kaçı-

nıl mazdır.  Yerl eĢ mel erde i stenen i ç hava hareketi ni n sağl anabil mesi açı sı ndan 

gerekli olan rüzgar hızı, bi na aralı kları na ve peyzaj a bağlı olarak değiĢkenlik göst erir.  

GüneĢ  ı Ģı nı mı nı n ı sıtıcı  ve r üzgarı n seri nletici  et kisi nden yararlanmada “yön” öne mli 

bir  et kendir.  Yöne göre değiĢi m göst eren dıĢ i kli m koĢulları,  i kli msel  konf or 

gereksi nmel eri ne bağlı  ol arak opti mi ze edilebilirler.  Bu nedenl e bi nal arın yönl en-

diriliĢine bağlı  ol arak,  bina kabuğunun dı Ģ  yüzeyi ndeki  güneĢ  ı Ģı nı mı  yeği nli ği  ve 

dol ayısı yl a kabuğun biri m al anı ndan geçen ı sı mi kt arı  da değiĢkenli k göst erir. 

( Özbalta ve Göksal, 2002) 

Güney cephesi  yıl  boyunca di ğer  yönl ere göre daha uygun güneĢ  ı Ģı nı mı  dağılı mı na 

sahi ptir.  Yapı  yüzeyi ndeki  t opl a m pencere al anı nın kat  al anı na oranı  arttı kça ve  yapı 

kabuğu ne kadar  yüksek sevi yede ı sı  yalıtı mı yla yalıtılırsa yapı  i çi  haciml erde ı sı 

kazancı  o oranda art ar.  Güney yönünden 25
o

 doğu ve batı  aralıkl arı ndaki 

konu ml anma güneĢ ıĢı nıml arı açısı ndan en veri ml i yöndür.  

3. 2. 2. Bi na Aralı kl arı  

Enerji  et ki n çözü ml er  üretilirken güneĢ  enerjisi ni n öne mi  çok büyükt ür.  Yapı 

tasarlanırken bi na aralı kları  uygun mesafelerde t utularak yapıları n güneĢ  alma  açıları 

engellenme meli dir.  Böylece gerek ı sıt ma,  soğut ma gi bi  konul arda güneĢt en et ki n bir 

Ģekil de yararlanılabilir.  Yapı  t üm yüzeyl eri yle bir  büt ün ol arak güneĢ  toplayıcısı 
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ol ması  a macı yl a böl ge i çi n opti mu m yön olan güneye yönl enecek bi çi mde 

yerleĢtirili mi Ģtir.  Yapı  açıklıkl arı  bu yönde t asarlanarak doğr udan güneĢ  enerjisi nden 

yararlanıl ması  düĢünül müĢt ür.  Kuzey cephesi  bir  duvar  gi bi  akıllı  cam yüzeyl e 

kapatıl mı Ģ  ol makl a birlikte,  bürol ar  i çi n en uygun sayılan kuzey ı Ģığı na bür o 

bi nal arı nı n %65‟t en fazl ası nı n iliĢkisi  bu düzenl eme  il e sağl anmı Ģtır.  Açı k yüzeyl eri n 

oranı  ve yönüyl e ı sı  kayı pl arı nı  en aza i ndi rgerken ı sı  kazançları nı  da çoğalt mak 

a maçl anmı Ģtır. ( Eryıl dız, 2003)  

3. 2. 3.  Bi na For mu 

Öne mli  bir  di ğer  paramet re i se “bi na f or mu” ol up,  bi na bi çi mi,  (plandaki  bi na 

uzunl uğunun bi na derinli ği ne oranı),  bi na yüksekli ği,  çatı  t ürü,  eğimi ,  cephe 

yüzeyi ni n eği mi  gi bi  bi naya iliĢki n geo metri k değiĢkenl er  aracılı ğı yla t anı ml anabilir. 

Me kanl arı  sı nırlayarak dıĢ et kenl erden kor uyan bi na kabuğu yüzey büyükl üğünün 

bi na hac mi ne oranı  ( A| V),  enerji  kayı p ve kazançları nda et ki n r ol  oynar.  (Özbalt a ve 

Göksal, 2002)  

Ko mpakt  yapı  t arzı  enerji  korunu ml u bi na t asarı mı nda,  örnekl erde de  gör ül düğü 

üzere öne mli  bir  öl çütt ür.  ( ġekil  3. 1.)  For m,  bi nanı n bi çi mi  ve dı Ģ  gör ünümünü i fade 

eder.  Enerji  veri mlili ği açısı ndan f or m,  duvar  uzunl uğu,  mekan alanı,  yapı 

yüksekli ği,  pencere bi çimi  ve est eti k et ki dir.  Yapı  haci ml eri ndeki  ko mpaktlı k enerji 

veri mlili ği nde en öne ml i  öl çütlerden biri dir.  Bi na f or mu ko mpaktlı k,  plan bi çi mi, 

or yant asyon ve zonl a ma gi bi  pek çok kritere bağlı  ol ması yl a birli kte for m bahsi 

içi nde bi nanı n kütlesel  biçi mi  ve sayda mlı k oranları  değerlendiril mekt edir.  ( Yannas, 

1994) 

Isı  kazanı ml arı  renk faktör ü il e de kontrol  edilebilir.  Koyu renkl er  ıĢı ğı  emi ci,  açı k 

renkl er  ı Ģı ğı  yansıtıcı  niteli ktedir.  Çok katlı  bir  bi nanı n bir  katı nda gerçekl eĢen 

ortala ma  ı sı  kaybı  t ek katlı  bir  bi nanı nki nden daha az ol ur.  Aydı nl anma,  ı sı nma  ve 

soğu ma  dur umuna bağl ı  ol arak cephe renk değiĢtirebil mekt e,  i çeri deki  sı caklı ğı 

kor umak i çi n gerekti ği nde dıĢarı dan ı sı  al makt a,  veya dıĢ  ort a ma  karĢı  i yi  bir  yalıtı m 

ol uĢt ur makt adır. (Sev, Özgen, 2002) 
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ġekil 3. 1. Bi na For mu Enerji Tüketi mi Tabl osu (Steadman, 1975)  

3. 2. 4.  Bi na kabuğu 

Bi na i çi  çevreyi,  bi na dı Ģı  çevreden ayıran,  yat ay,  düĢey ve eği mli  tüm yapı 

bileĢenleri ni n ol uĢt urduğu yapı  öğesi  ol up,  enerji  korunu mu ve  i kli msel konf or un 

sağlanması nda t asarı mcını n kontrol ünde ol an en öne mli  değiĢkendir.  Edilgen ı sıt ma 

ve i kli ml endir me i Ģlevi  açısı ndan yapı  kabuğunun t anı mı,  yapı  kabuğunun güneĢ 

ıĢını mı na iliĢki n yut uculuk(a)  ve geçirgenli k(t)  gi bi  opti k ve t opl a m ı sı  geçir me 

katsayısı( U),  za man geci kmesi(f),  sönüm oranı(f)  ve sayda mlı k oranı(x)  gi bi 

ter mofi zi ksel özelli kleri ile yapıl makt adır. ( Özbalta ve Göksal, 2002)  

Tükenebilir  enerji  kaynakl arı,  biti msi z ve atı k bı rakmayan güneĢ  enerjisinden pasif 

anl a m da ı sı  kazancı  sağlamanı n en et ki n yollarından biri,  duvarı n ı sıl  kütl e ol arak 

çalıĢtı ğı  duvar  siste mi dir.  Bu anl a mda bi na kabuğunda kullanılan konstrüksi yon 

türleri  i se genelli kle opak ve sayda m mal ze mel erin perfor mansı na bağlı dır.  ( Göksal, 

2000)  

Akıllı  bi nal ar  il e ortaya çı kan di na mi k siste m ar ayıĢları,  bi nayı  ol uĢturan t üm 

el e manl arı n akıllı  ol arak t asarlanabileceği  düĢüncesi ni  beraberi nde getir mekt edir. 

J. Jang ve H. Peng‟e göre;  bir  bi nanı n akıllı  ol arak kabul  edil mesi,  fi ziksel  bi na 

zekası nı n ve bi na yöneti m-i Ģlet me siste ml eri ni n değerlendiril mesi ni 
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gerektir mekt edir.  Fi zi ksel  bi na zekası nı n değerlendiril mesi nde i se,  bi r  bi nadaki 

bileĢenleri n hi z met  ömürl eri ni n di kkat e alın ması  gerekti ği ni  vurgul ayarak 

bileĢenleri n hi z met ömürleri ni tabl oda sırala mı Ģtır. ( Çeti ner, 2002)  

Tabl o 3. 1.  Bir bi nadaki bileĢenleri n hi z met ömürleri ( Çeti ner, 2002)  

Bi na BileĢenl eri  Hi z met Ömürl eri (yıl) 

Strükt ür 100 

Dı Ģ Kabuk 50 

Me kani k Siste ml er 25 

El ektri k Siste ml eri 10 

Ġç Böl mel er 5 

Enf or masyon Teknol ojisi 1- 3 

 

Bu t abl oya göre,  dı Ģ  kabuk bir  bi nanı n t opl a m ömr ünün değerlendiril mesinde öne mli 

bir  yer  t ut makt adır.  Bu nedenl e,  akıllı  bir  bi nanın sahi p ol ması  gereken özelli kl eri n 

belirlenmesi nde göz önünde bul undur ul ması gereken öne mli bir ele mandır.  

Bi na araĢtır macıları na göre;  i ç ve dı Ģ  i kli m arası nda iliĢki  kur ma  görevi ni  yükl enmi Ģ 

ol an kabuk el e manı  binanı n enerji  et ki nli ği nin artırıl ması nda öne mli bir  görev 

yükl enmekt edir.  Bu dur um,  enerji  et ki n kabuk t asarı mı  adı  altı nda yeni  cephe si st e m 

ve mal ze mel eri ni n geliĢtiril mesi ne neden ol makt adır.  

BaĢl angı çt a i ç ve dı Ģ  i klim arası ndaki  iliĢki;  kullanı cı  t arafı ndan kepenkl er,  j al uziler 

ve açılan pencerel er  aracılı ğı yla sağl anırken,  akıllı  bi nal ar  il e birli kte bu görevi 

ot omati k ol arak hareket  et me yet eneği ne sahip siste ml er  yükl enmi Ģler dir.  Bu 

dur umda,  kabuk i çi ndeki enerji  akıĢları;  çevresel  değiĢi klikl ere cevap vermek üzere 

bi nanı n mer kezi  yönetim si ste mi ne bağlı  düzenekl er  aracılı ğı  ile ot omati k ol arak 

kontrol edil mekt edir  

M.  Skell y,  benzer  bir  anlayıĢla akıllı  bir  kabuğun ikli m değiĢi kli kleri ne bağlı  ol arak 

dıĢ  çevredeki  enerji yi  almak ya  da geri  ver mek üzere bir  i kli m dengel eyicisi  ol arak 

hareket  edebil di ği ni  ve böyl e bir  kabuğun farklı  kullanı cı  istekl erine  cevap 

verebil mesi gerekti ği ni vur gul a makt adır. ( Çeti ner, 2002)  
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Kabuk t asarı mı nda akıllı  t eknol ojileri n kullanıl ması  bi naya ek bir mali yet 

getir mekt edir.  Ancak klima  si ste ml eri ni  azalt ması  ve i Ģlet me saatleri ni  ayarlayabil -

mesi  gi bi  faydal arı,  bi nanı n baĢl angı ç ve i Ģlet me mali yeti ni  azalt makt a ve opti mu m 

koĢulları  sağl ayarak üret kenli ği  arttır makt adır. Böyl eli kle,  mekani k tesisat  i çi n 

ayrılan büt çeni n bir kıs mı enerji et ki n kabuk tasarımı na yönl endirilebil mektedir.  

Yapı nı n kabuk yönl eri  özelli kleri  ve yüzeyl erde kullanılan mal ze me ve renk di kkat e 

alı narak güneĢ topla maktadır: GüneĢ enerjisi nden yararlanma.  

Bi na kabuğu opti k ve t er mofi zi ksel  özelli kleri,  bina kabuğunun biri m al anı ndan,  i ç 

ve dı Ģ  hava sı caklı ğı  ile güneĢ  ı Ģı nı mı  et kileri yle,  kazanılan|  yitirilen ı sı mi kt arı nı n 

belirlenmesi nde et ki n r ol  oynar.  Ġç çevre ve i klimsel  dur umu il e yap ma ı sıt ma  ve 

ikli ml endir me yükl eri,  kabukt an yitirilen|  kazanılan t opl a m ı sı  mi kt arı na bağlı  ol arak 

değiĢi m göst erir.  Dol ayısıyl a opti k ve t er mofizi ksel  özelli kler,  gerek i ç i kli m 

dur umunun gerekse yap ma  ı sıt ma ve i kli ml endir me yükl eri ni n belirleycileri 

konu mundadır. ( Özbalta, Göksal, 2002) 

Dı Ģ  yüzeyi n güneĢ  ı Ģı nımı  yut ma  ol ayı  arttı kça si ste mi n ı sı  kazancı  da art ar.  Isıl 

kazanç açısı ndan en uygun renk si yahtır.  Koyu renkl eri n yut ma  oranları  büyük, 

yansıt ma oranl arı  i se küçükt ür.  Açı k renkl erde i se t ersi  bir  dur um söz konusudur. 

Koyu renkl e boyan mı Ģ  yüzeyl erden radyasyonla dı Ģ  ort a ma  ı sı  kaybı  kull anılan 

boyal arı n uzun dal ga boyl u radyasyon yay ma  özelli kleri ni n büyük ol ması nedeni yl e 

fazladır.  Bu kayı p,  güneĢ ı Ģı nı mı  yut ması  yüksek ve yay ması  i se düĢük met ali k fil m 

Ģekli ndeki seçi ci ele manları duvar dıĢ yüzeyi ne uygul ayarak azaltılabilir.  

Bi nal arı n dı Ģ  kabukl arı  çevre sı caklı ğı,  güneĢ  ı Ģını mı  gi bi  dı Ģ  i kli msel  koĢulları n 

et kisi  altı ndadır.  Dı Ģ  i klimsel  koĢullar  gün boyunca sürekli  ol arak değiĢi m göst erirler. 

Bi r  hac mi n opak duvarını n dı Ģ  yüzeyi  güneĢ  ı Ģını mı  et kisi nde kal dı ğı nda mevcut 

koĢullarda yeni  bir  denge ol uĢana kadar  duvar  kalınlı ğı  boyunca sı caklı k dağılı mı nda 

değiĢi klik gözlenir.  

Sayda mlı k da bi na kabuğu ve güneĢ  enerjisi nden yararlanma konusunda öne mli  bir 

para metredir.  Sayda mlı k oranı,  sayda m ve opak yapı  bileĢenleri nden ol uĢ muĢ  bi na 

el e manl arı na iliĢki n bir  özelli k ol up,  sayda m bileĢen al anı nı n,  bi na el e manı  al anı na 

oranı dır. ( Zeren ve di ğ., 1987)  
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Toprak kor unu ml u t asarım ( eart h-sheltered desi gn)  il e de yapılarda enerji kor unu mu 

sağlanmakt adır.  Burada toprak,  enerji  siste mi ni n bir  el e manı  ol arak kullanıl makt a, 

doğr udan,  dol aylı  ve yalıtı m met otları yla uygul an makt adır.  Dol aylı  sistemde,  yapı 

kabuğu t oprak ile t e mas  hali ndedir  ve doğr udan duvar  ve döĢe me aracılı ğı yl a i ç 

sıcaklı ğı  ayarlar.  Dol aylı  siste mde de t oprak t üpl eri  gi bi  t oprak aracılığı yl a hava 

getiril mesi ne bağlı  ol arak i ç orta m kalitesi  ol uĢur.  Yalıtı m siste mi nde i se t oprak, 

yoğun bir  bobi n aracılı ğıyl a sı caklı ğı  artırılarak kullanıl makt adır.  Ör neği n j eot er mal 

ısıt ma pompası yalıtı m siste mi ne örnek ol arak verilebilir .(Esi n, 2001)  

3. 2. 5.  Ko mpaktlı k 

Genel  bir  kural  ol arak bi r  hac mi  çevrel eyen kabuk al anı  ne öl çüde küçük ol ursa,  ı sı 

kaybı  o oranda azalır.  Kabuk al anı  fazl a ol an bir  yapı  i zol asyon mal ze mel eri  ile i zol e 

edilse bile birleĢi m noktal arı nı n i yi  det ayl andırılması  ve doğr u uygul anması  zarureti 

mal ze me mi kt arı ndaki  artıĢla mali yet  artıĢına sebep ol acaktır.  Ko mpakt  bir  yapı da 

uzun vadede bakı m onarı m kol aylı ğı  da sağl anmı Ģ  ol ur.  Daha az dı Ģ  satı h veren 

yapılar daha az eneji kaybeder ve kazanır. ( Eryıl dız, 2003)  

3. 2. 6. Zonl a ma  

Yapı nı n güney fasadı nda konu ml andırıl mı Ģ  bir  sera çoğu za man güneĢ koll ekt örü 

gi bi  davranır.  Kuzey fasadı na yerl eĢtirilen yoğun sirkülasyon al anl arı,  kapalı  garaj  ve 

servis  haci ml eri  soğuk kesi ci  bir  t a mpon niteli ği ndedir.  Yapılarda ı sıtıl mayan 

haci ml erle ter mal tampon böl ge ol uĢt ur ma ısı kaybı nı azalt ma yolları ndan biri dir.  

Sera et kisi  yapan haci ml er,  garajlar  ve yoğun sirkül asyonun ol duğu l obi  ve kori dorl ar 

genelli kle ı sıtıl mayan haci ml er  ol up yapı  kabuğu ile dı Ģ  hava arası nda t ermal  t a mpon 

et kisi  yaparlar.  Ta mpon haci m,  bitiĢi k ol duğu ı sıtıl mı Ģ  hac mi n duvarları ndan al dı ğı 

ısı  ile dı Ģ  havadan sı cak ol ma  eğili mi ndedir.  Dol ayısı  ile ı sı  yalıtı mı nı n t ampon böl ge 

yok muĢ gi bi döĢenmesi gerekir. ( Akkaya, 1996)  

3. 2. 7. Aydı nl at ma  

Bi na i çi  aydı nl at ma siste ml eri  doğal  aydı nl at ma ve  yapay aydı nl at ma  olmak üzere 

iki ye ayrıl makt adır.  ÇalıĢ ma  ort a mı  ve sağlı k i çin günıĢı ğı  her  za man t erci h edil en 

aydı nl at ma kaynağı  ol muĢt ur.  Ancak bi nal arı n içi nde günıĢı ğı nı n eriĢ me mesafesi 
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sı nırlı dır.  Nor mal  yükseklikte ve nor mal  sayda mlık oranı na sahi p bir  bi nada günıĢı ğı 

pencereni n ancak 6- 7 m öt esi ne eriĢebilir.  GünıĢı ğı nı  bi nanı n daha i ç kısı ml arı na 

ul aĢtır mak i çi n quartz yansıtıcılar  ve hal ografi k difüzyon strükt ürl ü i nce fil ml er  gi bi 

teknol oji k yönt e ml er  kul lanılsa da bir  günıĢı ğı  binası nı n 15 m‟ den geniĢ  ol ma ması n-

da fayda vardır.  Günı Ģı ğı bi nada yıllı k 1500 i Ģ  saati  enerji  t asarrufu sağl ar.  Bu t asar-

ruf  m
2

 baĢı na 30k Wsaat  ol up el ektri k enerjisi  kullanılı yorsa  yıllı k m
2

 baĢı na bir  ağaç 

kapasitesi ne eĢdeğerde 35 kg CO2  kor unu mu sağl ar.  Yapay aydı nl at ma,  günıĢı ğı nı 

tama ml a mak üzere kullanıl malı dır.  Yapay aydı nlat mada kullanılan aydı nlat ma el e-

manl arı  geniĢ  bir  ıĢı k t ayfı na sahi p ol malı  ve ı Ģık yay ma  veri mlili kleri  yansıtıcılı 

ar mat ürlerle dest ekl enmeli  ancak görsel  açı dan r ahatsız edi ci  orandaki  parl aklı k 

düzeyl eri önl enmeli dir.  

3. 2. 8. Yapı BileĢenl eri  

- Konstrüksi yon Özelli kleri  

Konstrüksi yon bi nanı n inĢaa süreci dir.  Mal ze meler  yapı nı n konstrüksi yon bileĢen-

leri dir.  Yapı da enerji  veriml ili ği ne göre mal ze me seçi mi,  bileĢenleri ni n uygunl uğuna, 

iĢlevi ni  yeri ne getir me kabili yeti ne ve t opl a m enerji  mali yetleri ne bağlıdır.  Bi na 

yapı mı  esnası nda yapı  bileĢenl eri ni n seçil mesi  konusunda ekol oji k yapı  bileĢenl eri  ve 

yüksek t eknol oji  ürünü yapı  bileĢenleri  gi bi  farklı  gör üĢl er  mevcutt ur.  Bil eĢen seçi mi 

sırası nda yenilenebilir  kaynakl ardan üretil mi Ģ  olması,  yeni den kullanılabilirli k ve 

düĢük enerji kullanı mı yl a üretil mesi di kkate alı nmalı dır.( Eryıl dı z, 2003)  

- Duvarl ar  

Ca m kaplı  duvar  prensi pleri ne göre aĢağı daki  ör nekl er  e mi ci  madde,  ı sı  depol a ma  ve 

dağıtı m f onksi yonl arı na göre değiĢi m göst erir.  ( Yannas,  1994)  Tr ombe- Mi chel  duva-

rı;  i zol e edil me mi Ģ  bir duvarda ı sı  depol a ma ve t aĢı ma i Ģl e mi ni,  doğal  t aĢı nı m 

yol uyl a birleĢtirir.  Met al yüzeyli  güneĢ  duvarı,  Ca m yüzeyli  güneĢ  duvarı si ste ml eri 

ile güneĢ enerjisi nden yararlanılabilecek siste ml er ol uĢt urul abilir.( Erengezgi n, 2001)  

- DöĢe mel er  

Yerle t e maslı  döĢe mel erde ı sı  kaybı  özelli kle döĢe meni n mal ze mesi ne,  ebadı na ve 

ze mi n özelli kleri ne bağlıdır.  DöĢe meni n yalıtıl ması  ısı  kaybı nı  önl e mek ve konf orsuz 

hava devi ni mi ni  önl e mek i çi n i yi  bir  çözü mdür.  Ara kat  döĢe mel eri ndeki  ı sı  transferi 
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döĢe meni n kalı nlı ğı na ve mal ze mesi ne bağlı dır.  Isı  kaybı  genelli kle çatlakl ardan ve 

köĢe nokt al arı ndan kaynakl anır.  

Dı Ģ  ort a mı n yer  kapl a ması  ve çi ml er  de buhar  taĢı nı mı  yol uyl a soğut ma et ki si ne 

sahi ptirler.  Asfalt  gi bi  ısı yı  bünyesi nde depol ayan mal ze mel er,  güneĢt en sonra da 

sıcaklı k yay maya devam ederek gece ı sı nmaları nı  artırırlar.  Yapıl arın soğut ma 

mali yetleri ni  azalt mak i çi n,  yakı nl arı na böyl e ı sı yı  depol ayan ve ı Ģı nl arı  yansıtan 

mal ze mel eri  az kullan mak veya onl arı  doğr udan güneĢ  ı Ģı nl arına karĢı 

göl gel endir mek alı nacak önl e ml er arası ndadır.( Esin,  2001)  

- Pencereler  

Günı Ģı ğı  i hti yacı nı  karĢılamak,  güneĢ  ı Ģı nı ml arından faydal anmak,  dı Ģ çevreyl e 

görsel  iliĢki  kur mak doğal  haval andır ma ve yangın dur umunda acil  çı kıĢı sağl a mak 

pencerel eri n baĢlıca f onksi yonl arı  arası ndadır.  Pencerel eri n yapı  i çi  enerji  bal ansı nı 

sağl a ması  i çi n kullanılan mal ze mel eri n ı sı  geçirgenli k perfor mansı,  pencere 

al anl arı nı n bul unduğu hac mi n döĢe me  al anı na oranı,  hangi  cephel erde ne oranda yer 

al dı ğı,  ne öl çüde göl gelendi ği  di kkat  edil mesi gereken baĢlıca kriterlerdir.  Bi na 

fasadları nı n göl ge altı nda kal ması  dur umunda çatı  penceresi  kullanmak i yileĢtirici 

et ki  sağl ayabilir.  Pencerelerden ort ala ma  ı sı  kaybı ,  t ek katlı  bi nal arda ort ala ma  %33, 

çok katlı bi nal arda ise ortal a ma %47 ci varı ndadır. ( Akkaya, 1996)  

- Ġzol asyon  

SanayileĢ mi Ģ  ül kel erde etki n ı sı  yalıtı mı,  enerji  tüketi mi ni  azalt mak i çi n uygul anan 

en et kili  yönt e mdir.  Bu yönt e ml e Fransa‟nı n petrole bağı mlılı ğı  20 yıl  i çinde yıl da 

120 mil yon t ondan,  60 mi l yon t ona düĢ müĢt ür.  Holl anda,  bi nal arda ı sı  yalıtı mı  i çi n 

büt çesi nden 3 mil yar  Hollanda Fl ori ni  ayır mı Ģ  ol up,  2000 yılı na dek CO2  gazı nda 

%80, SO2 gazı nda %70 azal ma sağla ma hedefi ndedir. ( Akkaya, 1996)  

 

- El ektri k Siste ml eri  

DüĢük enerji  bi nal arı nda el ektri k siste mi ni n en öne mli  bileĢenl eri  kontrol  iĢlevi ni 

yeri ne getiren ve enerji sarfi yatı nı  önl eyen ot omasyon siste ml eri  ve t üken meyen, 

atı ksız enerji  kaynakl arından ( GüneĢ,  rüzgar  ve su)  el ektri k enerjisi  üret erek bi na 

içi nde kullanı m i mkanı sağl ayan bat eri ve rektifierlerdir. ( Akkaya, 1996)  
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- Vantil asyon Siste ml eri  

Bi r  haci mdeki  vantilasyon gereksi ni mi  hac mi n kullanı m a macı  ve haci mdeki 

kullanı cıları n hava i hti yacı na göre belirlenir.  Hacim i çi  ve dı Ģı  arası ndaki  hava akı Ģı 

rüzgar  bası ncı na göre değiĢir.  Vantilasyon sistemi ni n di zaynı ndaki  baĢlıca hedef 

kontrol  edile meyen hava akıĢı nı  mi ni mi ze et mek ve  t e mi z hava sağl a maktır.  Hoare 

Lea &Part ners  danıĢ manl ık Ģirketi ni n Londra kı Ģ  ayl arı  met eorol oji k verileri ne göre 

yaptı ğı  analizlere göre,  bir  bi nada saat  baĢı na % 0. 5-1 oranı ndaki  hava değiĢi mi  %18, 

% 1. 5‟l uk değiĢi m i se % 40 oranı nda ı sı  kaybı na sebep ol ur.  Vantilasyon siste ml eri-

ni n seçi mi  i kli me,  dı Ģ  hava kalitesi ne,  bi na f or muna,  ebadı na,  fonksi yonuna,  konf or 

standartları na ve mali yet düzeyi ne bağlı dır. ( Wyat t, 1993)  

Mer kezi  Siste ml er;  Merkezi  haval andır ma siste ml eri  i çi nde el ektri k enerjisi  il e 

çalıĢanl ar,  havayı  soğutmak i çi n kullanılan en yaygı n aygıtlardır.  Hava mer kezi  bir 

soğut ucu ile soğut ul arak t üm kullanı m al anl arı na dağıtılır.  Ancak bu t ür  siste ml eri n 

ilk yatırı m,  i Ģlet me ve bakı m mali yetleri  çok fazla ol duğu gi bi,  soğut ma ve  ı sıt ma 

iĢle mi sırası nda öne mli ölçüde enerji kaybı na neden ol ur. ( Akkaya, 1996)  

- Böl gesel Isıt ma  

Bi r bi na içi n tesis edilecek ısıt ma siste mi ni n belirlenebil mesi içi n önceli kl e bi nanı n 

ısı kayı pl arı nı n, kazanı ml arı nı n ve istenen ısı düzeyi ne ul aĢ mak içi n gerekli ısı 

mi kt arı nı n hesapl anması gerekli dir. ( Akkaya, 1996)  

3. 3. Yapıl arda Enerji Korunu mu  

Sür dürülebilirlik ve enerji  et ki n yakl aĢı ml ar  içi n,  yapıları n yaĢa m döngüsünü 

ol uĢt uran her  süreci n enerji  t üketi mi  ve ol uĢt urduğu çevresel  et ki açı sı ndan 

araĢtırıl ması  ve bunl arla il gili  doğr u kararları n daha t asarı m aĢa ması nda alı nması 

gerekmekt edir.  Yapılarda et ki n enerji  kullanı mı  i çi n,  t asarı m aĢa ması nda,  yapı m 

siste mi,  mal ze me ve bileĢen seçi mi nde bu konul arı n di kkate alı nması  enerji 

kor unu mu açısı ndan öneml i  ol makt adır.  Bu konuda alı nacak önl e ml er  ayrıca kaynak 

kor unu mu da sağla makt a ve atı k mi ktarı nı azalt makt adır. 

Yapı m Öncesi Saf hası  

Yapıl arda yaĢa m döngüsünün il k aĢa ması  olan bu süreç,  yapı  mal ze mesi  ve 

bileĢenleri ni  ol uĢt uran ha mmaddeni n el de ediliĢi,  üreti m yeri ne t aĢı nması,  yapı 
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mal ze me ve bileĢen ol arak üretil mesi,  paketlenmesi  ve yapı nı n gerçekleĢtirileceği 

al ana nakl edil mesi  i Ģleml eri ni  kapsar.  Mal zeme  ha mmaddesi ni n doğadan el de 

edil mesi  sırası nda,  çevre ve  i nsan sağlı ğı na yapt ığı  et ki  ile enerji  t üketim mi kt arı, 

onun sürdürülebilir  nitelikte ol up ol madı ğı nı  belirleyen kriterlerdendir.  Bunun i çi n, 

doğal  yerel  ve yenilebilir  kaynakl arı n kullanı mı, he m kaynak kor unu mu açısı ndan 

he m de,  üreti m yeri ne taĢı ma i çi n harcanan enerji  mi kt arı nı  azalt ması açı sı ndan 

doğr u seçi ml er ol makt adır. ( Esi n, 2001) 

Yapı  mal ze mel eri ni n,  hammaddesi ni n kaynağı ndan çı kartılıp üreti m yerine getiril-

di kt en sonraki  üreti m aĢa ması,  mal ze me yaĢa m döngüsünde enerji  t üketi mi ni n ve 

e mi syonl arı n en yüksek ol duğu süreçtir.  Bu nedenl e,  daha t asarı m aĢa ması nda 

kullanılacak mal ze me seçi mi nde bu konu di kkat e alı nmalı dır.  Üreti ml eri nde har-

canan enerji  mi kt arları na,  çevre ve i nsan sağlı ğı na ol an et kileri ne göre yeĢil,  ekol oji k 

veya sürdürülebilir  di ye nitelendirilebilen yapı  mal ze mel eri,  bu özellikleri yl e 

birbirleri nden çok farklılıklar  göst erirler.  Yapı  mal ze mel eri ni n ha mmaddesi ni n el de 

edil mesi,  üretil mesi,  t aĢı nması,  yapı da uygul an ması  ve ö mr ünü t a ma ml adı kt an 

sonraki aĢa mal arda harcanan t opla m enerji mi kt arları na göre;  

 düĢük enerji tüket en malze mel er (l ow e mbodi ed energy mat erials), 

 orta enerji tüket en mal zemel er ( medi um e mbodi ed energy mat erials),  

 yüksek enerji tüket en malze mel er (hi gh e mbodi ed energy mat erials) 

Ģekli nde grupl ara ayrılabilirler .   

DüĢük enerji  t üket en malze mel ere,  ku m- çakıl,  ahĢap,  bet on,  hafif  bet on,  ort a enerji 

tüket en mal ze mel ere alçı  panel,  çi ment o,  mi neral  lifli  yalıtı m mal zemesi,  ca m, 

yüksek enerji  t üket en mal ze mel ere i se pl asti k,  çeli k,  kurĢun bakır  ve alü mi nyu m 

ör nek ol arak göst erilebilir (ġekil 3. 2.) 

Harcanan t opl a m enerji mi kt arı nı  (e mbodi ed ener gy)  ve çevresel  et kileri  azalt ma 

hedefleri  ekol oji k yararlar  sağl ayan yakl aĢı ml ardır.  Azal an bu enerji  mi ktarı na göre 

de yapı  mal ze mel eri,  çevre dost u ol arak nitelendirilebilirler.  Bunun i çi n alı nacak 

önl e m ol arak dönüĢt ürülmüĢ  mal ze me  i çeri kli  üreti m yap mak,  üreti ml erinde yeni-

lenebilir  enerji  t ürleri ni kullanmak ve t opl a m t üketilen enerji  mi kt arını  azaltan 

siste ml ere yönel mek söyl enebilir.  Ör neği n,  pl astik kiriĢler  % 90 geri  kazanıl mı Ģ 
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mal ze meden,  sel ül oz yalıtı m i se yakl aĢı k % 80 dönüĢt ürül müĢ  kağıttan üretil-

mekt edir. 

Yi ne geri  kazanıl mı Ģ  al ümi nyu m t al aĢı  ve dönüĢtür ül müĢ  al ümi nyu mdan el de edil en 

al ümi nyu m,  nor mal  üreti me göre t opl a m t üketilen enerji den yakl aĢı k %80 enerji 

tasarrufu sağl ayarak üretil mekt edir.  DönüĢt ürül müĢ  mal ze me kullanımı  enerji 

kor unu mu yanı nda,  atı kları n azaltıl ması  ve kaynak kor unu mu açısı ndan da yararları 

vardır. 

Ür eti m aĢa ması ndan sonra paketle me  i çi n kullanılacak mal ze me  i çi n,  kor uyucu 

özelli klere sahi p ol ması  yanı nda yi ne dönüĢt ürülmüĢ  mal ze mel erden üretil mi Ģ  ol ma-

ları  t erci h edil meli dir.  Yapı  mal ze mel eri ni n yapı  alanı na t aĢı nması  sırası nda t üketilen 

enerji  (grey energy)  mi ktarı nı  azalt mak i çi n de yerel  mal ze mel eri n seçi mi  öne mli  bir 

et ken ol makt adır. 

 

ġekil 3. 2.  Bazı Yapı Mal ze mel eri nde Topl a m Enerji Tüketimi  (k Wh/ kg).( Esi n, 2001) 

Yapı yı  ol uĢt uran yapı  mal ze me ve bileĢenleri ni n ı sısal  özelli kleri  kullanılarak yapı 

içi nde ı sı  kayı pl arı  ve i stenmeyen ı sı  kazançl arı  önl enebilir.  Bu Ģekil de,  i ç 

mekanl arda ı sıt ma ve soğut ma  i çi n gereken enerji  mi kt arı  da azaltıl mı Ģ  olur.  Bunun 

içi n kullanılacak yapı  mal ze mesi ni n ı sı  ilet kenlik,  özgül  ı sı  ve buhar  geçiri msi zli k 

katsayıları nı n o böl ge i çin st andartlarda i stenen değerlere göre uygun ol up ol madı ğı 

kontrol  edil meli  ve ı sı  kayı pl arı nı  en aza i ndirecek uygun kalı nlı k ve ı sıl  perfor mansa 

sahi p yapı kabuğu tasarımı  gerçekl eĢtiril meli dir. 
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Yapı m AĢa ması  

Ür etilen yapı  mal ze me veya bileĢenleri n Ģantiyeye getiril di kten sonra bir  araya 

getirilerek yapı nı n i nĢa edil mesi  aĢa ması nda,  sürdürülebilirliği n enerji  perfor mansı 

açısı ndan değerlendiril mesi nde,  eki pmanı n yapı  alanı na t aĢı nması  ve yapım sı rası nda 

harcadı ğı  enerji  ile Ģanti yede geçi ci  ol arak kur ulan ı sıt ma ve haval andır ma 

siste ml eri nde harcanan enerji  (i nduced energy)  mi kt arları  baĢlıca kriterler 

ol makt adır.  

Kull anı m-ĠĢleti m AĢa ması  

Yapı mı  biten bi nal arı n, ö mr ünü t a ma ml ayı ncaya kadar  kullanı cılar  tarafı ndan 

kullanıl dı ğı,  gerekti ği  zamanl arda bakı m ve onarımı nı n yapıl dı ğı  safhadır. Bi nal arı n 

genelli kle 50 yıl dan daha uzun yaĢadı ğı  düĢünül ürse,  kullanı m-i Ģleti m ve bakı m-

onarı m safhası nda,  enerji  et ki n yakl aĢı ml arı n öne mli  enerji  pot ansi yeli  t aĢı dı ğı 

gör ül ecektir.  Çünkü bu aĢa mada,  t üketilen enerji  mi kt arı nı n,  i kli me ve bi na i çsel  ı sı 

kazançl arı na bağlı  ol arak % 35- 60 arası ndaki  büyük bir  böl ümü ı sıtma,  hava-

landır ma,  aydı nl at ma vb.  i çi n kullanıl makt adır.  Bundan dol ayı,  bu süreçt e enerji 

et ki n yakl aĢı ml ar  i çi n daha il k baĢt a bir  t akı m t asarı m kararları  alı nması  gerek-

mekt edir. 

Doğr u ve bili nçli  bir  enerji  korunu ml u peyzaj  (energy conservi ng l andscapes) 

tasarı mı  aracılı ğı yl a yaz ve kı Ģ  mevsi ml eri  süresince ı sıt ma ve soğut ma  i çin harcanan 

enerji  mali yeti ni  % 30 oranı nda azalt mak mü mkün ol makt adır.  Bunun i çi n önceli kl e 

ağaçl arı n kullanı mı  öneml i  kat kılarda bul unmakt adır.  Özelli kle yapıların doğu ve 

batı  yönl eri nde yer  al an ağaçl ar,  kıĢı n yaprakl arını  dökt ükl eri nde güneĢ ı Ģı nl arı nı 

yapı ya ul aĢtırırken yazın da yaprakl arı yla göl ge sağl ayabilirler.  Kuzey ve  güney 

taraftaki  her  za man yeĢil  ağaçl ar  ise yaz güneĢinden ve kı Ģ  r üzgarı na karĢı  i yi  bir 

kor uma sağl arlar. 

Kull anı m Ömrünü Tama ml adı ktan Sonraki Yı kı m AĢa ması  

Bi na ö mr ünü t a ma ml adıktan sonraki  yaĢa m döngüsünün sona erdi ği aĢa madır. 

Bi nanı n yı kı mı ndan sonra arta kal an mal ze me ve bileĢenleri n yeni den kullanı mı,  geri 

dönüĢt ürül mesi ve atı k olarak doğaya bırakıl ması söz konusu ol acaktır.  

Yı kı m sırası nda kullanılacak eki pman ve t üketilen enerji  mi kt arı  ile birlikt e ort aya 

çı kan görsel  ve gür ült ü kirliliği  ve atı k mi kt arı,  bu süreci n ekol oji k ve enerji  et ki nli ği 
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yönünden değerlendir me kriterleri  ol makt adır.  Bu nedenl e bu aĢa mada kull anılan 

eki pmanı n az enerji yle çok i Ģ  yapabil me kapasitesi,  mü mkün ol duğu kadar  çok 

mal ze me ve bileĢeni n yeni den kullanı mı  ve dönüĢt ürül erek yeni den kull anı m 

kapasitesi öne mli ol maktadır.  ( Esi n, 2001)  

3. 4 Enerji Korunu ml u Bi nal arı n Sı nıfl andı rılması  

Ġsveç‟te 1975 yılı nda SBN 75 yapı  yönet meli ğini n yür ürl üğe gir mesi  ile bugünkü 

düĢük enerjili  bi na t eknolojisi ni n t e meli  atıl mı Ģtır.  Henüz kabul  edil mi Ģ  bir  st andart 

bul unma makl a birli kte literat ürde,  bi nal arı n enerji  gereksi ni mi ne göre sı nıflandır ması 

yapıl makt adır. Isıt ma a maçlı enerji tüketi mi ne bağlı olarak; ( Göksal, 1999)  

 sıfır enerjili bi na     < 5 k Wh/ m
2
. yıl,  

 pasif bi na      15 k Wh/ m
2
. yıl,  

 düĢük enerjili bi na     5 – 50 k Wh/ m
2
. yıl,  

 enerji korunu ml u bi na     50-70 k Wh/ m
2
. yıl,  

  yalıtı mlı bi nal ar ise     70-80 k Wh/ m
2
. yıl 

3. 4. 1. DüĢük Enerjili Binal ar: 

Topl u konut,  t ekil  ev,  sıra evl er,  büro ya da endüstri  bi nal arı nı n düĢük enerjili  bi na 

(5-50 k Wh/ m
2
. yıl)  ol arak t asarlanması  ol anaklı dır,  çünkü t asarı mda bi nanı n i Ģl evi 

öne mli  değil dir.  Amaç enerji  gereksi ni mi ni  azaltmak,  yaĢa m konf orundan kı sıtla ma 

yap maksı zı n, çevreni n daha az kirlenmesi ni olanaklı kıl maktır. ( Göksal, 1999)  

- DüĢük Enerjili Bi nal arda Tasarı m Kriterl eri  

DüĢük enerjili  bi nal ar  içi n henüz kesi n bir  standart  yokt ur,  ancak max.  enerji 

gereksi ni mi 60 k Wh/ m
2
.yıl (220 MJ/ m

2
a) ol arak kabul edil mi Ģtir.  

 bi na kabuğunun çok i yi yalıtı mı  

 geçiri msi z kabuk konstrüksi yonu,  

 ısı köprüleri ni n engellenmesi,  

 mekani k haval andır ma sağlanması  önkoĢul  ol up,  bu gereklili kler  aĢağıda 

ayrı ntılı olarak açı kl anmakt adır.  
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*Bi na f or mu ve konu mu düĢük enerjili  bi na t asarı mı nda et ki n r ol  oynar.  Yalı n ve 

basit planl ar yeğl enir.  

*Bi na kabuğunda gerekli ı sı  yalıtı mı nı n sağl anabilmesi  i çi n yalıtı m kalı nlı ğını n en az 

20 c m ol ması  gerekir.  Ancak kalı nlı ğı  55 c m‟ ye ul aĢan duvarları n kullanım al anı nı 

daralt ması  bir  ol umsuzl ukt ur.  Ayrı ca özelli kle duvar-pencere,  duvar-çatı,  kapı-duvar, 

pencere-deni zlik ve ankraj  el e man bağl antıları nın ol duğu yerl erde ı sı  köpr ül eri ni n 

engellenmesi  zorunl udur,  aksi  hal de adı  geçen kriti k nokt alarda ı sı kayı pl arı 

ol uĢ makt adır.  Ġyi  bir  yalıtı m,  gerekli  yalıtı m kalınlı ğı  yani  sıra ı sı  köpr üleri ni n de 

mutl aka engellenmesi ni gerektirir.  

*GüneĢ  enerjisi  kullanımı nı n opti mi ze edil mesi söz konusudur.  Pencereleri n enerji 

kazanı mı nda r ol ü çok öne mli dir.  Dol ayısı  i le enerji k açı dan pozitif  gör ül en 

pencerel eri n büyük t asarlanması,  mekanı  ol uĢt uran duvar,  döĢe me el e manl arı nı n ı sı 

depol a ma kapasitesi ni n yüksek ol ması gerekir.  

*Bi na kabuğunda geçirimsi zli k düĢük enerjili  bi na t asarı mı nda et ki n rol  oynar. 

Me kanda konf orun sağlanabil mesi  i çi n mekanik haval andır ma ( pencere)  il e hava 

değiĢi mi ni n sağl anması, enerji kaybı nı n azaltıl ması açısı ndan bir gereklili ktir.  

*Isıt mada düĢük sı caklı k yeğl enmeli dir,  bu dur umda  yenilenebilir  enerji  kaynakl arı 

ısıt ma i çi n yet erli  ol abilmekt edir.  Ġç orta m sı caklığı nı n düĢük t ut ul ması nın bir  di ğer 

avant ajı  i se ı sı  kayı pl arını n daha az ol ması dır. Her  ı sı  depol ayı cısı  mutlaka ı sı 

kaybeder;  kaybedilen bu ı sı  mi kt arı  düĢük enerjili  bi nal ar  i çi n ol dukça öne mli dir. 

Çünkü sı cak döne mde ı sı  kayı pl arı  sonucu mekanl arı n aĢırı  ı sı nması  il e konf or un 

engellenme mesi  gerekir. Bi r  di ğer  öne mli  konu ise t esisatı n,  ı sı  kayı pl arını  en aza 

indirge mek açısı ndan kısa t ut ul ması dır.  

*Sı cak su el desi ni n güneĢ  t opl ayıcıları  ile sağl anması  bir  di ğer  gereklili k ol up,  ı sıt ma 

tesisatı ile kombi ne edilmesi durumunda ısıt ma enerjisi gi derleri azal maktadır.  

*Enerji  gereksi ni mi  düĢük ev ve aydı nl at ma  al etleri  kullanıl ması,  enerji  tüketi mi ni n 

azaltıl ması  ve çevreye verilen zararlı  e mi syonl arın mi ni mi ze edil mesi nde et ki n r ol 

oynar. ( Göksal, 1999)  

3. 4. 2. Pasif Bi nal ar 

Pasif  bi nal arda ı sıt ma a maçlı  enerji  gereksi nimi  Ort a Avr upa i kli mi nde  15 

k Wh/ m
2
. yıl  ol arak kabul  edil mekt edir.  Enerji  kazanı mı,  aktif  ı sıt ma sist e ml eri ne 
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gerek ol maksı zı n pasif si ste ml er  ve ı sı nı n basit  yönt e ml erle geri  kazanı mı  il e 

gerçekl eĢtiril mekt edir.  Sı ra evl er,  apart man,  bür o ve i Ģlet me bi nal arı  pasif  bi na ol arak 

tasarlanabil mekt edir.  Tasarı mda özelli kle arsanı n konu mu çok öne mli dir,  çünkü kı Ģ 

döne mi nde güney cephenin göl gel enme mesi gerekmekt edir. ( Göksal, 1999) 

- Pasif Bi nal arda Tasarı m Kriterl eri  

Pasif  bi na kavra mı  il e anlatıl mak i stenen yaz ve kıĢ ayl arı nda özel  bir  ısıtma  si st e mi 

ya da  i kli ml endir me  t esisatı  ol maksı zı n yaĢa ma mekanl arı nda i stenilen konf or un 

sağlanabil mesi dir,  yani  bi nanı n kendisi ni  pasif  ol arak „ısıt ma‟  ve „soğut ması‟dır. 

Pasif bi na tasarı m ilkel eri;  

 ısı yalıtı mı nı n çok i yi olması,  

 sayda m yapı ele manl arı ile pasif güneĢ enerjisi kazanı mı,  

 atı k havadan ısı nı n geri kazanı mı ve  

 haval andır ma i çi n gereksi nilen t e mi z havanı n pasi f  yönt e ml erle ön ısıtıl ması 

Ģekli nde sıralanabilir. ( Göksal, 1999)  

Kaynakl arda „ Pasif  Bi na‟  enerji  gereksi ni mi  normal  kullanı m Ģartları nda ort al a ma 

yıllı k  30 k Wh/ m
2
. yıl ol arak veril mekt edir.  Bu değer  günü müz normal  enerji 

gereksi ni mi ni n 1/ 10‟u ol up,  nor mal  bi nalarda yal nı z aydı nl atma  i çi n 

gerekmekt edir.  Pasif  bi nal arı n t e mel  özelli kleri nden biri  „ısıt ma‟  a maçlı  gereksi ni mi n 

15 k Wh/ m
2
. yıl‟ı  aĢ ma ması dır.  Bir  di ğer  kriter  ise yaz ayl arı nda i kli ml endirme  t esisatı 

ol maksı zı n mekanl arda istenil en konforun sağlanabil mesi dir.  

Çok i yi  ı sı  i zol asyonu,  doğal  ı sı  sirkül asyonl arını n akıllıca kullanı mı  ve güneĢi n 

ol anakl arı ndan yararlanma  sonucunda,  et ki n ı sıtma  ve  soğut ma  ol maksı zın konf orl u 

bir yaĢa ma orta ma sağlanabil mekt edir. ( Erengezgin, 2001)  

3. 4. 3. Sıfır Enerji Bi naları  ( Enerji Özerk Bi na): 

 Bu bi nal ar  kendi  ihti yaçl arı  ol an t üm enerjiyi  karĢılayabilecek Ģekil de 

tasarlanmı Ģl ardır. Genellikl e Ģehir  Ģebeke siste mi ne bağl antıları  yokt ur.  Çok kriti k bir 

çi zgi  ol uĢt ururlar.  Tüken meyen enerji  kaynakl arından pasif  ve aktif  siste ml erl e 

toplanı p depol anan enerjini n büt ün bir  sene yetebil mesi  i çi n,  bi na i çi nde kur ul an 

bil gisayar  siste ml eri  gerekli  düzenl e mel eri  ve denetle mel eri  yaparlar.  Bi nanı n doğaya 



 87 

karĢı  akıllılığı nı  sağl ayan bu siste ml er,  çevre siste ml eri  il e uyu m i çi nde ol an ve 

ekol oji k il kel ere uygun ol arak t asarlanmı Ģ  bi nanın,  t asarı m ve yapı m süreçl eri nden 

sonra,  kullanı m süreçl erini n ve kullanı cısı nı n da çevre siste ml eri  ile uyu m i çi nde 

ol ması nı  dest ekl eyen ve denetleyen kapalı  sisteml erdir.  Her  denetle me i Ģl e mi nde 

ol duğu gi bi  buradaki  deneti mi n de uyul ması  gereken bir  t akı m kuralları  vardır.  Di ğer 

bir  deyiĢle bu bi nal ar “pr ospekt üsl ü bi nal ardır.  Tı pkı  bir  t elevi zyon,  ça maĢır 

maki nesi  veya bir  ot omobil  gi bi  kapalı  sisteml e t asarlanırlar,  kullanıcı  t opl anan 

enerjini n li mitleri  i çi nde ve “kullanı m pr ospekt üsüne” uygun ol arak o bi nanı n i çi nde 

yaĢa makt adır.  Bu bağl amda  “akıllı  bi nal arı n içi nde akıllı  i nsanl ar  yaĢar” sözü 

geliĢtiril mi Ģtir. (Tönük, 2001)  

Sıfır- Enerjili  bi nal arda tü m enerji  gereksi ni mi  yenilenebilir  enerji  kaynakl arı ndan 

sağlanmakt adır.  Bu nedenl e „enerji  özerk‟  bina ( kendi  enerji  gereksi ni mi ni 

karĢılayabilen)  ol arak anılırlar.  Isıt ma pasif  güneĢ  enerjisi,  sıcak su eldesi  güneĢ 

toplayıcıları,  el ektri k enerjisi  i se f ot ovoltai k paneller  ya da r üzgar  enerjisi  il e 

sağlanmakt a ol up,  gereksi ni m fazl ası  enerji  akül erde depol an makt adır. 

De monstrasyon a macı  i le i nĢa edilen Frei burg‟daki  Sıfır- Enerjili  bi nada çok az 

ol arak soğuk kıĢ  günl erinde ı sıt ma i çi n yenilenebilir  enerji  kaynakl arı ndan hi droj en 

kull anıl makt adır.  Sıfır- Enerjili  bi nal ar  henüz ekono mi k değil dir,  ancak araĢtır ma 

pr oj esi olarak geliĢen teknol oji ni n uygul anması açısından öne mli dir.  

3. 4. 4. Artı Enerji Bi naları  

Artı  enerji  bi nal arı nı n enerji  kazanı m ve depol a ma biri ml eri ni  i çeren aktif  si ste ml eri 

di ğer  ti plere göre kalite ve depol a ma kapasiteleri açı sı ndan daha geliĢtirilmi Ģl erdir. 

Topl anan enerji den maksi mu m f ayda sağl ayabil mek i çi n ı sı  yalıtı ml arı nı n da kalitesi 

ve mi kt arı  arttırılır.  Feist‟ı n bu konudaki  bir  t eorisi ne göre;  bir  bi anı n ı sı  kaçakl arı 

yüksek st andartlı  bir  ısı  i zol asyon siste mi  ile en aza i ndirilebilirse,  i ç ı sı 

kaynakl arı nı n (i nsan,  el ektri kli  al etler,  aydı nl at ma el e manl arı  v. b.)  atı k ı sıları nı n geri 

kazanı mı  da enerji  korunu mu konusunda öneml i  bir  dest ek sağl ayabilir.  Bu t ür 

deneti m si ste ml eri yle ı sı  kaçakl arı nı  mi ni mu m düzeyde t ut up,  t opl anan enerji den 

kayı p ver meden maksi mu m f ayda sağl a maya yöneli k artı  enerji  bi nal arı kull anı m 

fazlası  enerjisini  ya Ģehir  Ģebeke siste mi ne geri  sat abilir  ya da çevre bi nalara enerji 

dest eği sağlayabilir.( Tönük, 2003)  
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3. 5. Akıllı Ofis Bi nal arında Enerji Et ki n Tasarı m Örnekl eri  

3. 5. 1. GS W Merkez Ofisi / Berli n 

Yapı,  Berli n‟deki  en büyük t opl u konut  sağl ayıcıları ndan GS W‟ı n ( Gemei nnut zi ge 

Si edl ungs  und Wohnungsbaugesellschaft)  Genel  Müdürl ük mer kez bi nasıdır.  ġirket 

daha öncel eri  17 katlı  ofislerden ol uĢan bir  bina ko mpl eksi nde konuml an mı Ģ  ve 

ko mpl eks  3 katlı  bilezik bi çi mi ndeki  yapı nı n üzeri nden geçti ği  17 katlı  bir  ofis 

bi nası nı  i çer mekt eydi.  1991 yılı nda daha fazl a ofis al anı  sağl a mak üzere düzenl enen 

bir  t asarı m yarıĢ ması nda,  Sauerbruch Hutt on mevcut  kul eye ekl enecek i nce 22 katlı 

kul e önererek yarıĢ mayı kazanmı Ģtır. 

.  

ġekil 3. 3. GS W Mer kez Ofi si- Gör ünüĢ  ( Köksal ve di ğ., 2002)  

Akıllılı k Fakt örü 

Bi nada enerji  veri mliliği  ve konf or  sağl a maya yöneli k 2 t ür  akıllı  siste m 

uygul anmı Ģtır.  Bi na yılın %70‟i nde doğal  ol arak haval andırıl makt adır. Yet ersi z 

rüzgar  koĢulları nda i se haval andır ma,  çift  ca mlı  iç cepheden 1 m.  dı Ģarı daki  t ek ca mlı 

bir  t abakayl a ol uĢt urul an  t er mal  du man kanalıyla sağl anmakt adır.  Bu kanal dan 

ze mi ne geli p üst ünden atılan hava akı mı,  bina yöneti m siste mi nce denetl enen 

kapakl arla düzenl enmekt e ve bu siste m il e göl gel e me siste ml eri kullanı cılar 

tarafı ndan değiĢtiril mektedir.  Bu 2 siste m her  ofis  modül ünde pencerel erdeki 

kontrollerde bul unan ı Ģıklar,  doğal  veya mekani k haval andır madan hangi si ni n 

kullanıl ması gerekti ği ni göst er mekt edir. 
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ġekil 3. 4. GS W Mer kez Ofi si- Konu m ( Köksal ve di ğ., 2002)  

Gün ı Ģı ğı  yet erli yken,  pencerel ere en yakı n ı Ģı k düzeneği  t akı mı  bir  güneĢ pili nden 

gel en iĢaretle ot omati kman kapanır. ( Wi ggi nt on, Harris, 2002)  

Pl an 

Bi na 65 m.  uzunl ukt a uçlarda 7. 2 m.  geniĢli ği nde mer kezde artı p 11 m.  geni Ģli ği nde 

hafif  bir  kavis  çi z mekt edir.  ( ġekil  3. 5.)  Tabandan t avana yüksekli kse günıĢı ğı  i çi n 

tasarlanmı Ģ  herhangi  bir bi na i çi n ve moder n bi r  ofis  bi nası  i çi n düĢük bir  raka m; 

3. 25 m.  il e sı nırlı dır.  Bina 17 katlı  asıl  bi nanın batısı na konu ml andırılmı Ģtır.  Bu 

bi nayı  haki m r üzgardan kor umuĢ  ve asıl  kul edeki  çözü msüz çevre sor unl arı nı 

hafiflet mi Ģtir.  Yeni  bi nanı n Batı  cephesi  rüzgara karĢı  bir  kor unak ol uĢturan güneĢ 

kapağı  barı ndır makt adır. Yeni  bi na eskisi ne yeni  bir  asansör  ve servis  çekirdeği  il e 

bağl anmı Ģtır. 

 

ġekil 3. 5. Vazi yet Pl anı (htt p:// gai a.l bl. gov/ hpbf/casest _f. ht m)                     

http://gaia.lbl.gov/hpbf/casest_f.htm
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ġekil 3. 6. GS W Mer kez Ofi si Kat Pl anı ( Köksal ve di ğ., 2002)  

 

ġekil 3. 7. GS W Mer kez Ofi si- Gör ünüĢ ( Wi ggi nt on, Harris, 2002)  

Enerji Stratejisi 

Bu pr oj eni n vazgeçil mez bir  yönü,  öne mli  bir  bileĢen ol arak doğal  haval andır mayl a 

birli kte düĢük enerji  stratejisidir.   Öne mli  bir  bileĢen ol an Doğu cephesindeki  çift 

duvar,  he m ı sı  kaybı na karĢı  kor uma  sağl ayan hava perdesi  ol arak hem de  saki n 

haval arda haval andır ma sağl ayan ı sı  kanalı  olarak görev yap makt adır.  Yalıtı m 

değerleri,  ca ml a ma  siste ml eri ni  kattı ğı mı zda-  yüksek ca ml a ma  si st emi  uygun 

geçirgenli k katsayıları na  sahi ptir.  Ko mpl eks,  yeni  t asarlanan yüksek bl okun doğal 

haval andır ma  ve  güneĢ  ı Ģı ğı ndan yararlanmayı  en üst  düzeye çı karan bi na deri nli ği,  

yazı n ı sı nmayı  mi ni mi ze eden göl gel endiril mi Ģ  cephesi  ,t er mal  f onksi yonlu t aĢı yı cı 

siste me ve doğal  haval andır mayı  güçl endiren “rüzgar  çatısı” il e ol duğu kadar  özgün 

mi mari  yakl aĢı mı yla da di ğer  baĢarılı  enerji  veriml i  pr oj elerden ayrıl maktadır  ( pr oj e 
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2001 AR+D  ödül ünü almı Ģtır).  Bi na i Ģlet mesi nde sağl anan enerji  sakı nımı  yakl aĢı k 

%40‟ı bul makt adır. ( Köksal ve di ğ., 2002)  

Yapı m 

YarıĢ ma  fi kri ne göre,  yapı da,  ze mi nde güçl ü beton kiriĢlerden sakı nmak içi n,  kenar 

kiriĢleri  kullanıl ması,  Doğu t arafı  çeli k bir  virendel  ve Batı  t arafı nı n da  makas 

kiriĢi yle dest ekl eni p ayrıl ması  düĢünül müĢt ür.  Si metri k pl an or gani zasyonu, 

virendel‟i n kullanıl ma ması na ve çatı  sevi yesi nde asılı  kol onl arla birli kte bir  makas 

kiriĢi ni n ortaya çı kması na yol aç mı Ģtır.  

Dı Ģt aki  t ek yüzeyi n ol uĢt urduğu haval andır mayı  sağl ayan t er mal  kanal t ek sırlı 

lami nat  ca ml a kapl anmıĢtır.  Doğu t arafı ndaki ca ml a ma  i se sadece te mi zl e me 

maksadı  il e açılabilecek orta  ca m kapakl arı yl a 3 kat  kapl anmı Ģtır.  Di key ekseni nde 

dönen r üzgar  kor umalı  bir  panel  Doğu  t arafı  ofisleri nde t ek t araflı  bir  haval andır ma 

sağlarken,  yüksek sevi ye bir  ci haz da soğuk havada haval andır ma sağla makt adır. 

Pr oj e 1995-99 yılları arasında ta ma ml anmı Ģtır. 

 

ġekil 3. 8.  GS W Mer kez Ofi si- Kesit (http:// gaia.lbl. gov/ hpbf/casest _f. ht m) 

http://gaia.lbl.gov/hpbf/casest_f.htm
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Isıt ma 

Yüksek i ç yükl erle,  haval andır ma ve seri nletme  i çi n en öne mli  i htiyaç böl ge 

siste mi nce sağl anan hava,  düzenl e me siste ml eri  ve radyat ör  aracılı ğı yl a 

sağlanmakt adır.  Bi nadan çı kan hava kıĢı n ı sı  geri  kazanı mı  i çi n  22.  Kat taki  enerji 

odası na taĢı nmakt adır. (http:// gaia.l bl. gov/ hpbf/casest _f. ht m)  

Soğut ma 

Çevresel  a maçl ara uygun ol arak hi çbir  soğut ma si ste mi  kullanıl ma makt adır.  Çok 

yüksek yaz sı caklı kları nda gerekli  seri nlet me sprey seri nleticiler  ve böl gesel  ı sı nma 

siste mi nce yeni den üretilen t er mal  t ekerlerle sağlanmakt adır.  Yazı n t er mal  t ekerl ere 

gi den ı sı,  yerel  Ģebeke i çin el ektri k üreti mi ni n bir  yan ür ünü,  ve bu yüzden at mosfere 

çok az CO2 yaymakt adır. (http:// gai a.l bl. gov/ hpbf/casest _f. ht m)  

Haval andı r ma 

Yapı nı n yüksekli ği  ve hava cereyanl arı ndan kaçı nma  i hti yacı  il e ca ml ar  açı kken 

tahmi n edile meyen havalandır mal ar  göz önüne alı ndı ğı nda,  bi nanı n haval andır ma 

pl anı  pr oj eni n öne mli  bir  kı s mı nı  ol uĢt ur makt adır.  Batı  t arafı nı n dı Ģ  ca m kapl a ma 

siste mi,  i çeri yi  kor umada gerekli  t a mponu sağl ar  ve de r üzgar  hı zını n düĢük 

ol duğunda haval andır mayı  il eten güneĢ  kapağı nı  ol uĢt urur.  Bu kapak hava 

rüzgarlı yken ofislerdeki  hava akı mı nı  da düzenl er.  Mekani k seri nlet me pencerel eri n 

kapalı  ol dukl arı  za manl arda mevsi ml er  hava sı caklı kl arı nı n çok değiĢti ği  dur uml ar da 

da hava değiĢi mi  sağlar.  Hava,  yüksek t aban siste mi ni n i çi ne girmi Ģ  girdap 

dağıtıcıları yla ze mi n ana enerji odası ndan sağl anır. 

Ze mi n kat  pl anı  3 böl geye ayrılır.  Bunl ar  her  katta 3 kiracı  böl gesi yl e her  katı n 

mekani k veya doğal  haval andırıl ması na ol anak sağl ayan yerel  yükselticiler  il e 

besl enir.  Bi nanı n mer kezi  yöneti m si ste mi  mekanik haval andır mayı  açı p aç ma maya 

karar  verir  a ma  kullanıcılarda duvara asılı  bölge araçl arı yl a bul undukları  katta 

mekani k ve doğal havalandır ma modunu seçebilirler. 

http://gaia.lbl.gov/hpbf/casest_f.htm
http://gaia.lbl.gov/hpbf/casest_f.htm
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ġekil 3. 9. Mekani k Hvl. Si ste mi 

(htt p:// www. arup. com/i nsite/ publicati ons/ Publication4. pdf) 

 

 

   

ġekil 3. 10. Mer kezi Koridorl u Ofis Doğal Hvl. Siste mi   

(htt p:// www. arup. com/i nsite/ publicati ons/ Publication4. pdf) 

 

 

 

 

ġekil 3. 11. Açı k Ofis Doğal Hvl. Siste mi  

(htt p:// www. arup. com/i nsite/ publicati ons/ Publication4. pdf) 

 

http://www.arup.com/insite/publications/Publication4.pdf
http://www.arup.com/insite/publications/Publication4.pdf
http://www.arup.com/insite/publications/Publication4.pdf
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ġekil 3. 12. Haval andır ma Bacası Det ayı ( Köksal ve di ğ., 2002)  

Aydı nl at ma 

Günı Ģı ğı  il e il gili  Al man mevzuatı  müĢt eri  ve t asarı m eki bi ni n çevre hedefleri yl e 

uyuĢ makt adır.  Duvarlar  tabanı n alt  kı s mı na 600 mm. li k düĢük bir  sil den t a ma men 

ca m kapl adılar.  Bu sistem,  ofis  katları na her  yönden çok i yi  günıĢı ğı  sağl a mı Ģ  ve 

göl gel e me siste ml eri  kapalı  ol duğunda bile suni  ı Ģı kl andır ma i hti yacı nı 

azalt makt adır.  Çünkü,  yapı  en az bir  yönden bile mutl aka günıĢı ğı  gör mekt edir. 

Di key hava deli kleri ndeki  t er mal  kapakl ardaki  %18 boĢl ukl ar  Berlin boyunca 

izlenesi manzaralar ve aydı nlı k bir orta m sağl a makt adır. 

Ofi sler  genel de günıĢı ğı  i le besl enir  a ma  300 l ux‟a kadar  suni  ı Ģı klandır ma yapıl mak-

tadır.  Ofislerdeki  ı Ģı klandır ma,  60 ayna gi bi  hava deli kl eri yl e çi zgisel  florasan t a-

kı ml arı ndan ol uĢ makt adır.  IĢı k t akı ml arı  bet on hava deli kl eri ni n i çi ne sl otlar a sokuĢ-

turul muĢt ur.  Ca ml arı n kenarları ndaki  ı Ģı k t akı ml arı  da günıĢı ğı nı  kullanmayı  des-

tekl e mek i çi n cephedeki  f ot osellerce ot omatik ol arak kapanmakt adır.  Kal an 

ıĢıkl andır ma gr upl arı  i çinde manuel  ol arak ayarlanabil mekt edir.  ( Wi ggi nton,  Harris, 

2002) 

GüneĢ Kontrol ü 

Bi na Yöneti m Si ste mi  çevre siste mi ni n öne mli  öğel eri ni  denetler.  B. Y. S.  t epe ve 

di pt eki  da mperl eri  açı p kapayarak t er mal  kapakt aki  hava akı mı nı  denetler  ve pencere 

transoml arı ndaki  kır mı zı ve  yeĢil  ı Ģı klar  yol uyl a kullanı cılara doğal  ya da mekani k 

haval andır ma  kullanı mı na iliĢki n t avsi yel erde bulunur  Ayrı  bir  ıĢı k kontrol si st e mi  de 



 95 

içerde gün ı Ģı ğı nı n yet erli  ol duğu hi ssedil di ği nde peri met er  ı Ģı klandır mayı  devre dı Ģı 

bırakır.  Büt ün siste ml er kullanı cılarca devreden çı kartılabilir.  ( Wi ggi nton,  Harris, 

2002) 

 

ġekil 3. 13.  Doğu Cephesi 3 Katlı Ca m Siste mi ( Wiggi nt on, Harris, 2002) 

                                   

ġekil 3. 14. GS W Mer kez Bi nası                    ġekil 3. 15. GS W Mer kez Bi nası               

                        Haval andır ma Det ayı                                      Pencere Det ayı  

( Wi ggi nt on, Harris, 2002) 

3. 5. 2. Debis Bi nası  

Dai ml er- Benz Inter Servi ces Ag ( Debi s) 

Debi s  bi nası  Berli n‟deki  devasa Post da mer  Pl atz pr oj esi ni n bir  parçasıdır.  1989 

yılı nda duvarı n kal dırılması,  Debis  al anı  i çi n, Renzo Pi ano Ġ nĢaat  atöl yesi nce 

kazanılan bir   pr oj e yarıĢ ması na sebep ol muĢt ur. Mer kez parakende satıĢ,  konut  ve 

bür o fonksi yonl arı nı bünyesi nde barı ndır makt adır.  
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Akıllılı k faktörü 

Büt ün bi nal arda açılabilir  pencerel er  sayesinde doğal  haval andırma  i mkanı 

sağlanmı Ģtır.  Üst  pencerel er  i çeri yi  haval andırı p gün i çi nde biri ken ı sı yı  yok et mek 

içi n gecel eri  ılı k havada ot omati k ol arak açıl maktadır.  Avl uda i stenmeyen sera et kisi 

ol uĢ ma ması  ve hava sirkilasyonunun deva mlılı ğını n sağl anması  i çi n özel  ol arak 

tasarlanmı Ģ hava kanalları düĢünül müĢt ür.  

                             

     ġekil 3. 16. Debis Bi nası- Gör ünüĢ              ġekil 3. 17. Debis Bi nası- GörünüĢ 

( Wi ggi nt on, Harris, 2002) 

Pl an 

Konutlar  ofis al anı nı n 45 bi n m
2
‟si ni  kapsa maktadır.  (6. 8 hekt arlı k t opl am sit edeki 

170 bi n m
2

 li k ofis al anı ndan;  bu da t opl a m karıĢı k kullanı m geliĢi mi ni n yüzde 

50‟si ni  ol uĢt urur.  Bi nanın f orumu altı  katlı  geniĢ  al çak bir  uçt an 21 katlı  dar  bir  uca 

yükselir.  Ort ası  avl ul u kare f or munda t asarlanmı Ģ  bi nal arı n i ç t arafa bakan gal eri 

katları  üzeri  ca m- çeli k konstrüksi yonl a ört ül ü bir i ç avl uya (atri um)  bak makt adır.  14 

m‟li k atri um mer keze doğr u kuzey güney yönl ü uzanır.  Atri um‟ a bakan gal eri 

katları nı n güneĢt en yararlanma  i mkanl arı nı  arttır mak i çi n gal eri  katları yukarı ya 

doğr u çı kıl dı kça geri ye çekilerek küçül mekt edir. Bu da  bir  ist asyondaki  mi ni mu m 

gün ı Ģı ğı  sevi yel eri ni  düzenl eyen Al man mevzuatıyla uyu ml u i ki  adet  etrafa üstten 

bakan ofis kanatları na i mkan verir. (htt p:// web. ut k.edu/ ~archi nfo/ a489_f 02) 

 

http://web.utk.edu/~archinfo/a489_f02
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ġekil 3. 18. Debis Bi nası Vazi yet Pl anı  

(http:// web. ut k. edu/ ~archinfo/ a489_f 02/ PDF/ Debis. pdf) 

 

 

ġekil 3. 19. Debis Ze mi n ve 4. Kat Pl anı 

(htt p:// web. ut k. edu/ ~archinfo/ a489_f 02/ PDF/ Debis. pdf) 

http://web.utk.edu/~archinfo/a489_f02/PDF/Debis.pdf
http://web.utk.edu/~archinfo/a489_f02/PDF/Debis.pdf
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ġekil 3. 20. Debis Bi nası- Kat Planları  (14-21. Kat)   

 (http:// web. ut k. edu/ ~archi nfo/ a489_f 02/ PDF/ Debis. pdf)                                                                                          

 

 

 

 
ġekil 3. 21. Debis Bi nası Batı Cephesi Gör ünüĢü  

(htt p:// web. ut k. edu/ ~archinfo/ a489_f 02/ PDF/ Debis. pdf) 

Enerji Stratejisi  

Enerji  korunu mu t asarım strat ejisi ni n öne mli  bir  yönüdür  ve pr oj e cephel eri n 

tasarı mı na maddi  yardım yapan Avr upa Bi rli ği Jul  2 araĢtır ma pr ogramı ndan f on 

kazanmı Ģtır.  Post da mer  Pl at z sitesi  D. B.  t arafı ndan genel  ol arak enerji  t asarrufunun 

test  mekanı  ol arak görül dü ġöyl e ki  çift  ca mlı  yüzey doğal  haval anmanı n 

gerçekl eĢtiği  süresi ni  artırır  ve ofisleri n akusti k Ģartları nı  i yileĢtir mekt edir.  Bi nal arda 

http://web.utk.edu/~archinfo/a489_f02/PDF/Debis.pdf
http://web.utk.edu/~archinfo/a489_f02/PDF/Debis.pdf


 99 

ağırlı klı  ol arak geri  dönüĢüml ü mal ze mel er;  çeli k ve  ca m kullanıl mı Ģtır.  Yapıl an bir 

araĢtır maya göre bu bi nal ar  ekol oji k il kel er  di kkat e alı nmadan yapılan aynı  al ana 

sahi p ofisler  i çi n harcanan enerji den %30,  haval andır ma i çi n harcanan enerji den %35 

ve aydı nl at ma içi n harcanan enerji den %35 tasarruf sağl a makt adır.  

Yapı m 

Bi na,  yöneli m ve  yüksekli ğe bağlı  ol arak dıĢtan 2 si ste m kapl anmı Ģ  güçlendiril mi Ģ 

bet on çerçeveden ol uĢ makt adır.   Opak cephe,  ana hava bari yeri ni  ol uĢt uran yüksek 

yalıtı mlı  opak,  kl asi k t arzda yapıl mı Ģ  paneller  duvarı nı n önündeki  t erracota per deden  

ve ekono mi k açı p kapamalı  pencerelerden ol uĢmakt adır.  ġeffaf  cephe kul eni n batı 

yüzünü kapl a mı Ģtır.  Bet on kat  pl akası  ise katları n dı Ģ  kenarları nda gör ünür,  sı caklı k 

ayarlayı cısı ve güneĢ radyasyonunu e mi ci ol arak iĢ gör mekt edir.  

ġeffaf  cephe i ki nci  yüzey il kesi ni n il gi nç bir var yantı nı  ol uĢt ur maktadır.  Ca m 

kapağı n dı Ģ  yüzeyi  arkadaki  ana dı Ģ  ca m duvardaki  r üzgar  bası ncı nı azaltır  ve 

pencereni n sürekli  açı k kal abileceği  i ç ca m kapl a madan yağ mur u uzak t ut maya 

yarar.  Ayrı ca cepheye güneĢ  ı Ģı ğı  kor uması  sağl ayan oyukt aki  geri  çekilebilir 

kapağı n da korunması nı sağla makt adır. (htt p:// web. ut k. edu/ ~archi nfo/ a489_f 02) 

 

ġekil 3. 22. Debis Bi nası Cephe 

Det ayı(htt p:// web. ut k. edu/ ~archi nfo/ a489_f 02/ PDF/ Debis. pdf) 

 

 

http://web.utk.edu/~archinfo/a489_f02
http://web.utk.edu/~archinfo/a489_f02/PDF/Debis.pdf
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Isıt ma  

Bi nanı n ı sı nması  ze mi ndeki  ı sı  değiĢi mcileri  yol uyl a BE WAG böl gesel  ı sı nma 

siste mi yl e sağl anır.  Termost ati k valflı  çevresel t üp ı sıtıcıları  ofisler de bireysel 

sıcaklı k kontrol ü sağl ar.  Kı Ģı n egzoz hava akı ml arından t ekrar  ı sı  kazanı mı  sağl a mak 

içi n ter mal tekerler ofis haval andır ma siste ml eri nde kullanılır.  

                                                                              

ġekil 3. 23. Debis Bi nası- Cephedeki hareketli     ġekil 3. 24. Debis Bi nası- Cephe  

                  düzenekl ere ait siste m det ayı                                Gör ünüĢü     

(htt p:// web. ut k. edu/ ~archi nfo/ a489_f 02/ PDF/ Debis. pdf) 

Soğut ma  

Soğut ma,  soğut ul muĢ  t avan Ģekli nde sağl anır,  ama  ol mazsa ol mazdan çok il ave bir 

özelli ktir.  Kull anı cıları n açı k bir  pencereye kolay eriĢi mi,  dar  kat  pl akal arı  ve  i ç 

yüzeyi n he men dı Ģı ndaki  dıĢ  kapakl ar,  kullanı cılar  i çi n rahat  bir  orta m ve yet erli 

kontrol ü sağlanmat adır. (htt p:// web. ut k. edu/ ~archinf o/ a489_f 02/ PDF/ Debis. pdf) 

Haval andı r ma 

Avl uda i stenmeyen sera et kisi  ol uĢ ma ması  ve hava sirkül asyonunun devaml ılı ğı nı n 

sağlanması  i çi n özel  ol arak t asarlanmı Ģ  hava kanalları  düĢünül müĢt ür.  Haval andır ma 

bi nanı n çevresel  kontrolünde baĢlıca yönl erden biri dir.  Yazı n,  dıĢ  sı caklık 30
o

C‟ı 

aĢ madı ğı  sürece doğal  haval andır ma  mekani kt en daha i yi  sonuçl ar  vermek üzere 

tasarlanmı Ģtır.  Kı Ģı n da dı Ģardaki  sı caklı k 5
o

C‟in altı nda ol unca,  mekani k hava-

landır ma  ve  ı sı nma devreye girer  ve benzer  bir  siste m i Ģle mekt edir.  Her  mevsi m i çi n 

http://web.utk.edu/~archinfo/a489_f02/PDF/Debis.pdf
http://web.utk.edu/~archinfo/a489_f02/PDF/Debis.pdf
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bu strateji ni n bir  sonucu ol arak,  doğal  haval andır manı n bi nanı n t epesi  i çi n yıl 

boyunca %40,  al çak kısı ml arı  i çi nse %55 yet erli  ol acağı  t ahmi n edili yor.  Si st e m 

kullanı cılar  t arafı ndan,  t ama mı yl a kullandı ğı nda binanı n enerji  yükünü %40 oranı nda 

azaltacaktır.  Kı Ģı n havalandır ma  kapat ma kanalları nı n kapalı  modda yalıtıcı  bir 

battani ye gi bi,  yazı n da kanal  gi bi  haval andır ma i dare edi p,  i çeri  seri n ferah hava 

çekmesi Ģekli nde çalıĢ ması yl a gerçekl eĢir. (http://web. ut k. edu/ ~archi nfo/ a489_f 02) 

Aydı nl at ma 

Ofi sler  i çi n suni  ı Ģı klandır ma,  duvara oyuk ı Ģı kl andır ma ile öneml i  kat kı da  

bul unul muĢ  bi çi mde kl asik t arzda düĢünül müĢt ür. At ri umdaki  ca m kapl a ma,  gecel eri 

yansıtıcı bir tavan ortaya çı karır ve güçl ü spot ıĢı kları yl a et kisi artırılır.  

 

ġekil 3. 25. GünıĢı ğı nı geçiren   cephe panelleri 

(http:// web. ut k. edu/ ~archinfo/ a489_f 02/ PDF/ Debis. pdf) 

                   

 

ġekil 3. 26. Atri um Çatı Günı Ģı ğı nı geçiren Paneller.  

(http:// web. ut k. edu/ ~archinfo/ a489_f 02/ PDF/ Debis. pdf) 

 

http://web.utk.edu/~archinfo/a489_f02/PDF/Debis.pdf
http://web.utk.edu/~archinfo/a489_f02/PDF/Debis.pdf
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Günı Ģı ğı kull anı mı  

Günı Ģı ğı sevi yel eri ofisler boyunca hayli yüksektir ve %2‟li k günıĢı ğı unsuru ol an 

Al man standartları na ol dukça uygundur. Batı tarafındaki ofisler çift yüzeyli 

cephel eri yl e %5‟e yakı n günıĢı ğı unsurundan yararlanırlar ve elektri k ıĢığı na çalıĢ ma 

za manı nı n yıl da %40‟ı ndan daha az bir za manda ihti yaç duyul ur. Atri um güneĢ 

göl gesi sağl a mak, gökyüzünün doğr udan görünüml eri ni engelle mek ve gecel eri suni 

ıĢığı yansıt mak üzere tasarlanan geniĢ ca m panellerden içeri geçen kontrollü ıĢı kla 

dol up taĢar.  

3. 5. 3. City Gate Bi nası (St adt or) 

1991 yılı nda,  yeni  yol  t üneli ni n üst ünden geçerek trafi k akıĢı nı  Düssel dorf‟un 

mer kezi ne t aĢı yacak yüksek bir  bi nanı n t asarlanı p t asarlana mayacağı nı araĢtır mak 

a macı yl a düzenl enen yarıĢ mayı,  Ingehven O. Pet  vend Part ner  kazanmı Ģ  ve Pet unka 

Pi nk un Part ner‟ı n yeni den bi çi ml endiril miĢ uygulaması yl a yapı i nĢaa edilmi Ģtir.  

 

ġekil 3. 27.  Cit y Gat e Binası- Gör ünüĢ ( Wi ggi nt on, Harris, 2002)  

Akıllı k Fakt örü  

Bi na,  doğal  haval andır ma ya da mekani k haval andır ma mekani z mal arı nı ot omati k 

ol arak belirleyen Bi na Yöneti m Si ste mi  ( BMS)  t arafı ndan denetlenir.  Bi na Yöneti m 

Si ste mi  ( BMS)  atri um pervaneleri ni,  haval andır ma kapakçı kl arı nı,  j al uzileri,  ıĢı kl arı, 

mekani k haval andır mayı,  ısıt mayı  ve soğut mayı,  yangı nı  ve güvenliği  deneti m 

altı nda t ut ar.  Doğal  haval andır ma bi nayı  saran boyl u boyunca haval andır ma 

kapakçı kl arı yla bil gisayardan ku mandalı  sağl anır. Hava boĢl uğundaki  j al uziler,  ı Ģı k 

ya da yalıtı m düzeyi ne göre ve gece boyunca hava geçir me mesi  gerekti ği nde 
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ot omati k ol arak kal dırılır ve  ittirilir.  St adt or  pr oj esi  yüksek kalitede ı Ģı k,  kiĢisel  al an 

ve cazi p çalıĢ ma orta mı sağl a ması a macı yl a tasarlanmı Ģ bir ofis bi nası dır.  

Ayrı  bir  siste m de ı sıtma,  soğut ma  ve haval andır ma i stasyonunu kontrol  eder. 

Rüzgârı n hı zı nı  ve yönünü,  dıĢarı daki  sı caklığı,  bi na boĢl uğunun sıcaklı ğı nı 

dı Ģarı daki  ne mlili ği,  küresel  yalıtı mı  ve ı Ģı k düzeyi  dı Ģı nda f ot oseller  i çin sensörl er 

mevcutt ur.  Haval andır ma kut ul arı  ofis katları  boyunca mevcut  ol an bası nç farkl arı na 

göre kontrol  edil mekt edir.  Bası nç farkı  50Pa i le sı nırlı dır,  böyl eli kle kapılar  zor 

açıl mayacaktır.  Cepheden ve atri umdan gel en hava bor ul arı  15.  kattaki özel  bir 

deneti m t esisi ne bağl anır.  Bası nç farkı  bi nanı n her  yakası/ yanı  i çi n ayrı  öl çül ür  ve 

haval andır ma kapakçı kl arı buna göre ayarlanır. (Wi ggi nt on, Harris, 2002)  

Pl an 

Bi na i ki  ayrı  eĢkenar  dörtgen bi çi mli  kul eden ol uĢur.  Bu kul el er  en t epede 3 sevi yede 

birleĢir  ve 50 m yüksekli ği nde dev bir  atri um boĢl uğu meydana getirirler.  En 

tepedeki  3 ofisi n t avanl arını n kendi  i ç atri uml arı  vardır  ve bunl ar  çatı dan aydı nl atılır. 

20 katlı  bu bi na i ki  di key üçgen bi çi mi nde i skel et  t arafı ndan dest ekl enmekt edir.  Bu 

iskel eleri  ofisleri n bul unduğu en üstteki  3 kat  birbiri ne bağl ar;  böyl eli kle bi nada bir 

köpr ü meydana getiril mi Ģ  ol ur.  Kul e paral el  kenar  bi çi mi nde bir  al ana i nĢa edil mi Ģtir 

ve arada bir  atri um boĢluğu kal acak Ģekil de i ki  paralel  kul eye böl ünmüĢt ür.  Yer  son 

derece açı k bir  arazi dir  ve güçl ü r üzgarlara mar uz kalır.  Büt ün bi na ayrı ca bir  yeraltı 

tüneli ni n üzeri ne te mellendiril mi Ģtir. ( Wi ggi nt on, Harris, 2002) 

                          

ġekil 3. 28.  Cit y Gat e Binası- Vazi yet Pl anı             ġekil 3. 29.  Cit y Gat e Bi nası-   

                                                                              Plan( Wi ggi nt on, Harris, 2002) 
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Deri nli ği  1. 4 metreye ulaĢan çift  kapl a malı  hava boĢl uğu sayesi nde büt ün ofisleri n 

kapalı  bal konu mevcuttur.  Bi nanı n büyük bölü mü,  her  katı n sevi yesinde yat ay 

Ģeritler  hali nde uzanan bil gisayar  ku mandalı  haval andır ma kapakçı kl arı vasıtası yl a 

doğal  ol arak haval andırılır.  BYS‟ ni n opti mu m düzeyde ı sı,  seri nl et me ve t e mi z hava 

tedari ği  i çi n opti mu m deneti m si ste ml eri ni n uygulanabil mesi  i çi n devreye sokul abil-

mesi  i çi n r üzgar,  sı cak,  yağıĢ  ve güneĢ  sensörleri bul unmakt adır.  Haval andırılan çift 

kapl a ma yüzeyi  il e t oplanan güneĢ  ı sısı nı n f azlalı ğı  haval andır ma yol uyl a dı Ģarı 

veril mekt edir. 

 

ġekil 3. 30. Cit y Gat e Bi nası Ön Gör ünüĢ 

(htt p:// gai a.l bl. gov/ hpbf/ ) 

Enerji Stratejisi  

Bi nanı n büyük böl ümü katlara paral el  uzanan bil gisayar  ku mandalı  hava kapak-

çı kl arı yl a doğal  ol arak haval andırılır.  Bi na Yönet i m Si ste mi‟ni n ( BYS),  ısıt ma,  so-

ğut ma/seri nle me  ve t e mi z havanı n opti mu m düzeyde kontrol  edilebil mesi  içi n gerekli 

ol an r üzgâr,  sı caklı k,  yağmur  ve güneĢ  sensörleri  mevcutt ur.  Haval andırılan çift 

kapl a malı  yüzey güneĢten el de edilen ı sı yı  haval andır ma yol uyl a hava boĢl uğuna 

vererek gereken soğut ma/seri nlet me yükünü sı nırlar. ( Wi ggi nt on, Harris, 2002)  

ĠnĢaat  

Bi nanı n i skel eti  bet onarme  il e dol durul muĢ  çelik süt unl ar  ve ko mpozit   katl ardan 

ol uĢur.  Bi nanı n dı Ģ  cephesi  düzl e msel  ca m panellerle kapl anmı Ģtır.  Bu panell er 

al ümi nyu m haval andır ma kut ul arı nı n yat ay Ģeritleri arası na yerleĢtiril mi Ģtir.  

http://gaia.lbl.gov/hpbf/picture/casestudy/dusseldorf/building.jpg
http://gaia.lbl.gov/hpbf/picture/casestudy/dusseldorf/building.jpg
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Çi ft  yüzeyli  hava boĢl uğu,  ofis katları nı n üç t arafını  sararak 1, 4-0, 9 metre deri nli ğe 

ul aĢan haval andır malı  bi r  çevre böl gesi  ol uĢt urur. Çi ft  kaplı  yüzeyi n dı Ģ  cephesi;  15 

mm. ‟li k pl aner  ca ml a ma il e güçl endiril mi Ģtir.  Ġç  yüzey di key ol arak sarılmı Ģ  yüksek 

perfor manslı  ahĢap çerçevel erden yapıl mı Ģtır.  Ta m yüksekli kteki  çift  ca ml a manı n 

düĢük-e kapl a ması  vardır.  Jal uziler  ol maksı zı n t opl a m enerji  akt arı mı  %50‟ ye, 

jal uzileri n al çaltıldı ğı  zamansa %10‟a eĢittir.  %68 oranı nda ı Ģı k geçirgenliği  vardır. 

( Kapl a madan sı zabilen ı Ģı k %68 oranı ndadır)  Di key atri um duvarları,  caml a t ek kat 

kapl anmı Ģtır. (http:// gai a.lbl. gov/ hpbf/ ) 

                                     

   ġekil 3. 31. Cit y Gat e Binası                         ġekil 3. 32.  Cit y Gat e Bi nası Cephe 

         Siste m Kesiti                                         Kapl ama Panelleri Gör ünüĢü  

( Wi ggi nt on, Harris, 2002) 

Isıt ma:  

Isıt ma,  düĢük-dereceli  sıcak su siste mi  ( LTHW)  i le sağl anmakt adır.  Bu da bir  el ekt -

ri k i stasyonunda kullanılmayan sı cak suyundan yararlanan bir  böl gesel  ısıtma  si st e mi 

tarafı ndan besl enmekt edir  ve kı Ģları  100- 120
o

C,  yazl arı  i se 70
o

C‟li k sı cak su bi naya 

veril mekt edir.  LTHW,  ı Ģı klı  t avan panelleri ne arkası nda bobi nl er  bul unan met al 

tavan döĢe mel eri)  ve alttan ı sıtılan bazı  al anl ara 40
o

C ol arak dağıtılır.  Kull anılan 

al anl ardaki  yer  yer  alttın ı sıt ma siste mi  dıĢında,  atri um ı sıtıl mamakt adır. 

(htt p:// gai a.l bl. gov/ hpbf/ ) 
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ġekil 3. 33. Cit y Gat e Bi nası   Isıt ma Siste mi   ( Wi ggi nt on, Harris, 2002)                                                     

Haval andı r ma  

Doğal  haval andır manı n sıcaklı kları n 5
o

C il e 22
o
C arası nda ol duğu yılın %70‟li k 

döne mi nde sağl anabileceği  öngör ül müĢt ür.  Yılın %25‟li k böl ümünde,  sıcaklı kl ar 

5
o

C‟ ni n altı nda ol acak ve önceden ı sıt malı  (ön-ısıt malı)  mekani k haval andır ma 

kullanılacaktır.  Yılı n geri  kal an %5‟li k kı s mı nda i se sı caklı kl ar  büyük i hti mall e 

22
o

C‟ ni n üzeri nde ol acak ve önceden soğut malı ( ön-soğut malı)  mekanik haval an-

dır ma gerekli  ol acaktır. Mekani k ol arak dağıtılan hava yukarı da anl atıl dı ğı  gi bi, 

tavandaki  dağıtıcı  sl otlar  yol uyl a önceden koĢullara uyu ml u hal e getiril mekt edir. 

Hava,  t avandan dıĢarı  atılır.  Her  kattaki  haval andır ma kut ul arı  ot omati k bir  kapakl a 

duvara gö mül müĢt ür.  Kapakçı kl ar  t a ma men kapalı  ya da r üzgarı n hı zı  yüksekse, 

kapakçı kl ar  yal nı zca %10 oranı nda açıl makt adır. Kapatıl dı kt an sonra,  kapakçı kl ar 

önceli kl e %10 oranı nda sonra %100 oranı nda açılmakt adır.  Bi nanı n cephesi  boyunca 

3. 3 k m uzunl uğunda haval andır ma kut ul arı  bulunmakt adır.  Doğal  haval andır ma 

açısı ndan,  kullanı cıları n içteki  pencereleri  elle açmal arı  gerekmekt edir.  Dı Ģ  cephede, 

havayı  boĢl uğa veren hava-l andır ma kapakçı kl arı  ot omati ktir.  Dı Ģtaki  ofisler  çift 

kapl a malı  yüzeyli  boĢl ukt an gel en havayl a yandan haval andırılırlar,  i çteki  ofisl erse 

atri umdan gel en havayl a sonradan haval andırıl makt adırlar.  Odadaki  kontrol 

paneli ndeki  kır mı zı  ıĢı k, mekani k haval andır ma varken kullanı cıları  uyarmakt adır. 

Burada yapılacak en uygun davranıĢ,  i çteki  pencerel eri  kapat maktır.  Atrium doğal 

ol arak haval andırılır.  Cam panj urları n dört  yeri böl ünür.  Ġki  uçl u du- varl arda 40 

m
2
‟li k bir  açı klı k sağl ar. Bi r  di zi  panj ur,  ca ml anmı Ģ  duvarı n altı nda,  kalanı ysa en 
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üst ünde bul unur.  Farklı  ku manda siste ml eri  %25,  %75 ve  %100‟l ük açılma  sağl ar. 

Ca m panj urlar  rüzgârı n hı zı na ve yönüne göre ku manda  edilir.  Hava r üzgarlı 

ol duğunda bir  t arafı  kapatılır  ve r üzgarı n bi nada dol aĢ ması  önl en mi Ģ  ol ur. 

(htt p:// gai a.l bl. gov/ hpbf/ ) 

Aydı nl at ma 

Bi nadaki,  ca m kapl a ma gün ı Ģı ğı na aza mi  düzeyde mar uz kalı nması nı  sağl ar  ve Ģehri 

gözl er  önüne ser mekt edir.  Ġçteki  ofi sler  (i ki ncil  ol arak)  her  i ki  ucunda da baĢtan aĢağı 

ca ml anmı Ģ  duvarları  ol an atri uml a aydı nl atıl makt adır.  En üstteki  üç ofis katı nı n 

kendi  mer kezi  atri umu bul unup;  bu atri um yukarı dan aydı nl atıl makt adır.  Yapay 

aydı nl at ma  gün ı Ģı ğı  koĢulları na t epki  ver mez.  Kull anı cıları n gün ı Ģığı  yet erli 

ol duğunda ı Ģı kları  kapatması  gerekmekt edir.  Bununl a birli kte,  i Ģ  gününün sonunda 

bi nanı n ı Ģı kları  ot omati k ol arak kapatılır.  Yüksek veri mlili ği  ol an ı Ģı k uyum si st e mi 

özel  ol arak geliĢtiril mi Ģtir;  he m pl anı n mer kezi nde bul unan kori dorlar,  t uval etler  ve 

konferans  sal onl arı,  Al man yönet meli kleri ne uygun bi çi mde mekanik ol arak 

haval andırıl makt adır.  Üstten he m de alttan aydı nl at ma sağl a mak i çi n fl uorasan l a mba 

kullanıl mı Ģtır. (http:// gaia.l bl. gov/ hpbf/ ) 

GüneĢ Kontrol ü 

Jal uziler  çift  yüzeyli  boĢl uğun i çi ne,  bi nanı n düĢ  yüzeyi ni n 200 mm.  ar kası nda 

yerleĢtiril mi Ģtir.  Jal uziler  her  cephedeki  f ot osel  det ekt örüne karĢı  ot omatik ol arak 

al çaltılır.  Bu det ekt örler, güneĢ  belirli  bir  cephede parlı yorsa bunun t espitini  yapar. 

Jal uziler  al çal dı kt an sonra,  i ki nci  bir  uyarı  ile 45
o
‟lik açı ya ayarlanırlar.  Bu konu mda 

gün ı Ģı ğı  hal a bi naya girebil mekt edir  ancak parlaklı k azaltıl mı Ģtır.  Eğer  güneĢ  ı Ģı ğı 

belirli  bir  cephede parl amı yorsa,  o t akdirde j al uziler  kal dırılır.  Jal uzi  perdel eri ni n 3 

çatı  konu mu var dır.  Bunl ar  kullanı cı nı n ı Ģı k düğ mesi yl e ayarlanabilir;  ta m ol arak 

kapalı, 45
o
 açı k ve yüksel miĢ yaz güneĢi ni yansıtması içi n yat ay konu mdadır.  

BoĢl uğun 1. 4 m.  deri nli kte ol duğu yerlerde belirli öl çüde günıĢı ğı  kor uması  sağl anır; 

böyl eli kle yüksek açılı  doğr udan yansı yan güneĢ  ı Ģı ğı nı n kullanılan al anl ara giriĢi 

önl enmi Ģ  ol makt adır.  Kı Ģı n gecel eri,  büt ün havalandır ma kapakçı kl arı  kapatılır  ve 

hava boĢl uğu j al uzileri  ek yalıtı m sağl a mak i çi n indirilebilir.   Eğer,  dı Ģtaki  sı caklı k 

22
o
‟yi  aĢarsa ön-soğutmalı  mekani k haval andır ma doğal  haval andır manı n yeri ni 

al makt adır.  Yaz geceleri,  bi nanı n gece boyunca seri n t ut ul ması  i çi n büt ün 
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haval andır ma  kapakçı kları  açılır.  Kullanı cılardan gece boyunca i çt eki  pencerel eri 

açı k t ut mal arı istenir. (http:// gai a.l bl. gov/ hpbf/ ) 

3. 5. 4. NREL  Bi nası  

( Nati onal Rene wabl e Energy Laboratory’s Vi sitors Center ) 

Ul usal  Yenilenebilir  Enerji  Laborat uarları  ol arak açılı mı  ol an NREL Vi sitor  Cent er 

bünyesi nde bul unan çeĢitli  i nt eraktif  sergilerle güneĢ,  rüzgar,  bit kiler  ve dünyanı n 

kendi  sı caklı ğı ndan el de edilen enerjilerle enerji veri mlili ği  ve yenilenebilir  enerji 

konusunda ör nekl er  verilmekt edir.  Nrel  Vi sit or  binası  Mi dwest  Ar aĢtır ma Enstit üsü 

tarafı ndan Gol den/ Col orado‟ da yapıl mı Ģtır.  Tasarı mcılar  büt ünl eĢtirici  bir  yakl aĢı ml a 

bi na perfor mansı nı  opt i mi ze edebil mek i çi n pasif  sol ar  enerji,  enerji  veri mli 

aydı nl at ma ve çevreye zarar  ver meyerek aynı  za manda mali yetleri  de  yüksek 

ol mayan birçok  t eknoloji yi  bir  arada  kullanmıĢlardır.  Yapı  sergile me  böl üml eri, 

ofisler,  odit oryum ve genel  oku ma  sal onu  böl üml eri nden oluĢ makt adır. 

( www. nrel. gov/ buil di ng/hi ghperfor mance) 

 

ġekil 3. 34. NREL Bi nası Gör ünüĢü 

( htt p:// www. nrel. gov/ buildi ngs/ hi ghperfor mance/visit ors_cent er_gallery. html  ) 

Akıllılı k Fakt örü  

NREL Vi sit or  Cent er,  yenilenebilir  enerji  ve enerji  veri mlili ği  sağl ayan yapı sı yl a 

akıllı  bi na uygul a mal arını n en i yi  ör nekl eri nden biri dir.  Pasif  güneĢ  enerjisi 

teknol ojileri ni  barı ndıran bu bi na,  özgün ve görsel  t asarı mı  ve gör ünüĢü il e akıllı 

bi nal arda t asarı mı n enerji  veri mlili ği ni  nasıl  artırılabil di ği ni n bir  kanıtı dır.  ( Anon, 

2002) 

http://www.nrel.gov/buildings/highperformance/visitors_center_gallery.html
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ġekil 3. 35. NREL Bi nası- Gör ünüĢ 

( http:// www. nrel. gov/ buildi ngs/ hi ghperfor mance/visit ors_cent er_gallery. html  ) 

Enerji Yöneti m Stratejisi 

Col orado School  of  Mi nes  ve NREL mühendisleri ni n üzeri nde birli kte çalıĢtı ğı 

ısıt ma,  haval andır ma,  klima  si ste ml eri  ve  pasif  güneĢ  enerjisi  özelli kleri ni arası ndaki 

ent egrasyonu  opti mi ze edecek bir  enerji  yönetim si ste mi ni n t estleri  yapıl makt adır. 

Bu si ste m enerji  t üketi mini  azaltırken,  konf oru artır mayı  a maçl a makt adır.  Bununl a 

birli kte enerji  t asarrufu a macı yl a doğal  kaynakl ardan el ektri k üretil mesi a macı yl a 

çeĢitli yönt e ml er kullanılmakt adır. ( www. eren. doe. gov/ buil di ngs/ hi ghperfor mance)  

Rüzgardan El de Edil en El ektri k 

Aylı k ortala ma  t üketi mi  4000 Kw/ s  ol an Vi sit or Cent er‟ı n el ektri k i hti yacı   r üzgar 

kaynakl arı ndan el de edilme kt edir.  Wyo mi ng sı nırındaki  büyük r üzgar  tribünl eri  bu 

el ektri ği üret mekt edir.  

   

  ġekil 3. 36. Rüzgar Tirbünl eri 

( htt p:// www. nrel. gov/ buildi ngs/ hi ghperfor mance/visit ors_cent er_gallery. html  ) 

 

http://www.nrel.gov/buildings/highperformance/visitors_center_gallery.html
http://www.nrel.gov/buildings/highperformance/visitors_center_gallery.html
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Pasif GüneĢ Enerjisi Yüzeyl eri  

Mi mari  özelli kleri  de en çok et kile mi Ģ  ol an ege men enerji  veri mlili ği  teknol ojisi, 

sergi  sal onununu aydı nl at makt a ve ı sıt makt a kullanılan “Tr ombe duvarı ”nın i cadı dır. 

Tr o mbe duvarı,  her  birisi  di ğeri  il e “ V”  f or munda açı  ol uĢt uran beĢ  ana kı sı mdan 

ol uĢ muĢ  bir  yapı dır.  “ V” yapısı ndaki  f or mun  güneydoğu cephesi ne bakan t arafı n-

daki  pencerel er  doğal  gün ı Ģı ğı  aydı nl at ması  ve sabah vakti  ı sı nma sağl arlar.  

Pencerel eri n önündeki  yat ay kiriĢler  yaz boyunca güneĢ  ı Ģı nl arı nı n direk gel mesi ni 

engelle mekt edirler.  “ V” yapısı nı n di ğer  t arafı nda si yaha  boyalı  kalı n bir  bet on duvar 

vardır.  Bu duvarı n üzeri  ca m kapl anmı Ģtır.   GüneĢ  ı Ģı mal arı  bu si yaha boyalı  duvar 

tarafı ndan direk ol arak emi lir  ve ca ml arı n dı Ģarı  ısı  kaybı nı  engelle mesi yl e t ut ul an ı sı 

enerjisi iç tarafa iletilerek sergi sal onunu yavaĢ yavaĢ ısıtır.. 

 

ġekil 3. 37. Trombe Duvarı Det ayı  

( Anon., 2002) 

Yapı m 

Vi sit or  Cent er‟i n dı Ģ  duvarları nda,  bi nanı n enerji  perfor mansı nı  artır mak a macı yl a 

bir  nevi  enerji  depol ama  mekani z ması  ol arak çalıĢan dıĢ  i zol asyon si st e mi 

uygul anmı Ģtır. Bu siste m 8 i nçli k bet on bl ok,  4 i nçlik köpük ve en dıĢta senteti k duvar 

sı vası ndan ol uĢur.   Bi nanın dı Ģ  yüzeyi  i zol e edilerek veri mli  bir  ısı  depol ama  met odu  

izlenmi Ģ ol makt adır. ( Anon., 2002) 

Aydı nl at ma 

Public Servi ce Co mpany of  Col orado ve  NREL t arafı ndan  Vi sit or  Cent er  içi n,  enerji 

veri mi ni  ve zi yaretçilerin konf orunu artırırken,  enerji  mali yetleri ni  azaltan bir 

aydı nl at ma siste mi  t asarlandı.  Dekoratif  ve f onksi yonel  a maçlı  küçük fl oresan 

a mpuller,  harekete ve ıĢığa duyarlı  ı Ģı kları  kapatı p açan  sensorlar ve  çı kı Ģ 

levhal arı nı n aydı nl atan LED‟l er kullanıl dı. ( Anon. , 2002)  
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ġekil 3. 38.  Siste me Genel BakıĢ ( Anon., 2002)  
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3. 5. 5. Federal Ġstatisti k Bürosu Bi nası  

Ġsvi çre Federal  konseyi  ve Parl a ment osu Ġstatisti k Bür osu Bi nası nın ( OFS) 

Neuchat el‟de i nĢa edilmesi ne karar  ver mi Ģtir. Neuchat el‟in üni versitesi,  bili msel 

kur ul uĢlara yakı nlı ğı  ve birli kte çalıĢabil me ol anağı  sun ması nı n yanısıra ul aĢı m 

açısı ndan coğrafi  konumunun el veriĢli  ol ması bu kararda et kili  ol muĢt ur.  OFS 

Bi nası,  Ecoparc al anı  içerisi nde bir  yarıĢ ma  sonucunda seçilerek i nĢa edil mi Ģtir. 

Bauart  Mi marlı k Bür osu‟ nun önerdi ği  kentsel  tasarı m ve  OFS Bi nası  pr oj esi  j üri 

tarafı ndan biri nci  seçil mi Ģtir.  Kentsel  öl çekt e bi nanı n t opoğrafya il e uyu ml u,  mevcut 

düzeni  güçl endirici  ve t a ma ml ayı cı  ol uĢu,  arazi kullanı mı nı n akılcı  ve ekono mi k 

ol uĢu j üri yi et kile mi Ģtir. (Canan, 2003)  

 

ġekil 3. 39. Federal Ġstatistik Bür osu - Gör ünüĢ( Canan, 2003)  

Akıllılı k Fakt örü 

Yapı da t e mel  yakl aĢı m ol an doğal  aydı nl at ma,  mekani k haval andır manın en aza 

indiril mesi,  doğal  havalandır manı n uygul anması,  el ektromanyeti k pr obl e ml eri n 

et üdü ve enerji  gereksini mi ni n azaltıl ması  konul arı  baĢarı  ile çözüml en mi Ģtir. 

( Canan, 2003) 

Pl an 

120 ki Ģili k rest oran,  90 kiĢili k kafet erya ve mut fak,  küt üphane,  konferans  sal onu, 

bil gisayar  mer kezi,  arĢi vler  ve alt yapı  il e il gili  mekanl ar, 1200 m
2
‟li k servis al anl arı, 

uzunl uğu  235 m.  ol an bina beĢ  kat +t eras  katı  ve iki  bodr um katı ndan ol uĢmakt adır. 
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Yapı nı n göl e bakan cephesi  (güney)  sayda m ve eği mli  bir  y,  de miryoluna bakan 

cephesi (kuzey) ise düz hat Ģekli ndedir. ( Canan, 2003)  

 

ġekil 3. 40. Federal Ġstatistik Bür osu –Vazi yet Pl anı ( Canan, 2003)  

 

ġekil 3. 41. Federal Ġstatistik Bür osu –Kat Pl anları ( Canan, 2003)  

Enerji Stratejisi 

Pr oj eni n t asarı m aĢa masında t asarı mcıları n en büyük çabal arı,  yatırı m masrafları nı 

arttır madan bi nanı n enerji  gereksi ni mi ni  azalt maya yöneli k önl e ml ere yer  ver mek 

ol muĢt ur.  Bunun i çi n de dı Ģ  kabuk bileĢenlerini n doğr u seçi mi  ve i ç ı sı  kaza-

nı ml arı nı n değerlendirilmesi,  soğut ma  gereksi ni mi ni n azaltıl ması  i çi n bür ol arı n 

doğal  ol arak haval andırıl ması  ve el ektri k enerjisi  t üketi mi ni n azaltıl ması 

a maçl anmı Ģtır.  
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OFS Bi nası  ül ke koĢullarında gerçekl eĢtirilen bi nal arla karĢılaĢtırıldı ğı nda çok daha 

az enerji  t üket mekt edir. Bi nanı n enerji  gereksi ni mi  SI A‟ nı n (Ġsvi çre Mühendi s  ve 

Mi marl ar  Birli ği)  öngördüğü hedefleri n altı nda belirlenmi Ģtir.  Ġç ı sı atı kl arı nı n 

siste mati k değerlendiril mesi  ve mevsi mli k enerji  depol a ma il e enerji  gereksinmesi ni n 

2/ 3‟ü karĢılanmakt a,  kalan 1/ 3‟l ük böl ümü i se f osil  yakıt  t üketi mi nden ( mazot) 

karĢılanmakt adır.  Bi na i çerisi nde,  fot okopi  makinal arı ndan,  bil gisayarlardan ve  kirli 

havayı  dı Ģarı  at ma  sisteml eri nden kaynakl anan ı sı  atı kları  da değerlendiril mekt edir. 

Bu değerlendir me bi nanın kori dorları nı  il eti m kanalı  ol arak kullanan bi r  mer kezi 

sıcak hava siste mi hareket siste mi ile gerçekl eĢtirilmekt edir. Bununl a birli kte, güneĢ  

enerjisi  kullanılarak ve mevsi mli k depol a ma uygul a mal arı  il e doğal  kaynakl ardan 

maksi mu mda  yararlanılmakt adır.Ġsvi çre koĢullarında,  çatı  üzeri nde öne mli  mi kt arda 

güneĢ  kollekt örü kullanılsa bile güneĢ  enerjisi  ile ı sı  enerjisi  gereksi ni mi ni n ancak 

%35‟li k böl ümü karĢılanabilir.  Mevsi mli k depol a ma siste mi  il e bu oran %65‟e 

ul aĢtırıl mı Ģtır.  Si ste mi n uygul anıĢı  i se:  2400 m
3
‟l ük i çi  su dol u depoda yaz ayl arı nda 

depol anan güneĢ  enerjisi,  kıĢ  mevsi mi  i çi n kullanılabilir  dur uma  getiril mekt edir.  Su 

bi nanı n çatısı nda bul unan t opl a m 1200 m
2
' li k yüzeye sahi p kollekt ör  siste mi  il e 

ısıtıl makt adır. ( Canan, 2003)  

Yağ mur Sul arı nı n Tut ul ması ve Kull anı mı  

Ġçilebilir  niteli kte t e mi z su değerli  bir  kaynak ol up,  bu suyun mekanl arı n ve 

aksesuarları n t e mi zli ği  içi n kullanıl ması  yersiz bir  t ut umdur.  OFS Binası‟nda, 

yağ mur  sul arı nı n t ut ul ması  ve depol anması  gerekli  gör ül erek pr oj el endirme  di kkat e 

alı nmı Ģtır.  Bu yakl aĢı ml a he m su kullanı mı nda ekono mi  sağl anmakt a,  he m de  atı k su 

arıt ma t esisleri ni n yükü azaltıl makt adır.  Si ste ml e beraber  %45 oranı nda su 

ekono mi si sağl anması öngör ül müĢt ür. ( Canan, 2003)  

 

ġekil 3. 42. Federal Ġstatistik Bür osu - Isı Topl a ma Deposu ( Canan, 2003)  
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ġekil 3. 43. Federal Ġstatistik Bür osu – Su Topl a ma Deposu ( Canan, 2003) 

 

              

ġekil 3. 44. Federal Ġstatistik Bür osu           ġekil 3.45. Federal Ġstatisti k Bürosu 

                  Mevsi mli k Isı Deposu                                 Teras katı nda Yağ mur Havuzu 

                  ( Canan, 2003)                                             ( Canan, 2003)  

Aydı nl at ma 

Doğal  ı Ģı k,  mi marlı kta tasarı mı  belirleyi ci  t e mel  bir  veri dir.  Onun doğr u kullanı mı, 

mekanl arı n al gılanması nı,  kullanı cıları n konf or  düzeyi ni  ve çalıĢ ma perfor mansı nı 

doğr udan et kile mekt edir.  Pl anla mada,  “ıĢı k kuyul arı”,  sirkül asyon mekanl arı nı n 

aydı nl atıl ması nı ve doğal havalandır manı n yapıl ması nı sağla makt adır.  

Opti mu m aydı nl at ma sağl anabil mesi  a macı yl a;  bağı msı z,  hareketli  ve 220 voltl uk 

prize bağlı  çalıĢan,  fl üoresan l a mbalı,  %30 doğr udan ı Ģı k ve %70 dol aylı  ıĢı k veren 
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bir  aydı nl at ma siste mi.  Aydı nl at manı n ayarı,  doğal  ı Ģı k mi kt arı nı n yetersi zli ği ne 

bağlı  ol arak devreye giren bir  düzenekt en meydana gel mi Ģtir.  Gerekti ği nde kontrol ü 

kullanı cılarda yapabil mekt edir. ( Canan, 2003)  

 

ġekil 3. 46. Kuzey Cephesi nde Doğal Aydı nl at ma Si ste mi ( Canan, 2003)  

Di ğer  bir  uygul a ma i se kori dorları n bul undukları  yöne göre aydı nl atma  Ģekli ni n 

belirlenmesi dir.  Kuzey cephesi ni n son katı nda yer  al an kori dor,  gündüzl eri  t epeden 

aydı nl atıl makt a,  gecel eri i se yal nı zca gerekti ği  kadar  pencere parapetleri  düzeyi nden 

aydı nl atıl makt adır. ( Canan, 2003)  

Haval andı r ma 

Doğal  haval andı ma siste ml eri nden en et ki n Ģekil de yararlanmak a macı yl a 

haval andır ma bacası sistemi  ol uĢt urul muĢt ur.  

                           

                                                                              

 

ġekil 3. 47.  Federal Ġstatisti k Bür osu               ġekil 3. 48. Federal Ġstatisti k Bür osu 

                  Doğal Haval andır ma Sist.                      Doğal Haval andır ma Bacaları 

( Canan, 2003) 

 

 

Cephel erden hava giriĢi  

Mer kezi kuyul ara akt arı m  

Doğal çeki m bacal arı ndan 

çı kıĢ  
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3. 5. 6. BRE  ( Buil di ng Research Establishment) Bi nası  

( Envi ronment al Buil di ng)  

B. R. E Ni san 94‟t e Garst on‟daki  yerleri ne t aĢınacak ol an At eĢ  Ar aĢtır ma Ġst as-

yonl arı‟nı n yeni  ofislerini n t asarı mı nı  baĢl attı. Mi marl ar,  80‟den fazla mi mar 

takı mı nı n i çi nde yarıĢ mayl a seçil di.  Yeni  bi na çevreci  t asarı mı n çı ğır  açan t arzda 

yeni  bir  ör neği dir.  Pr oj enin t e meli nde il gili  kurul uĢlar  bazı  öne mli  Ģirketlerle birli kt e 

Br escu‟ca t asarlanan “ Gel eceği n enerji  veri mli  Ofisi” adlı  perfor mans  t alimat na mesi 

yer  al makt adır.  Bi na t a ma ml andı kt an sonra,  hükümet çe,  Ġngiliz yaratıcılı ğını n öne mli 

bir  ör neği  ol arak l anse edil di  ve mil enyu m ürünü adayı  göst eril di.  (Wi ggi nt on, 

Harris, 2002) 

Akıllılı k Fakt örü 

Bi na, yüksek sevi yede oto mati k kontroll ü pencerelerle haval andırıl makt adır. Kul -

lanı cıları n ıĢı klandır ma göl gel e me ve haval andır ma sevi yel eri ni bireysel belirleme 

i mkanl arı vardır. Ayrı ca günıĢı ğı sensörleri günıĢığı na göre ıĢıkl andır mayı ot omati k 

ol arak düzenl er. Bi na beton yapı dan ot omati k kontroll ü haval andır mayl a gecel eri 

seri nl etilir. Kullanı cı ihtiyaçl arı nı koordi ne et menin yanısıra geliĢ mi Ģ bi na yöneti m 

siste mi ısı nma haval andırma ve seri nlet me siste ml eri ni opti mu m bi çi mde denetler. 

 

ġekil 3. 49. BRE Bi nası - Gör ünüĢ 

( Wi ggi nt on, Harris, 2002) 
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Pl an 

Ġl k a maç açı k pl anlı hücresel alanl ar içi n uygun 100 kiĢilik esnek ve iĢlevsel bir ofisi 

hedeflenmi Ģtir. Perfor mans tali matı nı n esnek ol mayan i hti yaçl arı tüketi m değerleri ni 

Br escu‟nun hedefleri nden %30 daha uygun sevi yede t uttu. Ort aya çı kan bina L 

Ģekilli, 30 m. ‟ye 13. 5m. 3 katlı ofis kol u bul unmakt a, kuzeye doğr u 70 arabalı k bir 

park alanı na göre doğru manzaralı bir alana bakmakt adır. Ofisler (1350 m
2
) kabaca 

doğu- batı doğrult ul u bir eksen üzeri ndeler, hücresel ofislere uyabil mek içi n kuzeyde 

4. 5 m.lik bir böl gel eri, 1.5 m.lik bir dol anı m yol una sahi pl er. ( Wi ggi nt on, Harris, 

2002) 

                                  

ġekil 3. 50. BRE Bi nası- Kat Planı (htt p:// gai a.l bl.gov/ hpbf/casest _a. ht m)  

Enerji Stratejisi 

Pasif  güneĢ  ı Ģı ğı  kazanımı nı n yanı  sıra bi na alttan ı sıt ma sağl ayan sı cak su si st e mi  ve 

çevresel  radyat örlerle ısıtılır.  Bi na yaz sı caklı kl arı nı  kontrol  et mede  doğal 

haval andır ma met odunu kullanır,  pl aka gün i çinde ı sı yı  hapseder  ve gecel eyi n 

haval andır mayl a sı caklı ğını  kaybet mekt edir.  Alttan ı sıt malı  siste m 10
o

C,  12
o

C suyl a 

besl eni p yazı n aktif  soğut ma a maçlı  da kullanılabilir.  Çapraz haval andır ma en yaygı n 

met oddur.  Tek t araflı  haval andır ma hücresel  ofisler  i çi n kullanıl makt adır. Güneyde 

bacal ar  yol uyl a yı ğı n etkili  soğut ma  da  mevcut  ol up Güney cephedeki  ent egre 

fot ovoltai kler  bi nanı n elektri k üreti mi ne 1. 5 kw kat kı da bul unmakt adır.  (Wi ggi nt on, 

Harris, 2002) 

 

http://gaia.lbl.gov/hpbf/casest_a.htm
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ĠnĢaat  

6 m. li k ı zgara üzeri ndeki  çeli k süt unl ar  özgün yeri ndeki  dol guyl a dök me  bet on 

kalı pları  dest ekl e mekt e;  duvarlar  yoğun sı valı  150 mm. li k i ç l evha ve 100 mm. li k 

oyuk ve 2.  el  st ok t uğl ayl a kaplı dır.  Çatı daki  alü mi nyu m kapl a ma t er mal  kütl e i çi n 

hava giriĢleri ndeki  150 mm.  Bet on paneller  ve 75 mm.  ahĢap ile 150 mm yalıtı m 

sağlar. ( Wi ggi nt on, Harris, 2002)         

                           

     ġekil 3. 51. BRE Bi nası -  Kesit       ġekil 3. 52. BRE Bi nası – Gör ünüĢ 

( Wi ggi nt on, Harris, 2002) 

Isıt ma 

NOx  Doğal  gaz at eĢli  kaynatıcılar,  240 W‟lı k t oplam kapasiteli  düĢük basınçlı  sı cak 

su ı sıt ma hal kası nı  besl erler.  Alttan ı sı nma bor uları  ofis katı  al anı nı n %38‟i ni  kapl ar 

ve Ģeritler  hali nde i Ģler.  Isı nma siste mi ni n en veri mli  iĢle ml eri  beni msemek üzere, 

kendi  kendi ne öğrenme  özelli kli  opti mi ze et me  özelli ği  vardır.  Se mi ner  al anı na giren 

temi z hava giriĢi  de mi ni mu m hava sı caklığı nı  t e mi n et mek i çi n bi r  ı sıt ma 

bat aryası yl a donan mı Ģtır.  Kı Ģı n ofislerde i htiyaç duyul an t e mi z hava bet on 

kanallardan yüksek seviye pencereleri  yol uyl a seçerken l evha t arafı ndan kı s men 

ısıtıl makt adır.  Sı cak su i lk kat  i stasyonunda merkezi  bir  kal oriferden t emi n edilir. 

Konf or  i çi n i ç sı caklı klar 18
o

C‟ ni n altı na düĢ me meli dir.  ÇalıĢ ma saatleri ni  %3‟ ünden 

fazlası  i çi n yazı n 28
o

C‟ni n üst üne çı kma malı ydı,  ve yıllı k çalıĢ ma saatleri ni n 

%5‟i nde 25
o

C‟ yi geç memesi gerekmekt edir. ( Wi ggi nt on, Harris, 2002)  

Soğut ma 

Yaz  döne mi  sı caklı kl arı nı  kontrol  i çi n doğal  havalandır ma kullanılır  ve soğuk suyun 

alttan ı sıt ma devresi  yol uyl a geçti ği  aktif  soğut mayl a dest ekl enir.  Pencereleri n elle de 
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açılabilen alt  t arafa asılı  kanatları  vardır  ve üst  t arafta da yarı  sayda m ca ml ı  mot ori ze 

kapakl ar  vardır.  Açı kt aki pl aka boĢl uğu baĢlıca açı k t er mal  kitledir.  Ve  çok yüksek 

sıcaklı k değerleri ni  sı nırlar  ve gün i çi ndeki  yüksek sı caklı kl arı  değiĢtir meye gerekli 

ter mal  dur gunl uğu sağl ar.  Ayrı ca bir  önceki  geceden kal ma  pl akada depol anan bet on 

ve hava arası ndaki  seri nlik ı sı  transferi ni  sağl ar. Üst  katı n meyilli  çatısı,  ilave t er mal 

kütle sağl ayan 75 mm.  bi na boyunca üst  pencerel er,  t er mal  kütleni n serinle mesi ni 

sağla mak i çi n B. Y. S.  t arafı ndan gecel eri  açılabilir.  70 m.  deri nli kteki  bir  kaynakt an 

seri n su çekilebilir.  Bu su enerji  odası na 1. 5 litre/sani ye ci varı nda po mpalanabilir  ve 

bu büt ün yıl ki  sı caklı kları  10
o

C ve 12
o

C sevi yesi nde t ut ar.  Enerji  i stasyon odası nda 2 

pasl anmaz çeli k ı sı  değiĢi mcileri  kaynak suyunu ofisler  ve seniter  odasını n altt an 

ısınma devresi ne bağl ar. Aktif  seri nlet meni n maksi mu m sı caklı kl arı  1, 2 
o
C azalttı ğı 

tahmi n edili yor. ( Wi ggi nton, Harris, 2002) 

                                       

ġekil 3. 53. BRE Bi nası Güney ġekil 3. 54. BRE Bi nası Hvl. Ca m 

         Cephesi Gör ünü mü                              Kapl. Yüzey Det ayı  

( Wi ggi nt on, Harris, 2002) 

Haval andı r ma  

Çapraz haval andır ma hücresel  ofisler  i çi n t ek taraflı  haval andır mayl a en yaygı n 

moddur.  He m yüksek sevi ye B. Y. S.  kontrol ündeki  pencereler  vardır  he m de  düĢük 

sevi ye kullanı cı  kontrol ü içi n açılabilir  pencereler  bul unmakt adır.  Bi na gecel eri  ertesi 
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gün i çi n yapı yı  seri nl et mek i çi n kat  pl akal arı  yol uyl a seri n hava çekili nce arı ndırılır. 

Gün i çi nde haval andır ma ana ofis al anl arı ndaki  sensörler  ve seniter  odasındaki  CO2 

sevi yel eri nce denetlenir. Ze mi n kat  t uval etleri  mekani k bir  siste ml e,  üst  katlardaki 

mut fak ve küçük t uvaletlerde açılabilir pencerel erle havalandırılır.  

Güney cepheni n 5 t ane haval andır ma  kul esi  bulun makt adır.  Haval andırma  bacal arı 

daha fazl a ( güneĢ  ı Ģı ğı yla ı sı nmı Ģ)  hava giriĢi  sağl a mak i çi n il k kat  ve ze mi nde 

arkaya doğr u açılabil mekt edir.  Böyl ece gerekti ğinde gece seri nl et mesi  ve hava  giriĢi 

sağl anmakt adır.  Ġl k kattan ve ze mi n katı ndan bacayl a gel en bir  derece bir  hava akı mı 

ol ması  u mul makt adır.  AĢırı  koĢullarda küçük vantilat örler  buna yardı m et mekt e bu 

da kuzey cephesi ndeki pencerel erden i çeri  te mi z hava çekerek sifon et kisi 

ol uĢt ur makt adır. ( Wi ggi nton, Harris, 2002)  

           

ġekil 3. 55. BRE Bi nası                 ġekil 3. 56. BRE Bi nası                         

Haval andır ma Siste mi                                         Haval andır ma Siste mi  

( Wi ggi nt on, Harris, 2002) 

El ektri k üreti mi  

Se mi ner  odası nı n güneyinde duvara 1. 5 k W‟lı k bir  üreti m yapan f ot ovoltaik pill erle 

kaplı dır.  Kur ul um sonradan t asarı m aĢa ması nda DTI  t arafı ndan dest ekl endi.  El ektri k 

DC ol arak üretilir  ve doğr udan ana el ektri k Ģalter  odası na besl enir.  PV pilleri  i nce 

sili kon Ģekilsiz Ģeritlerdir  ve kullanı mı n il k yılı  1500 k Wh‟ den fazla el ektri k 

üret mi Ģtir.  Yıl  boyu ortala ma,  hesapl anan üreti m t ahmi n edilen binanı n suni 

ıĢıkl andır ma yükünü nerdeyse karĢılar.  BRE yet ersiz kı Ģ  ı Ģı ğı  et kisi yle,  di key 

yüzeyi ndeki fot ovoltai kleri n et ki nli ği ni değerlendirecektir. ( Wi ggi nt on, Harris, 2002)  

Aydı nl at ma 

Güney ve kuzey cephel erde geniĢ  ca m kapl a mal arla gün ı Ģı ğı  maksi mi ze edilir.  13. 5 

m‟li k ze mi n boyunca %2‟ den fazl a günıĢı ğı  unsur u sağl anır  böyl ece.  GünıĢı ğı  giriĢi 
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3, 7 m. ‟li k t avan yüksekliği  il e ki  bunl ar  beyaza boyalı dır,  dest ekl enir.  Yatay konu m-

ları nda çift  hal deki  güney ca m kapakl arı  da giriĢi dest ekl er.  Ana pencerel er  gi bi  ca m 

bl ok haval andır ma bacaları nı n arkası ndaki kapaklar ekstra gün ıĢı ğı sağl a makt adır.  

                                       

ġekil 3. 57./ ġekil 3. 58. BRE Bi nası  

Ayarl anabilir GüneĢ Kontrol Paneli     ( Wi ggi nt on, Harris, 2002)  

Her  t ürl ü ı Ģı k uyu munu kontrol  eden ve günıĢı ğı  sevi yel eri ni  ot omati k ayarlayan t a m 

ent egre ı Ģı klandır ma  siste mi  kur ul muĢt ur.  Yüksek veri mli  fl orasan t üpl erini n ( Phili ps 

TS)  300 l üksl ük kapasiteleri  vardır.  büt ünl eĢi k sensörler  i çerdeki  ı Ģı k seviyel eri ni  ve 

hareketi  öl çerler,  yet eri nce gün ı Ģı ğı  varsa l a mbal arı n aydı nlı ğı nı  azaltırlar,  i çerde 

biri  yoksa ı Ģı ğı  kaparlar.  Sensörleri n kı zıl ötesi  alıcısı  vardır  ve kullanıcılara elle 

tut ul an bir  al et  sayesi yle ı Ģı k sevi yel eri ni  kontrol  et me  i mkanı  verir.  (Wi ggi nt on, 

Harris, 2002) 

Gün ıĢı ğı kontrol ü  

Güney cephe,  geçiĢ  yolları  sağl ayan hari ci  bir  çelik çerçeve ve i çeri  öne mli mi kt arda 

dağı nı k ı Ģı k alırken,  i çeri  gel en doğr udan güneĢ  ıĢığı nı  engelleyen ca m kapakl arla 

kor unur.  Yarı  Ģeffaf  ca m kapakl ar  haval andırma  kul el eri  etrafı ndaki boĢl ukl ar 

arası nda gezi nir  ve güney cepheye girebileceği  saatlerde güneĢ  ı Ģı ğı nı  engeller.  Hava 

kararırken yat ay konu mda bul unurlar.  Yarı  Ģeffaf  ca m kapakl ar,  400 mm deri nli k-

tedir  ve alt  t arafları nda beyaz sera mi k kapl a mayl a 10 mm. li k sert  kristal  ca mdan 

yapıl mı Ģtır.  Mot orize kapakl ar  15 dk da bir  B. Y. S‟ce ayarlanır.  ( Wi ggi nton,  Harris, 

2002) 
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ġekil 3. 59. BRE Bi nası - Yapay aydı nl at ma siste mi. 

( Wi ggi nt on, Harris, 2002) 

ÇalıĢ ma Prensi pl eri  

Kı Ģ  günü Ofislerde pl akal ardaki  haval andır ma kanalı na gi den pencereler pl akanı n 

havayı  ön-ısıt ması nı  sağlayarak mi ni mu m f erah hava sağl ar.  Pencerel erde manuel 

çalıĢan da ml a kanalları  üs  kat  ofisleri ne t e mi z hava sağl ar.  Radyat örler ve  altt an 

ısınma mi ni mu m sı caklık t e mi n eder.  Si ste m alttan ı sıt ma bobi nl eri ni  radyat örl ere 

terci h eder çünkü bu ısı nma bi çi mi biraz daha veriml i dir.  

Kı Ģ  gecel eri nde,  bi naya haval andır ma sağl anmaz ve  i çerde don mayı  önl emek i çi n ı sı 

sağl anmaktır. Yaz günl eri i çi n,  bi na belirli  yaz sı caklı ğı nı n üst ünde değilse mi ni mu m 

haval andır ma sağl anır.  Bu dur umda ot omati k pencerel er  bi nayı  seri nlet mek i çi n 

açılacaktır. DıĢarısı  i çerden sı caksa pencereler  mi ni mu m konu ml arı nda kal acaktır. 

Rüzgar  ve yağ mur  varsa,  ca ml ar  %25 oranı nda açılacaktır.  Ofislerdeki  sı caklı k 

belirlenmi Ģ  2. nokt ayı  aĢarsa,  baca fanl arı  havalandır mayı  artır mak i çi n et ki n hal e 

gel ecektir.  

YerleĢ me  sonrası  gözetim;  enerji  t üketi mi,  i ç çevreni n kalite ve konf oru,  gün ı Ģı ğı 

düzeyl eri,  ca m kapakl arın perfor mansı,  baca ve katlardaki  hava akı mı,  hava deği Ģi mi 

oranl arı,  açı k al an kullanı mı,  yerleĢi m yükü ve i nĢaattan gel en üst yapı  gerili ml eri  ve 

fot ovoltai kler ile sağlanacaktır. ( Wi ggi nt on, Harris, 2002)  

 

 3. 5. 7. Co mmerzbank Merkez Ofisi 

Co mmerzbank Mer kez Ofi si,  dünyanı n il k ekol ojik ofis kul esi dir  ve Ģu ana  kadar  da 

Avr upa‟nı n en yüksek binası dır.  Ul usl ararası  bir  yarıĢ manı n sonucu ol arak,  pr oj eni n 
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ofis çevresi ni n doğası nı,  onun ekol ojisi  ve çalıĢ ma modelleri  i çi n geliĢen yeni 

fi kirleri  araĢtırdı ğı  ifade edil mekt edir.  Kul e Frankfurt  sil üeti nde ayırt edi ci  bir 

gör ünü me  sahi ptir,  fakat  aynı  za manda küçük öl çekli  Ģehir  dokusu i çi nde sabitlenmi Ģ 

bir referans nokt ası ol muĢt ur.  

                                    

ġekil 3. 60. / 3. 61. Co mmerzbank Genel Müdürl ük Bi nası- Gör ünüĢ 

( Wi ggi nt on,  Harris, 2002)  

Akıllı k Fakt örü 

Kı Ģ  bahçeleri,  dört  katlı  ofis gr upl arı  i çi n görsel  ve sosyal  odak nokt ası  oluĢt ur mak 

içi n görsel  ve sosyal  odak nokt ası  ol uĢt ur mak üzere hel ezon çi zerek kuleye uzanan 

bir  atri uma bağl anmı Ģtır. Kı Ģ  i çi n t er most atik kontrol  altı nda bir  çevre ı sıtma  si st e mi 

mevcutt ur.  Ca mdaki  panjurlar  parıltıları  kontrol  eder  ve gün ı Ģı ğı nı n i ç mekanl ara 

dağıtı mı na da yardı mcı olur.  

Pl an 

Bi nanı n pl anı  üçgen bi çimi ndedir  ve üçgeni n kenarları,  i ç kullanı mı  opti mal  düzeyde 

tutabil mek ve  gün ı Ģı ğından doğal  aydı nl at ma i çi n daha çok yararl anabil mek 

a macı yl a cephe yüzeyi ni  arttır mak i çi n hafif  eğrisel  ol arak t asarlanmı Ģtır.  Üçgen 

for mundaki  pl anı n bir  kol unu t a ma men kapl ayan geniĢ  kı Ģ  bahçesi  her  4 katta bir  4 

kat  yüksekli ği nde dönüĢüml ü ol arak üçgeni n di ğer  bir  kol una geçerek t ek-

rarlanmakt adır.  Kı Ģ  bahçesi,  bi nada ekol oji k t asarı mı n bir  kriteri ni  daha vur gul arken 

aynı  za manda burada çalıĢan i nsanl arı n yeĢil bi r  ort a mda bul uĢ ma nokt al arı nı 

ol uĢt urarak gökdel en ti pi  bi nal arda çalıĢan i nsanl arı n psi kol oji k bir  i htiyacı nı  da 

karĢılamakt adır. ( Tönük, 2001)  
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ġekil 3. 62. Co mmerzbank Ti p Kat  Pl anı  

( web. ut k. edu/ ~archi nfo/ a489_f 02/ PDF/ commerzbank. pdf ) 

 

ġekil 3. 63. Co mmerzbank Ze mi n Kat Planı  

( web. ut k. edu/ ~archi nfo/ a489_f 02/ PDF/ commerzbank. pdf ) 

Bi nanı n ort ası nda bi na boyunca deva m eden üçgen f or mundaki  boĢl uk bi nada i ç 

tarafa bakan bür ol arı n ve kı Ģ  bahçeleri ni n haval andır ma  Ģaftı  ol arak düĢünül müĢt ür. 

Bi nanı n çekirdek f onksiyonl arı nı n ( mer di ven,  asansörler,  ı slak haci ml er,  ..... v. b.) 
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üçgeni n üç köĢesi nde düĢünül mesi,  bür o mekanları nı n üçgeni n her  bir  kol unda net 

mekanl ar hali nde vurgul an ması nı sağla mı Ģtır. (Tönük, 2001)                               

Enerji Stratejisi 

At ri um sayesi nde gün ı Ģığı nda gerekti ği nce yararlanılabil mi Ģtir.  Doğal  haval andır ma 

ve aydı nl at ma sayesi nde enerji  kazancı  sağlanmı Ģtır.  Her  ofis,  gün ı Ģı ğı yl a 

aydı nl atıl mı Ģ  ve açılabilen pencerel ere sahi ptir. Bu de mektir  ki  dı Ģ  Ģartlar  ofis 

içi ndekileri n yılı n büyük böl ü münde kendi  çevreleri ni  kontrol  edebil mel eri ne i zi n 

verir.  Enerji  t üketi mi  sevi yel eri ndeki  bu stratejini n sonuçl arı,  konvansiyonel  ofis 

kul eleri ndeki ni n yarısı na eĢittir. 

                                                    

ġekil 3. 64. Co mmerzbank Atri um                         ġekil 3. 65. Co mmerzbank Kullanı cı  

                                                                                               Kontrol Panelleri     

( Wi ggi nt on, Harris, 2002) 

ĠnĢaat   

DüĢey süt un çiftleri,  servisleri  ve sirkül asyon çekirdeği ni  çevrel er  ve 8 katlı,  serbest 

açı klı ktaki  ofis katları nı t aĢı yan Vr endeel  kiriĢleri ni  çevrel er  ve 8 katlı,  serbest 

açı klı ktaki  ofis katları nı t aĢı yan Vr endeel  kiriĢleri ni  dest ekl e mekt edir.  Dört  katlı 

bahçeler,  köy benzeri  ofis  gr upl arı  i çi n görsel  ve sosyal  bir  odak nokt ası  oluĢt ur mak 

üzere atri um etrafı nda helezoni k bi çi mde yüksel mekt edir.  Bu bahçel er,  gün ı Ģı ğı nı  ve 

temi z havayı  mer kezi  atriuma getirerek i çe dönük ofisler  i çi n doğal  bir  haval andır ma 

bacası gi bi hareket eden ekol oji k bir rol oynar. 

Isıt ma 

Isıt ma konusunda i zol asyon öne mli  bir  kriter  olarak karĢı mı za çı kmaktadır.  yapı 

yet erli  düzeyde i zol asyon siste ml eri ne sahi p ol ması  dur umunda dıĢarı da sı caklı k 0 

ol ması  dur umunda dahi ,  çok yoğun bir  ısıt maya i hti yaç duy maz.  St atik ı sıt ma 
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konvekt örleri  atri um ve bi na cephesi  boyunca yerleĢtiril mi Ģlerdir.  Bahçel er  doğal 

ikli ml endir me sağla maktadırlar. 

                                                                    

      ġekil 3. 66. Co mmerzbank                                 ġekil 3. 67. Co mmerzbank       

        Pencere Det ay                                                    Kıs mi Kesit                  

( Wi ggi nt on, Harris, 2002)  

Soğut ma 

Soğut ma  siste ml eri  Bi na Yöneti m si ste ml eri  t arafından kontrol  edilen pr ogra ml ar  il e 

yönetil mekt edir. 

Haval andı r ma  

Haval andır ma  siste mi nin t e meli nde doğal  havalandır ma  siste ml eri  bul un makt adır. 

Bu a maçl a,  açılır  kapanır  pencerel er  doğal  havalandır mayı  sağl a makt a,  ikli msel  i ç 

konf or  Ģartları nı n bozul ması  dur umunda kli ma t esisatı  devreye girmekt e ve 

pencerel er  de ot omati k olarak kapan makt adır.  Böyl ece  yüksek katlı  bir  yapı da i nsan 

sağlı ğı na uygun t er mal  konf or  Ģartları  sağl anmı Ģtır.  Ayrı ca,  bi na kabuğu i kli msel 

verilere göre ve doğal  haval andır mayı  sağl ayacak  ko mpakt  bir  Ģekil de t asarlanmı Ģtır. 

Bu bahçel er,  gün ı Ģı ğı nı  ve t e mi z havayı  mer kezi atri uma getirerek i çe dönük ofisler 

içi n doğal  bir  haval andır ma bacası  gi bi  hareket eden ekol oji k bir  rol  oynar.  Aynı 

za manda çalıĢ ma mahalleri ne zengi nli k veren ve insan doğası na hitap eden özelli kl er 

içeren,  di nl enme  mol al arı  esnası nda rahatla maya yardı mcı  ol an yerlerdir  ve  bi naya 

dıĢarı dan Ģeffaflı k ve aydınlık getirirler.  
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Aydı nl at ma 

Ofi s,  gün ı Ģı ğı yl a aydı nl atıl mı Ģ  ve açılabilen pencerelere sahi ptir.  Dört  katlı  bahçeler, 

köy benzeri  ofis gr upl arı  i çi n görsel  ve sosyal  bir  odak nokt ası  ol uĢt urmak üzere 

atri um etrafı nda hel ezonik bi çi mde yüksel mekt edir.  Bu bahçeler,  gün ı Ģı ğı nı  ve t e mi z 

havayı  mer kezi  atri uma getirerek i çe dönük ofisler i çi n doğal  bir  haval andırma  bacası 

gi bi  hareket  eden ekol ojik bir  rol  oynar.  Gün ı Ģı ğından yararlanmak a macıyl a cephe 

yüzeyi hafif eğrisel tasarlanmı Ģtır. Atri um sayesi nde de gün ıĢı ğı sağl anmı Ģtır.  

 

    

ġekil 3. 68. Co mmerzbank Yaz Hvl. Sist.      ġekil 3. 69. Co mmerzbank  KıĢ Hvl. Sist.  

(htt p://a4d. hyper mart. net/architect ure/ proj ects/combank/ combank. sht m)  

 

3. 6. Tanıtıl an Yapıl arı n Akıllılı k Özelli kl eri ni n Değerl endi ril mesi  

Yukarı da t anıtılan ofisleri n akıllılık özelli kleri  aĢağı daki  para metrelere göre 

değerlendirilip, tabl o 3. 3‟de göst eril mi Ģtir.  

Bi na Yöneti m Siste mi  

Bi nanı n çeĢitli  yerleri ndeki  farklı  a maçlı  sensorlar aracılı ğı yl a t üm bil gilerin t opl anı p 

mer kezi  bir  ünitede değerlendirilerek enerjini n daha veri mli  kullanıl ması nı 

sağlayacak Ģekil de baĢt a ısıt ma siste ml eri  ol mak üzere haval andır ma  v. b.  siste ml eri n  

çalıĢ ması nı n sağlanması.( Wi ggi nt on, Harris, 2002) 

Öğrenme Yeteneği  

ġi mdi ki  ve önceden el de edil mi Ģ  hava dur umu verileri ni n,  akıllı  ağ yapıları  ve yapay 

zeka  yazılı m dilleri  ve  al gorit mal arı  aracılı ğı yla yor uml anı p bi nadaki  gerekli   opti-

mu m ı sıt ma,  aydı nl at ma ve  göl gel e me sevi yel erini n düzenl enmesi ni n sağl anması. 

http://a4d.hypermart.net/architecture/projects/combank/combank.shtm
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Te mel de yapılarda hedeflenen bu özelli k henüz yapay zeka konusunda gerek t ekni k 

gerek el de edilen  veri m açısı ndan yet erli  sevi yede  ol madı ğı ndan henüz net  ol arak 

uygul ana ma makt a.( Wi ggint on, Harris, 2002)  

Hava Durumu Verileri 

Bi na i çi  ve dı Ģı ndaki  rüzgar  hı zı  ve yönü,  dı Ģ  sıcaklı k,  ı sı  değiĢi m oranları,  güneĢ 

ıĢığı  yalıtı mı,  i ç ve dı Ģ  ne m oranı,  bi na i çi  hava ve sı caklı k dur umu ve  gün ı Ģı ğı  gi bi 

fizi ksel  çevre verileri ne ait  değerleri n eĢ  za manlı ol arak öl çül mesi dir.   (Wi ggi nt on, 

Harris, 2002) 

Duyarlı IĢı kl andı r ma Siste mi : 

Günı Ģı ğı  sevi yesi ne ya da  nesne hareketi ne duyarlı  sensorlar  aracılı ğıyla al dı ğı 

verilere göre  yapay ı Ģı klandır ma  siste ml eri ni n kendi ni  ayarla ması dır.  (ıĢı k mi kt arı nı 

artırı p azalt ma ya  da t ümüyl e aydı nl at mayı  kapatma  ya  da aç ma). ( Wi ggi nton,  Harris, 

2002) 

GüneĢ Taki p Siste mi  

Yenil enebilir  enerji  kaynağı  ol arak güneĢi n konu munu,  bil gisayar  pr ogra ml arı  ara-

cılı ğı yl a sürekli  t aki p ederek kollekt örleri n güneĢin hareketi ni  t aki p et mesi  ve  güneĢe 

yönl enmesi ni  sağl a maktadır.  Ayrı ca bi na i çerisinde güneĢi n aĢırı  aydınl at ması nı, 

insan gözünü ka maĢtır ması nı  ya da aĢırı  ı sı nmaya neden ol ması nı  engellemek i çi n 

bil gisayar  kontroll ü perdel er  ya da göl gel endirmel er  gi bi  güneĢ  kırıcı  el e manl arı n 

devreye sokul arak güneĢin zararları ndan kor unmayı  sağl a maktır.  ( Wi ggi nton,  Harris, 

2002)  

Kull anı cıları n Kontrol ü 

Bi na saki nl eri ni n,   bul undukl arı  ort a mdaki  çevresel  fakt örleri n değerleri ne  müdahal e 

et me Ģansı na (ısıt ma,  aydı nl at ma v. b)  sahi p ol ması dır.  ( Wi ggi nt on,  Harris,  2002)  Bu 

siste ml er  yapı  i çi nde t ek mer kezden ol abileceği  gi bi,  farklı  mekanl ar  i çi nde kontrol 

panelleri ile sağlanbil mekt edir. ( Wi ggi nt on, Harris, 2002)  

Ke ndi Kendi ne Üreti m  

Bi nanı n kendisi ni n f ot ovoltai k,  rüzgar  tri bünl eri  ya da büt ünl eĢi k ı sıtma  ve  güç 

siste ml eri aracılı ğı yl a elektri k üret ebil mesi dir. ( Wiggi nt on, Harris, 2002) 
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Tabl o 3. 2. Bi nal arı n Akıllılık Özelli kleri ne Göre Değerlendiril mesi  

 

3. 7. Böl üm Sonuçl arı  

Özelli kl e son 20 yıl  i çinde el ektroni k ve bil gisayarlar,  i nsan hayatı nı n pek çok 

al anı ndaki  geliĢ mel erde son derece et kili  ol muĢtur. Bi nal ar  i çi n dur um aynı,  karĢıt 

ol arak bi nal ar  sadece bu yeni  t eknol ojileri n bul unacakl arı  al anl ar  değil  aynı  za manda 

onl arı n kull anı cıları  da.Topl umsal  yapı  değiĢirken,  bi nal arda da daha konf orl u, 

güvenli  ve çevreye duyarlı  enerji  kullanı mı  i çinde ol mal arı nı  sağl a mak a macı yl a 

tasarı ml arı da geliĢ miĢtir. 

3.  Böl ümde,  önceli kle akıllı  ofislerde t asarı m para metreleri  konusu irdelenmi Ģti r. 

Konu 2 ana baĢlı k altı nda,  Doğal  Çevreye ĠliĢki n Tasarı m Para metrel eri  ve  Yap ma 

Çevreye ĠliĢki n t asarı m para metreleri  ol arak ayrıl mı Ģtır.  Enerji  korunu ml u yapı 

üret meni n t e meli nde il k ol arak yapı nı n fi zi ksel çevre verileri ni n sağl ayabil eceği 

avant ajlar  kullanıl malı dır.  GüneĢ  ı Ģı nı mı,  Rüzgar,  Dı Ģ  hava sı caklı ğı  ve Dı Ģ  hava 

ne mlili ği  konul arı na ait  veriler,  doğal  aydı nl at ma,  pasif  ısıt ma ve alternatif  enerji 

kay makl arı nı n ol uĢt urulması içi n kullanılırlar.  
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Bununl a birli kte yapay çevreye iliĢki n tasarı m para metreleri olan  

a)   Bi nanı n Yönl endiriliĢ Dur umu 

b)   Bi na aralı kları 

c)   Bi na for mu 

d)   Bi na Kabuğu -opti k ve ter mofi zi ksel özelli kler  

e)   Ko mpaktlı k  

g) Zonl a ma 

g)   Aydı nl at ma  

h)    Yapı bileĢenleri  

Enerji et ki n akıllı bi na tasarı mı nda öne mli unsurl ardır. 

Teknol oji k geliĢ mel eri n mi marlı ğa yansı ması yla,  t üket en yapı  mal zeme  ve  el e-

manl arı n kullanıl maya baĢlanması,  i ç mekanl arda konf or  koĢul arı nı n sağlan ması nda 

yapay siste ml eri n seçi mi ,  yapılarda t üketilen enerji  mi kt arı nı  daha da artır makt adır. 

Bu dur uma karĢısı nda araĢtır macılar  enerji kor unu mu konusunda yaptı kl arı 

araĢtır mal ar sonucu, enerji korunu ml u bi nal arı 4 gruba ayır mı Ģlardır. Bunl ar:  

 DüĢük Enerjili Bi nal ar 

 Pasif Bi nal ar 

 Sıfır Enerji Bi nal arı 

 Artı Enerji Bi nal arı 

Son ol arak 3.  böl ümde enerji  et ki n akıllı  ofis bi nal arı ndan ör nekl er  verilmi Ģ,  yapıl ar 

akıllılık özelli kleri ne göre değerlendiril mi Ģtir. 
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4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠ RMELER 

Bili m Ada ml arı  ve çevreciler  arası nda kabul  gören bir  gör üĢe göre,  küreselleĢ me  ve 

19.  yüzyıl dan bu yana özelli kle i nsanoğl unun,  doğal  kaynakl arı  bili nçsi zce 

tüket mesi, doğal çevrenin al eyhi ne sonuçl anmı Ģ olduğu bugün kabul edili yor.  

21.  yüzyıl da karĢı mı za çı kan en öne mli  gl obal  pr obl e m,  dünyada ol umsuz yönde 

ikli m değiĢi mi ne neden ol acak ol an sera et kisi ni n artan bir  Ģekil de risk 

ol uĢt ur ması dır.  Genel de i kli m değiĢi kliği ni n hi ssedile meyen et kileri,  paral eli nde 

özelli kle kentsel  al anl arda,  hava kalitesi nde kötüye gi diĢe sebep ol makt adır.  Bu 

bakı mdan çevresel  ol gulara en ağır  yükü dol aylı  ya da direk yol dan bi nal arı n 

getirdi ği,  çevresel  fakt örleri n ol umsuz yönde et kilenmesi nden kaçı nmak açısı ndan 

baĢrol ün yi ne bu bi nal ara düĢt üğü gerçeği  yadsına maz bir  gerçektir.  Bu bağl a mda 

sürdürül ebilir  ve ekol ojik yapılaĢ ma  enerji  et kin t asarı ml ar  ve akıllı  binal ar  son 

yıllarda mi marlı k gündemi nde öne mli bir tartıĢ ma konusudur.  

Sür dürülebilir  geliĢ me çevreyi  kirlet meyen ve kaynakl arı  t üket meyen;  Ekono mi k, 

sosyal,  kült ürel  ve t eknoloji k i yileĢtir meni n adal etli  iĢle mi dir  ve i nsan kaynakl arı nı n 

değeri ni  arttır mayı  ve topl umsal  yet enekl eri n geliĢtiril mesi ni  de kapsar.  Sür dü-

rülebilir  t opl uml ar,  ekoloji k ür ünl er,  sağlı klı  konutlar,  enerji  t asarruflu ve akıllı 

bi nal ar, tüm bunl ar küresel ekol oji k gereklilikler doğr ult usunda atılan adı ml ardır 

1970' li  yıllarla birli kte baĢl ayan bu süreçl e,  ekono mi,  t opl um ve çevre arası nda 

kur ul mak i stenen dengeni n anl atı mı  ol arak ort aya çı kan,  sürdürülebilir  kal kı nma  ya 

da sürekli  ve dengeli  kalkı nma kavra mı  en genel t anı mı yl a “Bugünün i htiyaçl arı nı, 

gel ecek kuĢakl arı n kendi  i hti yaçl arı nı  karĢıla ma  i mkanı na zarar  ver meden 

karĢılamak” ol arak açı kl an makt adır.  

Çevre sorunl arı nı n çözümüne kat kı da bul unmak içi n en anl a mlı  yakl aĢı mlardan biri 

de kuĢkusuz enerji  bili nci  il e yaĢa mak ve i nĢa et mektir.  GeliĢ mi Ģ  Batı  ülkeleri nde, 

bazı  ör nekl eri  bu çalıĢ mada akt arılan,  son derece basit  uygul anabilir  enerji-  veri mli 

tasarı m yönt e ml eri  yaygınlık kazanmı Ģtır.   YaĢanan aĢırı  kaynak t üketimi ,  zararlı 

atı klar,  çevre kirliliği  ve kullanı cı nı n gereksi ni mi ne yet eri nce yanıt  ver meyen yapay 
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çevrel er,  bi na üreti mi nde sür dürülebilirlik,  ekol ojik ve enerji  et ki n t asarı m gi bi  çevre 

duyarlı  söyl e ml eri  günde me  getir mi Ģtir.  Artı k dünyanı n birçok böl gesinde yeni 

teknol ojilerle üretilen enerji et ki n akıllı ofisler bir dönü m nokt ası ndadır.  

Günü müzün sofisti ke binal arı  ol an akıllı  bi nal ar, t eknol oji ni n hı zlı  devi nimi ne ayak 

uydurarak,  kullanı cıları nın i hti yaç ve i stekl eri ne cevap verebilecek nitelikte il eri 

teknol oji  ürünl eri  ile entegre ol muĢl ardır.  Tü m bu genel  yakl aĢı ml arla birlikte akıllı 

bi nal arı n,  özelli kle;  yatırı m ve i Ģlet me mali yetleri nden kazanç sağl ayan,  çevre 

kirliliği ne neden ol mayan enerji et ki n yapısı da ön pl ana çı kmakt adır.  

Akıllı  bi nal arı n yarı nı n kullanı cıları nı n bili nmeyen,  t ahmi n edile meyen i hti yaç ve 

istekl eri ne cevap verebil medeki  yet eneği  günümüz  bi nal arı nı  akıllı  kıl makt adır. 

Bugünün bi nal arı  yaygı n kanı nı n aksi ne,  sadece t eknol oji yi  yoğun ol arak 

kullanmal arı  ile değil,  o t eknol oji  çevreye verecekl eri  en az kirlilik ve enerji 

tüketi mi yl e sağl a mal arı  ile akıllı  kabul  edilebilirler. Günü müzde enerji  kaynakl arı nı n 

gi derek azal ması  ve aĢırı yakıt  kullanı mı  sonucu art ması,  dünyadaki  t üm ül kel er  i çi n 

öne mli  bir  risk ol uĢt ur ması dır.  Bu doğr ult uda,  her  al anda ol duğu gi bi  bi na endüstrisi 

al anı nda da akıllı  ofislerde enerji ni n et ki n bir  Ģekilde kullanı mı na yöneli k çok sayı da 

çalıĢ ma yapıla makt adır.   

Tez çalıĢ ması  kapsa mı nda,  i ki nci  böl ümde açı klanan sürdürül ebilirlik,  akıllı  bi nal ar 

ve enerji  kullanı mı  konul arı,  enerji  kaynakl arı ve  enerji  et ki n t asarım konul arı 

açı kl anmı Ģtır. 

Enerji  kaynakl arı  il e i lgili  ol arak özelli kle yenilenebilir  enerji  kaynakl arı nı n 

kullanı mı  il e il gili  ol arak çalıĢ mal ar  arttırıl mı Ģ  özelli kle güneĢ  ve r üzgar  enerjileri ni n 

kullanıl mal arı  il e bi nal arda büyük oranda enerji  t asarrufu sağl anabileceği  ort aya 

kon muĢt ur.  Gl obal  çevresel  kirliliği n ortaya çı kması na sebep ol an f osil yakıtları n 

kullanı mı nı n yeri ne, alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynakl arı tanıtıl maktır.   

Yapıl arda enerji  kullanımı  ve kor unu mu il e iliĢkili  para metreler  ortaya kon muĢ  bu 

konudaki  kanun ve yönet meli kler  vur gul anmı Ģtır.  Ül ke mi z sahi p ol duğu i kli msel 

koĢulları  gereklili kleri ni ve  avant ajları nı  t a m ol arak kullanma makt adır.  Bugün pek 

çok Avr upa ül kesi ve A. B. D. ‟de bu konuda çalıĢmal ar yapıl makt adır.  

Bugün özelli kle akıllı  ofisler  konusunda,  enerji  et ki n t asarı m para metrel eri nden 

faydalanılarak çok öne ml i oranl arda enerji tasarrufu sağlanmı Ģtır. 
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Bu konu ile il gili  örnekler  t ez çalıĢ ması nı n,  son böl ümünde  i ncel enmi Ģtir.  Ayrı ca 

yi ne son böl ümde,  enerji  kor unu ml u yapı  para metrel eri  ve enerji  korunu ml u yapıl arı n 

sı nıflandırıl ması  konul arı  irdel enmi Ģtir.  Bu bölümdeki  ör nek yapıların akıllılı k 

özelli kleri  karĢılaĢtır malı  ol arak belirtil mi Ģtir. Özelli kle son yıllarda,  günl ük 

hayatı mı zda büyük öneme  sahi p akıllı  ofisler il e il gili  pek çok araĢtır ma ya-

pıl makt adır.  Konf or,  güvenli k,  servisler  konul arında bi nal ara getirilecek ek siste m-

leri n bi naya ve çevreye getireceği  zararlara çok di kkat  edil meli dir.  Bu yöndeki 

çalıĢ mal arı n ve enerji  konul arı nı n üstlendi kl eri  mi syon gereği  gel eceğin  öne mli 

ol gul arı ndan biri  ol acakları  açı ktır.  Mi marl ar  ol arak t asarı ml arı mı zda,  sürdür ülebilir 

bir  pl anl a ma ol uĢt ur mak adı na;  enerji  et ki nli ğini  en öne mli  para metrelerden biri 

ol arak kabul et meli yiz. 
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