ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ENERJĠ ETKĠN BĠNA TASARIMINDA ISITMA ENERJĠSĠ HARCAMALARINI
AZALTMAYA YÖNELĠK BĠR ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMASI

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ
Ayça GAZĠOĞLU

Mimarlık Anabilim Dalı
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri Programı

Anabilim Dalı : Herhangi Mühendislik, Bilim
Programı : Herhangi Program

OCAK 2012

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ENERJĠ ETKĠN BĠNA TASARIMINDA ISITMA ENERJĠSĠ HARCAMALARINI
AZALTMAYA YÖNELĠK BĠR ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMASI

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ
Ayça GAZĠOĞLU
(502081519)

Mimarlık Anabilim Dalı
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri Programı

Tez DanıĢmanı: Öğr. Gör. Dr. ġ. Filiz AKġĠT
Anabilim
DalıGülten
: Herhangi
Mühendislik, Bilim
Y. Doç. Dr.
MANĠOĞLU
Programı : Herhangi Program

OCAK 2012

ĠTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü‟nün 502081519 numaralı Yüksek Lisans Öğrencisi
Ayça GAZĠOĞLU, ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm Ģartları yerine
getirdikten sonra hazırladığı “ENERJĠ ETKĠN BĠNA TASARIMINDA ISITMA
ENERJĠSĠ
HARCAMALARINI
AZALTMAYA
YÖNELĠK
BĠR
ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMASI” baĢlıklı tezini aĢağıda imzaları olan jüri önünde
baĢarı ile sunmuĢtur.

Tez DanıĢmanı :

Öğr. Gör. Dr. ġ. Filiz AKġĠT
Ġstanbul Teknik Üniversitesi

..............................

EĢ DanıĢman :

Y. Doç. Dr. Gülten MANĠOĞLU
Ġstanbul Teknik Üniversitesi

..............................

Jüri Üyeleri :

Prof. Dr. Gül KOÇLAR ORAL
Ġstanbul Teknik Üniversitesi

.............................

Y. Doç. Dr. Rana Kutlu GÜVENKAYA ..............................
Ġstanbul Kültür Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Teslim Tarihi :
Savunma Tarihi :

19 Aralık 2011
26 Ocak 2012
iii

..............................

iv

Aileme,

v

vi

ÖNSÖZ
Yüksek lisans hayatım boyunca fikirleriyle bana yol gösteren, emek ve sabırları ile
bu çalıĢmanın tamamlanmasına yardımcı olan değerli hocalarım ġ.Filiz AkĢit ve
Gülten Manioğlu‟na, her daim yanımda olup bana destek veren aileme ve ihtiyacım
olduğunda yardımlarını esirgemeyen arkadaĢlarıma teĢekkürlerimi sunarım.

Ayça GAZĠOĞLU
(Mimar)

Ocak 2012

vii

viii

ĠÇĠNDEKĠLER
Sayfa
ÖNSÖZ ...................................................................................................................... vii
KISALTMALAR ...................................................................................................... xi
ÇĠZELGE LĠSTESĠ ................................................................................................ xiii
ġEKĠL LĠSTESĠ ....................................................................................................... xv
ÖZET....................................................................................................................... xvii
SUMMARY ............................................................................................................. xxi
1. GĠRĠġ ...................................................................................................................... 1
2. ENERJĠ ETKĠN BĠNA TASARIMI ..................................................................... 5
2.1 Enerji Etkin Bina Tasarımında Etkili Olan DeğiĢkenler .................................... 5
2.1.1 Kullanıcıya iliĢkin değiĢkenler.................................................................... 6
2.1.2 Ġklime iliĢkin değiĢkenler ............................................................................ 7
2.1.3 Binaya iliĢkin değiĢkenler ........................................................................... 9
2.1.3.1 Binanın bulunduğu yer ....................................................................... 10
2.1.3.2 Binanın yönlendiriliĢ durumu ............................................................ 10
2.1.3.3 Binanın diğer binalara göre konumu .................................................. 10
2.1.3.4 Bina formu ......................................................................................... 11
2.1.3.5 Bina kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri ............................ 12
2.2 Enerji Etkin Bina Tasarımında ĠyileĢtirmenin Gerekliliği ............................... 14
3. ENERJĠ ETKĠN BĠNA TASARIMINDA DÜNYADA VE TÜRKĠYE’DE
ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI ........................................................................... 17
3.1 Yasa ve Yönetmelikler ..................................................................................... 20
3.2 Standartlar ........................................................................................................ 22
3.3 Gönüllü YeĢil Bina Değerlendirme Sistemleri................................................. 24
3.3.1 BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ............................ 26
3.3.2 LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) ............... 27
3.3.3 Green Star ................................................................................................. 28
3.3.4 CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building
Environmental Efficiency) ....................................................................... 29
3.3.5 DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) ......................... 29
3.3.6 SBTool (Sustainable Building Tool)......................................................... 30
4. ENERJĠ ETKĠN BĠNA TASARIMINDA ISITMA ENERJĠSĠ
HARCAMALARINI AZALTMAYA YÖNELĠK BĠR ĠYĠLEġTĠRME
ÇALIġMASI ............................................................................................................. 31
4.1 Referans Binaya ĠliĢkin Özelliklerin Belirlenmesi ........................................... 31
4.1.1 Referans binanın seçilmesi........................................................................ 31
4.1.2 Referans binanın bulunduğu yerin ve diğer binalara göre konumunun
belirlenmesi .............................................................................................. 31
4.1.3 Kullanıcıya iliĢkin değiĢkenlerin belirlenmesi .......................................... 32
4.1.4 Ġklimsel koĢulların belirlenmesi ................................................................ 32
4.1.5 Referans binanın bina kabuğuna iliĢkin değiĢkenlerin belirlenmesi ......... 32
4.1.6 Referans bina için ısıtma enerjisi harcamalarının hesaplanması............... 33
ix

4.2 ĠyileĢtirme Alternatiflerinin Belirlenmesi ........................................................ 34
4.2.1 DıĢ iklimsel koĢullara iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi ......................... 34
4.2.2 Bina formuna iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi ...................................... 34
4.2.3 Saydamlık oranına iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi .............................. 34
4.2.4 Opak bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısına iliĢkin alternatiflerin
belirlenmesi ............................................................................................... 34
4.2.5 Saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısına iliĢkin alternatiflerin
belirlenmesi ............................................................................................... 34
4.2.6 ĠyileĢtirme alternatiflerine iliĢkin ısıtma enerjisi harcamalarının
hesaplanması ............................................................................................. 35
4.3 Referans Bina ve ĠyileĢtirme Alternatiflerinin Isıtma Enerjisi Harcamaları
Açısından KarĢılaĢtırılarak Değerlendirilmesi ....................................................... 35
4.4 En Az Isıtma Enerjisi Harcamasını GerçekleĢtiren Alternatifin Mevcut Bir
YeĢil Bina Değerlendirme Sistemine Göre Değerlendirilmesi .............................. 36
5. ENERJĠ ETKĠN BĠNA TASARIMINDA ISITMA ENERJĠSĠ
HARCAMALARINI AZALTMAYA YÖNELĠK BĠR ĠYĠLEġTĠRME
ÇALIġMASININ UYGULANMASI ...................................................................... 37
5.1 Referans Binaya ĠliĢkin Özelliklerin Belirlenmesi ........................................... 37
5.1.1 Referans binanın seçilmesi ........................................................................ 37
5.1.2 Referans binanın bulunduğu yerin ve diğer binalara göre konumunun
belirlenmesi ............................................................................................... 37
5.1.3 Kullanıcıya iliĢkin değiĢkenlerin belirlenmesi .......................................... 38
5.1.4 Ġklimsel koĢulların belirlenmesi ................................................................ 40
5.1.5 Referans binanın bina kabuğuna iliĢkin değiĢkenlerin belirlenmesi ......... 40
5.1.6 Referans bina için ısıtma enerjisi harcamalarının hesaplanması ............... 42
5.2 ĠyileĢtirme Alternatiflerinin Belirlenmesi ........................................................ 43
5.2.1 DıĢ iklimsel koĢullara iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi ......................... 43
5.2.2 Bina formuna iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi ...................................... 46
5.2.3 Saydamlık oranına iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi .............................. 46
5.2.4 Opak bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısına iliĢkin alternatiflerin
belirlenmesi ............................................................................................... 46
5.2.5 Saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısına iliĢkin alternatiflerin
belirlenmesi ............................................................................................... 47
5.2.6 ĠyileĢtirme alternatiflerine iliĢkin ısıtma enerjisi harcamalarının
hesaplanması ............................................................................................. 48
5.3 Referans Bina ve ĠyileĢtirme Alternatiflerinin Isıtma Enerjisi Harcamaları
Açısından KarĢılaĢtırılarak Değerlendirilmesi ....................................................... 55
5.4 En Az Isıtma Enerjisi Harcamasını GerçekleĢtiren Alternatifin Mevcut Bir
YeĢil Bina Değerlendirme Sistemine Göre Değerlendirilmesi .............................. 56
6. SONUÇ VE ÖNERĠLER ..................................................................................... 57
KAYNAKLAR .......................................................................................................... 59
ÖZGEÇMĠġ .............................................................................................................. 63

x

KISALTMALAR
AB
°C
CO2
CoP
EA
EPS
G
K
°K
kWh
SO
U
Uc
UD
Udo
Up
UT
Ut
XPS

: Avrupa Birliği
: Snatigrat derece
: Karbondioksit
: Performans Katsayısı
: Enerji ve Atmosfer
: Ekspande Polistren Köpük
: Güney
: Kuzey
: Kelvin derece
: Kilowatt saat
: Saydamlık oranı
: Toplam ısı geçirme katsayısı
: Camın toplam ısı geçirme katsayısı
: Duvarın toplam ısı geçirme katsayısı
: Doğramanın toplam ısı geçirme katsayısı
: Saydam bileĢenin (pencerenin) toplam ısı geçirme katsayısı
: Tavanın toplam ısı geçirme katsayısı
: Tabanın toplam ısı geçirme katsayısı
: Ekstrüde Polistren Köpük

xi

xii

ÇĠZELGE LĠSTESĠ
Sayfa
Çizelge 2.1 : Konfor koĢullarının sağlanmasında etkili olan değiĢkenler ................... 6
Çizelge 3.1 : Avrupa ülkelerindeki konutlarda gerçekleĢen nihai enerji tüketimi .... 17
Çizelge 3.2 : Dünyada ve Türkiye‟de enerji etkinliği için kullanılan teĢvik ve
uygulamalar ......................................................................................... 19
Çizelge 3.3 : Dünyada ve Türkiye‟de enerji etkinliği için kullanılan yasa ve
yönetmelikler ....................................................................................... 20
Çizelge 3.4 : Binalarda enerji etkinliği ile ilgili bazı standartlar ............................... 22
Çizelge 3.5 : Gönüllü yeĢil bina değerlendirme sistemleri ........................................ 25
Çizelge 5.1 : Referans binaya ait saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı
değerleri ............................................................................................... 41
Çizelge 5.2 : Referans binaya ait opak bileĢenlerin toplam ısı geçirme katsayısı
değerleri ve katmanlaĢma detayları ..................................................... 42
Çizelge 5.3 : Ġstanbul için ısıtmanın istendiği dönemde referans binanın aylık ısıtma
enerjisi harcamaları ............................................................................. 43
Çizelge 5.4 : Ġstanbul, Ankara ve Erzurum için ısıtmanın istendiği dönem süreleri . 46
Çizelge 5.5 : Bina formu alternatifleri ....................................................................... 46
Çizelge 5.6 : Saydamlık oranı alternatifleri ............................................................... 46
Çizelge 5.7 : Opak bileĢenlerin toplam ısı geçirme katsayısı değerleri ve UD
iyileĢtirme alternatifleri ....................................................................... 47
Çizelge 5.8 : Opak bileĢen EPS kalınlık ve UD alternatifleri ................................... 47
Çizelge 5.9 : Saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı alternatifleri ............... 48
Çizelge 5.10 : Referans bina kabuğunun ilk adımda sabit tutulan optik ve
termofiziksel özellikleri ....................................................................... 48
Çizelge 5.11 : Ġstanbul için saydamlık oranı ve bina formu alternatiflerine göre
ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi harcamaları .................... 49
Çizelge 5.12 : Ġstanbul için UD ve Uc alternatiflerine göre ısıtmanın istendiği
dönemde ısıtma enerjisi harcamaları ................................................... 50
Çizelge 5.13 : Ankara için saydamlık oranı ve bina formu alternatiflerine göre
ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi harcamaları .................... 51
Çizelge 5.14 : Ankara için UD ve Uc alternatiflerine göre ısıtmanın istendiği
dönemde ısıtma enerjisi harcamaları ................................................... 52
Çizelge 5.15 : Erzurum için saydamlık oranı ve bina formu alternatiflerine göre
ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi harcamaları .................... 53
Çizelge 5.16 : Erzurum için UD ve Uc alternatiflerine göre ısıtmanın istendiği
dönemde ısıtma enerjisi harcamaları ................................................... 54
Çizelge 5.17 : Simülasyonlar sonucunda Ġstanbul, Ankara ve Erzurum için mevcut
durum, en iyi alternatifler ve sonuçları................................................ 55
Çizelge 5.18 : LEED – Yeni Binalar EA – Kredi 1‟de verilen puanlar..................... 56
Çizelge 5.19 : Ġstanbul, Ankara ve Erzurum için en iyi alternatifler, iyileĢme
yüzdeleri ve LEED sistemine göre elde edilen puanlar ...................... 56
xiii

xiv

ġEKĠL LĠSTESĠ
Sayfa
ġekil 1.1 : Türkiye‟de enerji arz ve talebindeki değiĢim........................................ 2
ġekil 2.1 : Bina aralıklarının belirlenmesi............................................................. 11
ġekil 5.1 : Referans bina normal kat planı............................................................. 38
ġekil 5.2 : Referans bina cepheleri......................................................................... 39
ġekil 5.3 : Ġstanbul için ısıtmanın istendiği ve istenmediği dönem süreleri........... 40
ġekil 5.4 : Ġklim bölgeleri haritası.......................................................................... 44
ġekil 5.5 : Ankara için ısıtmanın istendiği ve istenmediği dönem süreleri............ 45
ġekil 5.6 : Erzurum için ısıtmanın istendiği ve istenmediği dönem süreleri.......... 45

xv

xvi

ENERJĠ ETKĠN BĠNA TASARIMINDA ISITMA ENERJĠSĠ
HARCAMALARINI AZALTMAYA YÖNELĠK BĠR ĠYĠLEġTĠRME
ÇALIġMASI
ÖZET
Dünya genelindeki sanayileĢme ve kentleĢmenin etkisiyle birlikte, artan nüfus için
gerekli enerjiyi sağlamak giderek daha zor bir hale gelmiĢtir. Pek çok ülkede fosil
yakıtların büyük bir bölümü binalar tarafından harcandığından, binalar yüksek
miktardaki karbon dioksit salınımından da sorumlu tutulmaktadır. AĢırı fosil yakıt
kullanımı sonucu doğal kaynakların tükenme noktasına gelmesi, çevre kirliliği ve
sera etkisi, iklim değiĢikliklerine sebep olan küresel ısınmanın baĢlıca
sorumlularından biridir. Bu nedenle günümüzde, var olan alternatif enerji
kaynaklarının en etkin Ģekilde kullanılması büyük önem taĢımaktadır.
Türkiye‟de tüketilen enerjinin büyük bir bölümü ithal edilmekte ve her sene enerji
bakımından diğer ülkelere daha da bağımlı hale gelinmektedir. Toplam tüketilen
enerjinin oldukça büyük bir bölümü yerleĢmelerde, özellikle binaların ısıtılmasında
kullanılmaktadır. Tasarım aĢamasında enerji etkinliği açısından doğru
değerlendirilmemiĢ binalar ise, gereğinden fazla enerji ve kaynak tüketmektedir.
Mimarlar, enerjiyi daha etkin kullanabilmek için, binaların farklı iklim koĢulları
altındaki gereksinimlerini değerlendirerek iklimsel konforu etkileyen binaya iliĢkin
değiĢkenlerin değerlerini optimize etmelidirler. Özellikle tasarım aĢamasında
yapılacak bu değerlendirme, binanın ömrü boyunca harcayacağı enerji miktarını
belirlemede yardımcı olacaktır.
Bu çalıĢmada henüz inĢa edilmemiĢ bir binanın, tasarım kararlarının daha enerji etkin
bir hale dönüĢtürülmesi hedeflenmiĢtir. Böylece, tasarım aĢamasındaki bir binada
sadece binaya iliĢkin tasarım değiĢkenlerin değerlerini değiĢtirerek ısıtma enerjisi
harcamaları azaltılabilecektir. Bu amaçla tasarım aĢamasındaki bir bina referans
olarak seçilip, yönetmeliklere uygunluğu kontrol edilmiĢtir. Daha sonra, pasif
tasarım değiĢkenlerine iliĢkin ısıtma enerjisi harcamalarında azalma gerçekleĢtirecek
farklı bina alternatifleri önerilmiĢ ve bu alternatifler ısıtma enerjisi harcamalarının
önemli olduğu ılımlı-nemli, ılımlı-kuru ve soğuk iklim bölgelerini temsil eden
Ġstanbul, Ankara ve Erzurum illerine uygulanmıĢtır. ÇalıĢma altı bölümden
oluĢmaktadır.
GiriĢ bölümünde, yaĢanan enerji sıkıntısına zemin hazırlayan geliĢmeler
özetlenmiĢtir. Sanayi devrimi etkisiyle gerçekleĢen hızlı kentleĢme ve nüfus artıĢı ile
birlikte enerji gereksinimindeki artıĢ, enerji ihtiyacını karĢılamak için kullanılan fosil
yakıtların çevreye verdiği zarar ve küresel ısınma hakkında bilgi verilmiĢtir.
Binaların enerji etkinliğinin önemi ve konuyla ilgili yapı sektöründe yapılan
çalıĢmalar açıklanmıĢtır.
Ġkinci bölümde, günümüzde zorunlu hale gelen enerji etkin bina tasarımında etkili
olan pasif tasarım değiĢkenleri açıklanmıĢ ve bu değiĢkenler, kullanıcıya, iklime ve
binaya iliĢkin olmak üzere üç baĢlık altında incelenmiĢtir.
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Kullanıcıya iliĢkin değiĢkenler aĢağıdaki gibi;
 metabolizma düzeyi,
 giysi türü ve
 kullanıcının mekandaki konum ve duruĢ Ģekli olarak sınıflandırılabilir.
Ġklime iliĢkin değiĢkenler, dıĢ ve iç iklimsel değiĢkenler olarak ikiye ayrılmaktadır.
DıĢ iklimsel değiĢkenler; güneĢ ıĢınımı, dıĢ hava sıcaklığı, dıĢ hava nemliliği ve
rüzgardan oluĢurken; iç iklimsel değiĢkenler, iç hava sıcaklığı, iç yüzey sıcaklığı, iç
hava hareketi ve iç hava nemi olarak açıklanabilir.
Binaya iliĢkin değiĢkenler ise binanın bulunduğu yer, yönlendiriliĢ durumu, diğer
binalara göre konumu, formu ve bina kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri
olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu değiĢkenlerin tasarım aĢamasında doğru
değerlendirilmesinin enerji etkin bina tasarımı için öneminden ve enerji etkin bina
tasarımında geliĢmenin gerekliliğinden bahsedilmiĢtir.
Üçüncü bölümde, enerji etkinliğine iliĢkin geliĢmelerden bahsedilmiĢtir. Enerji
etkinliği ile ilgili dünya genelinde ve Türkiye‟de kullanılan teĢvik vb.
uygulamalardan, Kyoto Protokolü ve Binaların Enerji Performansı Yönergesi‟nden
bahsedilmiĢ, konuyla ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar özetlenmiĢtir. Daha sonra,
günümüzde giderek popüler hale gelen gönüllü yeĢil bina değerlendirme
sistemlerinden örnekler verilmiĢ, BREEAM, LEED, Green Star, CASBEE, DGNB
ve SbTool gibi yaygın olarak kullanılan değerlendirme sistemlerinin çalıĢma
prensipleri, mevcut türleri, değerlendirme kategorileri, sertifikalandırma süreçleri ve
verilen sertifikalar açıklanmıĢtır.
Dördüncü bölümde, enerji etkin bina tasarımında ısıtma enerjisi harcamalarını
azaltmaya yönelik bir iyileĢtirme çalıĢması sunulmuĢtur. Bu çalıĢmada öncelikle,
çalıĢmanın uygulanacağı referans binanın sahip olması gereken özellikler
tanımlanmaktadır. Referans binanın, Türkiye‟de geçerli olan TS – 825: Binalarda Isı
Yalıtım Kuralları‟na uygun, henüz inĢa edilmemiĢ bir bina olması gerekmektedir.
Daha sonra referans binanın bulunduğu yer, diğer binalara göre konumu ve bina
kullanıcılarının aktivite düzeyi, giysi türü, mekandaki konum ve duruĢ Ģekli ve
kullanıcı sayısı belirlenmelidir. Ġklimsel koĢullar için ise, çalıĢmada kullanılan
hesaplama için hem ısıtmanın istendiği döneme iliĢkin dıĢ iklimsel veriler hem de iç
hava sıcaklığı gibi iç iklimsel verilerin göz önünde tutulmasına ihtiyaç vardır. Son
olarak da referans binanın bina kabuğuna iliĢkin değiĢkenler belirlenmelidir. Bu
değiĢkenler;
 Opak bileĢenin dıĢ yüzeyinin yutuculuk katsayısı
 Saydamlık oranı
 Saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı
 Opak bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı
 Opak bileĢen katmanlaĢma detayları
olarak sıralanabilir. Referans bina ile ilgili özellikler belirlendikten sonra, seçilen bir
simülasyon programı (DesignBuilder) ile referans binanın mevcut durumunun ısıtma
enerjisi harcamaları hesaplanmalıdır.
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ÇalıĢmanın devamında, ısıtma enerjisi harcamalarını azaltmak için tasarım
aĢamasında hangi pasif tasarım değiĢkenlerinin göz önünde bulundurulması
gerektiğinden bahsedilmektedir. Önerilen iyileĢtirme alternatifleri ile ısıtma için
harcanan enerjinin önemli olduğu iklim bölgelerinde, ısıtmanın istendiği dönemde
ısıtma enerjisi harcamalarını azaltmak amaçlanmaktadır. ĠyileĢtirme alternatifleri;
 Binanın bulunduğu yer
 Bina formu
 Saydamlık oranı
 Opak bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı
 Saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı
gibi pasif tasarım değiĢkenlerine iliĢkin olarak belirlenmiĢtir
Daha sonra, referans binanın ve iyileĢtirme alternatiflerinin ısıtmanın istendiği
dönemde ısıtma enerjisi harcamaları hesaplanırken, hangi adımların kullanılacağı
açıklanmaktadır. Bu adımlar aĢağıdaki gibidir;
1.Adım: Mevcut bina ve önerilen diğer bina formları, önerilen saydamlık oranları ile
belirlenen temsili iller için DesignBuilder‟da modellenerek ısıtmanın istendiği
dönem için ısıtma enerjisi harcamaları hesaplanır.
2.Adım: En az ısıtma enerjisi harcamasını gerçekleĢtiren alternatif için, opak ve
saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısına iliĢkin iyileĢtirme alternatifleri
geliĢtirilerek tüm hesaplamalar tekrarlanır.
Referans binanın mevcut durumu ve binanın bulunduğu yer, bina formu, saydamlık
oranı, opak ve saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayıları gibi değiĢkenlere
iliĢkin geliĢtirilen iyileĢtirme alternatifleri, seçilen bir simülasyon programında
modellenerek, ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi harcamaları
hesaplanmalıdır. En az ısıtma enerjisi harcamasını gerçekleĢtiren alternatifler, farklı
iklim bölgelerinin temsili illeri için ayrı ayrı belirlenmelidir. Belirlenen alternatiflerin
ısıtma enerjisi harcamaları referans bina harcamaları ile karĢılaĢtırılarak, il il
gerçekleĢtirilen iyileĢme yüzdesel olarak ifade edilebilir. Son olarak da, referans bina
için geliĢtirilen en iyi alternatifin sağladığı iyileĢme yüzdesinin, mevcut bir gönüllü
yeĢil bina değerlendirme sistemindeki puanlama sisteminden alacağı puan
hesaplanmalıdır.
BeĢinci bölümde, yukarıda açıklanan çalıĢmanın uygulama kısmı yer almaktadır.
Referans bina seçilip ısıtma enerjisi harcamaları hesaplanmıĢtır. Daha sonra, temsili
iller olarak seçilen Ġstanbul, Ankara ve Erzurum için ısıtmanın istendiği dönemler
belirlenmiĢ, buna göre iyileĢtirme önerileri ve belirlenen adımlar referans binaya
uygulanmıĢ ve elde edilen bulgular, çizelgeler yardımıyla karĢılaĢtırılmıĢtır.
Altıncı bölümde ise, yapılan çalıĢmanın sonuçlarının değerlendirmesi yer almaktadır.
Simülasyon sonuçlarına göre, ısıtma enerjisi harcamalarının özellikle önemli olduğu
iklim bölgelerinde, tasarım aĢamasında yalnızca pasif tasarım değiĢkenlerine yönelik
önlemler alınarak, ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi harcamalarında
%20‟lere varan iyileĢme sağlanabildiği görülmüĢtür.
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A STUDY TO REDUCE HEATING ENERGY CONSUMPTION IN ENERGY
EFFICIENT BUILDING DESIGN
SUMMARY
With the effect of worldwide industrialization and urbanization, providing energy for
the increasing population has become more difficult. In most countries, buildings are
the major consumer of fossil fuels and are responsible for a large fraction of carbon
dioxide (CO2) emissions. Overusing of fossil fuels causes the depletion of natural
resources, environmental pollution and greenhouse effect, which are the main
reasons for global warming and climate changes. Therefore, efficient use of existing
alternative energy resources is of great importance nowadays.
As Turkey imports most of the energy that it consumes, it becomes more dependent
to the other countries for energy year by year. Most of the consumed energy is used
in residential sector, especially for heating. Buildings which are not evaluated
properly from the energy efficiency point of view during the design process,
consume more energy and resources than they need. In order to provide energy
efficiency, architects should pay attention to optimize the combination of design
parameters affecting the indoor climate by analyzing building response to all climatic
conditions. Especially an analysis realized during the design process will help to
determine the amount of energy of the building over its lifetime.
The aim of this study is to transform design decisions of an unconstructed building
more energy efficient. Thus, the heating energy consumption will be reduced in the
design process only by changing the values of design parameters of building. For this
purpose, a building in design stage is chosen as a reference building and
compatibility of the building for the current legislation is checked. Following that,
different building alternatives developed with different design decisions are proposed
to reduce the heating energy consumption of the building. These alternatives are
tested for Ġstanbul, Ankara and Erzurum, which are representative cities for
temperate-dry, temperate-humid and cold climate zones where the heating energy
consumption is significantly important. This study consists of six chapters.
In introduction, developments causing current energy crisis are summarized. The
increasing energy requirement with the effect of industry revolution, urbanization
and population growth and the environmental results of burning fossil fuels and
global warming are mentioned. The importance of building energy efficiency and
studies about energy efficiency in building sector are explained.
In second chapter, passive design parameters effective on energy efficient building
design are explained. These parameters are examined under three headings such as;
design parameters related to users‟, design parameters related to climate and design
parameters related to building.
Design parameters related to user, are classified as follows:
 Activity level
 Insulation value of clothing
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 Posture of the person in the room
Design parameters related to climate are classified as outdoor and indoor climatic
parameters. Outdoor climatic parameters are solar radiation, outdoor air temperature,
outdoor air humidity and wind. Indoor climatic parameters are air temperature,
indoor surface temperature, indoor air movement and indoor air humidity.
Design parameters related to building consist of building site, orientation of building,
building location according to other buildings, building form and optical and
thermophysical properties of building envelope. The importance of accurate
evaluation of these parameters in design process and the necessity of improvement in
energy efficient building design are clarified.
Third chapter deals with the improvement studies regarding energy efficiency.
Current incentives and practices in Turkey and worldwide related to energy
efficiency are mentioned, Kyoto Protocol and Energy Performance of Buildings
Directive are explained, relevant laws, regulations and standards are summarized.
Moreover, examples of most popular Voluntary Green Building Assessment Systems
such as BREEAM, LEED, Green Star, CASBEE, DGNB and SbTool are briefly
stated. Main principles, available schemes, assessment categories, certification
processes and certificate types of these common assessment systems are discussed.
In forth chapter, the approach to reduce heating energy consumption in energy
efficient building design is introduced. Firstly, the essential properties of the
reference building to be used in heating energy consumption calculations are defined.
Reference building should be a project in design stage, an unconstructed building
that is compatible to the current regulation and standard, TS – 825: Thermal
insulation requirements for buildings. Afterwards, building site, orientation of
building, location of building according to other buildings, activity level, insulation
value of clothing, posture of the person in the room and number of users should be
determined. For climatic conditions, outdoor climatic data for heating period and
indoor climatic data such as indoor air temperature should be taken into
consideration. Finally, parameters regarding building envelope should be specified.
These parameters may be listed as;
 Absorptivity of the opaque component
 Transparency ratio
 Overall heat transfer coefficient of the transparent component
 Overall heat transfer coefficient of the opaque component
 Detail of opaque component which satisfied the required overall heat transfer
coefficient
After determining the properties related to reference building, heating energy
consumption for the current state of the reference building is calculated by using a
simulation programme (DesignBuilder).
Afterwards, passive design parameters that should be taken into consideration during
the design process in order to reduce heating energy consumption are explained.
With proposed improvement alternatives, it is aimed to reduce the heating energy
consumption of proposed buildings, for the climatic zones where the heating energy
consumption is significantly important. Improvement alternatives are determined
according to passive design parameters such as;
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 Building site
 Building form
 Transparency ratio
 Overall heat transfer coefficient of the transparent component
 Overall heat transfer coefficient of the opaque component
Below are the steps followed while calculating the heating energy consumption of
reference building and improvement alternatives during the heating period.
Step.1: Reference building and other proposed building forms are modeled with a
simulation programme using the proposed transparency ratios and heating energy
consumption during the heating period for all specified representative cities are
calculated.
Step.2: For the least energy-consuming alternative of the first step, improved values
of the overall heat transfer coefficient of the opaque and transparent components are
developed and all calculations are repeated.
Heating energy consumption of reference building and improved building
alternatives regarding building site, building form, transparency ratio and overall
heat transfer coefficient of opaque and transparent components should be calculated
for the heating period using a simulation programme (DesignBuilder). The least
energy-consuming alternatives for the representative cities of different climatic zones
(Ġstanbul, Ankara and Erzurum), should be specified. By comparing the results of
these alternatives with the reference building‟s results, improvement ratio for every
climatic zone may be expressed in percentage. Finally, the improvement percentage
of the least energy-consuming alternative should be evaluated using the point scoring
system of a voluntary green building assessment system.
Fifth chapter consists of the implementation of the previously explained method. The
reference building is determined and its heating energy consumption is calculated.
Heating periods for Ġstanbul, Ankara and Erzurum are determined. Improved
alternatives are implemented to the reference building with previously explained
steps and results of the calculations are compared by means of charts for every city.
Finally, in sixth chapter, results of the implementations are evaluated. According to
the simulation results, it is seen that during the heating period, in the climatic regions
where the heating energy consumption is important, it is possible to accomplish 20%
improvement in the heating energy consumption by only taking precautions about
passive design parameters in the design process.
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1. GĠRĠġ
18. ve 19. yüzyılda Avrupa‟da baĢlayıp etkileri tüm dünyaya yayılan Sanayi
Devrimi, beraberinde hızlı bir sanayileĢme, kentleĢme ve nüfus artıĢı getirmiĢtir [1].
Bununla birlikte artan enerji ihtiyacı, bu ihtiyacı karĢılayabilmek için doğal
kaynakların bilinçsizce tüketilmesine, enerji üretim-tüketim süreçlerinde ortaya çıkan
sera gazlarının atmosferdeki yoğunluğunun artmasına ve sera etkisine sebep
olmuĢtur. Sera etkisi, yeryüzüne ulaĢan güneĢ ıĢınlarının yansıdıktan sonra,
atmosferdeki yüksek yoğunluklu su buharı, karbondioksit (CO2), metan, azot oksit ve
ozon gibi sera gazları tarafından tutulması ve atmosferden çıkamaması olayıdır.
Atmosfere dönemeyen güneĢ ıĢınları yeryüzünde yansımaya devam ederek dünyayı
ısıtmaktadır. Özellikle fosil yakıt tüketimi sonucu ortaya çıkan CO2 yoğunluğu, hava
kirliliği, küresel ısınma ve iklim değiĢikliklerinde önemli bir paya sahiptir.
Hükümetler arası Ġklim DeğiĢikliği Paneli (IPCC)‟nin 2007 raporunda, iklimlerin
değiĢtiği gerçeği vurgulanmıĢ ve bunun da çoğunlukla insan kaynaklı sera gazları
sebebiyle gerçekleĢtiği açıklanmıĢtır. Raporda ayrıca, bu yüzyılın sonuna gelmeden
Dünya‟nın 1,1°C ile 6,4°C arasında ısınacağı, çok daha sık ve büyük seller, sıcak
hava dalgaları, hortumlar ve Ģiddetli yağmurlar yaĢanacağı, deniz seviyelerinin de 40
cm kadar yükseleceği vurgulanmıĢtır [2].
Atmosferdeki güvenli CO2 yoğunluğu sınırı 1980‟lerin sonuna doğru aĢılmıĢtır [3].
Bu yoğunluk artıĢında, geliĢmiĢ ülkelerin payı %76, geliĢmekte olan ülkelerin payı
ise %24‟tür. Sıcaklık ise 1860‟lardan günümüze 2,2°C yükselmiĢtir. Bu ısınma
çoğunlukla kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yanması sonucu ortaya
çıkmaktadır [2]. Bu nedenle fosil yakıtlardan uzaklaĢarak, alternatif yakıt türlerine
yönelmek, hem doğal kaynakların korunumu hem de küresel ısınma ve kirliliği
önlemek için zorunlu hale gelmiĢtir. 2005‟te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü,
Avrupa Birliği ülkelerinin 2008-2012 yılları arasında sera gazı emisyonlarını 1990
yılı seviyesine göre %5,4 oranında azaltmalarını öngörmektedir ve 2003‟te yürürlüğe
giren Binalarda Enerji Performansı Yönergesi de bu hedefe yönelik olarak
hazırlanmıĢtır [4,5].
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Sanayi devriminden sonra, tüm bu sürecin baĢlangıcı sayılabilecek kentleĢme ve
nüfus artıĢı yapı sektörünü de etkilemiĢtir. Barınma gereksiniminin artması konut
talebini yükseltmiĢ ve özellikle daha konforlu iç mekanlar sunan nitelikli konut
ihtiyacı artmıĢtır. Bunun yarattığı enerji gereksinimi, yaĢanan enerji sıkıntısı ve
enerji üretiminin yüksek maliyeti, dünya genelinde enerji korunumunun önemini
daha da arttırmaktadır. Türkiye de pek çok ülke gibi enerji sıkıntısı içindedir. 2007
yılı itibariyle ihtiyaç duyduğu enerjinin %75‟ini ithal etmektedir. 2001‟den bu yana
da enerji ithalatı sürekli artmaktadır [6]. Türkiye‟de Enerji arz ve talebindeki değiĢim
ġekil 1.1‟deki gibidir.
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ġekil 1.1 : Türkiye‟de enerji arz ve talebindeki değiĢim [6].
Dünyada toplam enerjinin %40‟ı binalarda tüketilmektedir ve atmosfere salınan
CO2‟in de %24‟ünden binalar sorumludur

[7]. Türkiye‟de ise nihai enerji

tüketiminde binalar yaklaĢık %30, toplam elektrik tüketiminde de %40‟lık bir paya
sahiptir [6,8].
Ülkemizde, tasarım aĢamasında, enerji etkin bina tasarımı konusu yeterince ele
alınmadığı ve gözardı edildiğinden, binaların büyük bir çoğunluğu üretim ve
kullanım aĢamalarında, gereğinden fazla kaynak ve enerji tüketerek çevreyi
kirletmektedir. Kullanılan enerjinin büyük bir kısmı da yapma ısıtma ve soğutma
sistemleri için harcanmaktadır. Ülkemizdeki konut ve ticari binalarda tüketilen
enerjinin %80‟i ısıtma amacıyla kullanılmaktadır [9]. Bu nedenle, sanayiden sonra en
çok enerji tüketen sektör olan yapı sektöründe enerji harcamalarını azaltmak enerji
etkinliği açısından büyük önem taĢımaktadır.

2

Görüldüğü gibi yapı sektörünün küresel ısınmada ve enerji tüketimindeki payı
büyüktür. Bu durum mimar ve mühendisleri enerji etkin tasarıma yönlendirmiĢtir,
çünkü en erken müdahale tasarım aĢamasında yapılabilmektedir. Çevreye duyarlı bir
mimarlık bakıĢ açısı ile enerji ihtiyacı azaltılabilir, artan çevre kirliliğinin önüne
geçilebilir, sera gazları yoğunluğu azaltılabilir, doğal kaynaklar ve yok olan
habitatlar korunarak küresel ısınma önlenebilir.
Dünya genelinde yapı sektöründe enerji etkinliğini arttırmak için birtakım yasa ve
yönetmelikler mevcuttur. Ancak bu yasa ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı enerji
etkinliği kısıtlıdır. Bir binanın yönetmelikleri sağlıyor olması, enerji etkinliği için
yeterli olmayabilir. Daha kapsamlı bir çalıĢma ile binaların enerji etkinliği
iyileĢtirilebilir. Bu amaçla pek çok ülkede gönüllü kuruluĢlar tarafından YeĢil Bina
Değerlendirme Sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Daha sağlıklı, doğa ile uyumlu ve yüksek
kaliteli bir yaĢam alanı ihtiyacının karĢılanabilmesi için, yapı sektörünün doğal çevre
üzerindeki etkilerinin bina ölçeğinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan bu
sistemlerden BREEAM, LEED, Green Star, CASBEE, DGNB ve SBTool gibi
örnekler dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu tez çalıĢması kapsamında, enerji etkin bina tasarımı, tasarımda etkili olan
değiĢkenler ve enerji etkin bina tasarımında iyileĢtirmenin gerekliliği konularının
önemi vurgulanmakta, sonraki adımda Türkiye ve dünyada konuyla ilgili iyileĢtirme
çalıĢmalarından, yasa, yönetmelik, standart ve gönüllü yeĢil bina değerlendirme
sistemlerinden bahsedilmektedir. ÇalıĢmanın anlatıldığı bölümde, çalıĢmada
kullanılacak referans binanın ve binayla ilgili enerji etkin tasarım değiĢkenlerinin,
ısıtma enerjisi harcamalarında azalma sağlayacak iyileĢtirme alternatiflerinin ve
ısıtma enerjisi harcamalarının nasıl belirleneceği açıklanmaktadır. Uygulama
bölümünde ise, yönetmeliğe uygun olarak tasarlanmıĢ bir bina referans alınarak,
enerji etkin tasarım değiĢkenlerine iliĢkin iyileĢtirme alternatifleri geliĢtirilmekte,
geliĢtirilen alternatifler, simülasyonlar yardımı ile değerlendirilerek binanın enerji
etkinliğindeki iyileĢme bir puan sistemi ile ifade edilmektedir. Bu Ģekilde tasarım
aĢamasında enerji etkin tasarım değiĢkenlerine iliĢkin alınan kararlarla binanın enerji
etkinliğinin sayısal olarak ifade edilmesini sağlamak olanaklıdır.
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2. ENERJĠ ETKĠN BĠNA TASARIMI
Enerji etkinliği, enerji üretimi ve iletiminde etkinliğin yanında, enerjinin
kullanımında da etkinliği kapsamaktadır. Daha az maliyet ve daha az birincil kaynak
kullanarak daha çok enerji elde etme yönünde çalıĢmalar yapılırken, aynı miktar
enerji ile daha çok iĢ yapılması veya aynı iĢin daha az enerji kullanılarak yapılması
yönünde de çalıĢmalar yapılmaktadır [10]. Ancak enerji verimliliğini sağlarken
konfor koĢullarından taviz vermemek çok önemlidir. Enerji etkin bina tasarımında
pek çok değiĢken için en uygun değerlerin düĢünülmesi gerekmektedir. Bu
değiĢkenler birbiriyle uyumlu bir Ģekilde bir araya getirildiğinde enerji etkinliği
sağlamak mümkün olmaktadır.
2.1 Enerji Etkin Bina Tasarımında Etkili Olan DeğiĢkenler
Binaların görevi, kullanıcıların biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının
tümünü en uygun düzeyde sağlayan bir yapma çevre oluĢturmaktır. Kullanıcıların
iklimsel ihtiyaçları da, insan sağlığı, konforu ve verimliliği için karĢılanması gereken
biyolojik ihtiyaçlar arasındadır [11]. Hem bu ihtiyaçların karĢılanması hem de
fizyolojik ve psikolojik açıdan kullanıcının çevresinden hoĢnut olması için iklimsel
konfor koĢullarının bina içinde sağlanması gerekmektedir.
Ġklimsel konfor ihtiyacı, enerji kullanımını zorunlu kılan faktörlerin baĢında
gelmektedir. Ġklimsel konfor, belirli bir eylem gerçekleĢtirmekte olan insanın,
bedensel ve zihinsel performansını en az enerji harcayarak istenen düzeyde tutması
olarak tanımlanabilir [12]. Subjektif bir kavramdır ve çoğunluk tarafından kabul
edilen koĢullar sağlandığında, konfor koĢulları da sağlanmıĢ olur. Ġklimsel konfor,
insan vücudu ve çevre arasındaki ısı dengesinin korunması, insanın sağlığı, konforu
ve kendisini iyi hissetmesi açısından oldukça önemlidir. Ġklimsel konforun birinci
amacı, insanla çevresi arasındaki ısı dengesinin sağlanması ve vücut sıcaklığının
korunmasıyla ilgilidir [13]. Kullanıcıların %80 veya daha fazlasının iklimsel
çevrelerinden hoĢnut oldukları durum iklimsel konfor koĢulları olarak tanımlanabilir
[14]. Enerji etkin binalarda iklimsel konfor koĢulları;
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 Tasarım aĢamasında, tasarım değiĢkenlerinin belirlenmesine,
 Kullanım

aĢamasında,

binaların

iklimsel

konfor

açısından

istenen

performansı gösterip göstermediğinin değerlendirilmesine,
 Enerji etkinliğinde, binalarda ek bir ısıtma veya soğutma sisteminin
kullanılması durumunda bu sistemlere iliĢkin enerji harcamalarının
belirlenmesine
temel teĢkil eder ve dolayısıyla enerji etkin tasarım için önemli bir girdi oluĢturur
[11].
Enerji etkin bina tasarımında, konfor koĢullarının sağlanmasında etkili olan
değiĢkenler, Çizelge 2.1‟de de görüldüğü gibi, kullanıcıya, iklime ve binaya iliĢkin
değiĢkenler olmak üzere üç grupta incelenebilir.
Çizelge 2.1 : Konfor koĢullarının sağlanmasında etkili olan değiĢkenler [15].
KULLANICIYA ĠLĠġKĠN
DEĞĠġKENLER
• Kullanıcı Niteliği ve
Durumuna ĠliĢkin
DeğiĢkenler
• Metabolizma düzeyi
• Giysi türü
• Kullanıcının mekandaki
konum ve duruĢ Ģekli
• Fizyolojik DeğiĢkenler
• Objektif değiĢkenler
• Subjektif değiĢkenler

ĠKLĠME ĠLĠġKĠN
DEĞĠġKENLER
• DıĢ Ġklimsel DeğiĢkenler
• GüneĢ ıĢınımı
• DıĢ hava sıcaklığı
• DıĢ hava nemliliği
• Rüzgar
• Ġç Ġklimsel DeğiĢkenler
• Ġç hava sıcaklığı
• Ġç yüzey sıcaklığı
• Ġç hava hareketi
• Ġç hava nemi

BĠNAYA ĠLĠġKĠN
DEĞĠġKENLER
• Binanın Bulunduğu Yer
• Binanın YönlendiriliĢ
Durumu
• Binanın Diğer Binalara Göre
Konumu
• Bina Formu
• Bina Kabuğunun Optik ve
Termofiziksel Özellikleri

2.1.1 Kullanıcıya iliĢkin değiĢkenler
Kullanıcıya iliĢkin değiĢkenler kullanıcı niteliği ve durumuna iliĢkin değiĢkenler ve
fizyolojik değiĢkenler olarak sıralanabilir [15].
 Kullanıcı Niteliği ve Durumuna ĠliĢkin DeğiĢkenler


Metabolizma düzeyi (aktivite düzeyi); kimyasal enerjinin, organizma içindeki
metabolik aktiviteler ile ısı ve mekanik iĢe dönüĢüm oranıdır [14]. Ġnsanın
yaptığı eylem türü ile doğrudan iliĢkilidir ve çoğu kez MET birimi ile ifade
edilmektedir (1 MET = 58,2 W/m2) [11].
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1 MET, oturarak dinlenen bir insanın birim vücut yüzey alanından birim
zamanda üretilen enerji miktarıdır [16]. Metabolizma hızı kiĢiden kiĢiye, ırk,
yaĢ ve cinsiyet gibi kullanıcı niteliklerine göre değiĢmektedir.
Vücudumuz,

hayati

önem

taĢıyan

ısıl

dengeye

ulaĢabilmek

için,

metabolizmanın ürettiği kadar ısı kaybetmelidir. Bu ısı üretimi, kısmen dıĢ
hava sıcaklığından ama çoğunlukla aktiviteden kaynaklanmaktadır. Çok aktif
bir insan, yatmakta olan bir insana göre 8 kat daha fazla ısı üretmektedir [2].


Giysi türü; giysilerin ısı yalıtım direncini belirlediğinden ve dolayısıyla
insanla çevresi arasındaki ısı geçiĢi miktarını etkilediğinden iklimsel konfor
koĢullarının belirlenmesinde önemlidir. Giysilerin ısı yalıtım direnci genelde
Clo birimi ile ifade edilmektedir (1 Clo = 0,155 m2/W) [11,14].



Kullanıcının mekandaki konum ve duruĢ Ģekli; ıĢınım yoluyla yaptığı ısı
alıĢveriĢi üzerinde etkilidir. Çünkü kullanıcı ve onu çevreleyen yüzeyler
arasındaki açı faktörleri, kullanıcının hacim içindeki konumunun bir
fonksiyonudur ve kapalı hacimdeki bir insanın iklimsel konforunu önemli
ölçüde etkileyecek bir değiĢkendir [11].

 Fizyolojik değiĢkenler
Fizyolojik değiĢkenler, ortalama vücut sıcaklığı, deri sıcaklığı, terleme miktarı ve
kalp atıĢı gibi objektif ve görülür terleme ve termal duygu (veya hissediĢ) gibi
sübjektif değiĢkenler olarak ele alınmaktadır [17].
2.1.2 Ġklime iliĢkin değiĢkenler
Ġklime iliĢkin değiĢkenleri, dıĢ iklimsel değiĢkenler ve iç iklimsel değiĢkenler olarak
iki grupta incelemek mümkündür.
 DıĢ Ġklimsel DeğiĢkenler
Kullanıcı için iç iklimsel konfor koĢullarını sağlarken, dıĢ iklimsel koĢullarla ilgili
veriler derlenerek bina ve yerleĢme ölçeğinde çeĢitli önlemler alınmaktadır. GüneĢ
ıĢınımı, dıĢ hava sıcaklığı, dıĢ hava nemliliği ve rüzgar gibi dıĢ iklim elemanlarının
düzenli ölçümleri, T.C. BaĢbakanlık Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü
tarafından yapılmaktadır [15].
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GüneĢ ıĢınımı, havanın toprağın ve çevredeki diğer cisimlerin ısınmalarına
sebep olarak, sıcaklık değiĢimlerine neden olmaktadır. Bir yapı yüzeyini
etkileyen güneĢ ıĢınımı; direkt, yaygın ve yansımıĢ olmak üzere üç ayrı
bileĢenden oluĢur. Yüzeyin aldığı direkt güneĢ ıĢınımı yöreye, zamana ve
yönlere göre değiĢim göstermektedir. Yeryüzüne ulaĢan güneĢ ıĢınım Ģiddeti;
atmosfer koĢulları, güneĢ sabiti, bulunulan yerin deniz yüzeyinden olan
yüksekliği, güneĢin yükseliĢ açısı, güneĢin azimut açısı, güneĢin geliĢ açısı
gibi etkenlere bağlı olarak değiĢmektedir [18]. Mimarlık çalıĢmalarında 10
yıllık güneĢ ıĢınımı değerleri kullanılmaktadır.



DıĢ hava sıcaklığı; güneĢin geliĢ açısına ve atmosfer koĢullarına bağlı olarak
değiĢen, kuru termometrenin belirlediği değerdir. Aynı enlemde yer alan,
diğer bir deyiĢle aynı güneĢ geliĢ açısına sahip olan yerleĢim alanlarında
yıllık sıcaklık ortalamaları farklılık gösterir. Bu durum, bulunulan yerin
yüksekliği, güneĢ ıĢınımının Ģiddeti, zeminin niteliği, hava hareketleri ve
deniz akıntılarının yönü ve Ģiddeti gibi değiĢkenlerden kaynaklanmaktadır.
Mimarlık çalıĢmalarında 10 yıllık ortalama dıĢ hava sıcaklığı değerleri ele
alınmaktadır [15].



DıĢ hava nemliliği; yeryüzündeki çeĢitli kaynaklardan buharlaĢarak havaya
karıĢan su miktarının buhar basıncı veya oran olarak ifade edilmesidir.
Havadaki su buharı miktarı, sıcaklık, rüzgar, hava basıncı vb. ile
değiĢmektedir. DıĢ hava nemliliği, yağıĢ miktarı ve buharlaĢma üzerinde
etkilidir. Ġklim bölgelerine bağlı olarak yerleĢme ölçeğinde, binaların ve
yerleĢmelerin nemden faydalanacak veya nemden korunacak Ģekilde
tasarlanmaları gerekmektedir. Mimarlık çalıĢmalarında 10 yıllık ortalama
bağıl nem değerleri ele alınmaktadır.



Rüzgar, atmosferik basınç farklılıklarından kaynaklanan bir hava akımıdır.
Bu atmosferik basınç farklarına, hava kütleleri arasındaki yoğunluk farkları,
yoğunluk farklarına ise sıcaklık farkları yol açmaktadır. Hava akımlarının
yönünü basınç bölgelerinin yeri, hızını ise basınç farkı miktarları
belirlemektedir [18]. Rüzgar, iklimsel konfor açısından kontrol edilmesi güç
bir elemandır. Binaların ve yerleĢmelerin yönlendirilmesinde hakim rüzgar
yönü ve Ģiddeti mutlaka dikkate alınmalıdır. Mimarlık çalıĢmalarında en az
20 yıllık ortalama rüzgar verilerine gerek duyulmaktadır.
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 Ġç Ġklimsel DeğiĢkenler
Ġç iklimsel değiĢkenler ise iç hava sıcaklığı, iç yüzey sıcaklıkları, iç hava hareketi ve
iç hava nemidir.


Ġç hava sıcaklığı, iç ortamın kuru termometre sıcaklığıdır ve kullanıcının
çevresiyle taĢınım yoluyla yaptığı ısı alıĢveriĢ miktarını etkileyen önemli bir
değiĢkendir. Kullanıcı ile çevresi arasındaki ısı taĢınımı, vücut yüzey sıcaklığı
ile hava sıcaklığı dengeleninceye kadar devam etmektedir. Bunun sonucunda
sağlanan vücut yüzey sıcaklığı, kullanıcının iklimsel açıdan konforda olup
olmadığının en önemli göstergesidir.



Ġç yüzey sıcaklığı, ıĢınım yoluyla kullanıcının çevresi ile ısı alıĢveriĢ
miktarını etkilemektedir. Bu alıĢveriĢte kullanıcının mekandaki konumu ve
duruĢ biçimi de önemlidir. Açık mekanlarda güneĢ ıĢınımı, kapalı mekanlarda
ise yüzey sıcaklıkları dikkate alınmaktadır.



Ġç hava hareketi, vücuttan buharlaĢma ve taĢınımla ısı kaybedilmesinde
etkilidir. Hava hareketinin hızı da ısı taĢınımı katsayısını değiĢtirdiğinden, ısı
geçiĢi miktarını etkilemektedir.



Ġç hava nemi, kullanıcının cildinden su buharı difüzyonu ile, cildin
yüzeyinden terin buharlaĢması ile ve solunum ile vücuttan kaybedilen ısı
miktarında etkilidir [11,15].

2.1.3 Binaya iliĢkin değiĢkenler
Kullanıcıların iklimsel konfor ihtiyaçlarını minimum enerjiyle karĢılayabilecek iç
iklim koĢullarını sağlayan bina, iklimsel konfor ve enerji etkinliği açısından en
uygun binadır. Bina, dıĢ çevre iklim koĢullarının etkisini hafifleterek bina içi çevreye
aktarma görevini üstlenir [11].
DıĢ iklim koĢullarına bağlı olarak, bina iç ikliminin oluĢmasında; binanın bulunduğu
yer, yönlendiriliĢ durumu, diğer binalara göre konumu, bina formu ve bina
kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri gibi değiĢkenler doğrudan etkilidir.
Ġklimsel konfor ve enerji etkinliği için, tasarım aĢamasında bu değiĢkenler birbiriyle
iliĢkilendirilerek en uygun değerleri belirlenmelidir [19].
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2.1.3.1 Binanın bulunduğu yer
Binanın bulunduğu yer, iklim kontrolünde ve hava kirliliğini önlemede etkili olan bir
değiĢkendir. Yerey parçasının baktığı yön, eğimi, konumu ve örtüsü gibi değiĢkenler
bütünüdür. Bu değiĢkenlere iliĢkin uygun değerler yerel iklim koĢulları ve iklimsel
konfor ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenmekte ve yerleĢmeler için uygun olan
bölgeleri tanımlamaktadır.
Binanın bulunduğu yer ile ilgili değiĢkenler, yerel iklim koĢulları ve konfor koĢulları
düĢünülerek değerlendirildiğinde, yapma ısıtma ve iklimlendirme ihtiyacının ve
dolayısıyla enerji harcamalarının en aza indirilmesi ve hava kirliliğinin önlenmesine
imkan sağlamaktadır [20].
2.1.3.2 Binanın yönlendiriliĢ durumu
Enerji etkinliği açısından binanın yönlendiriliĢ durumu, güneĢ enerjisi kazancı, gün
ıĢığından ve rüzgarın serinletici etkisinden yararlanma veya korunma ile ilgilidir.
GüneĢ ıĢınımı ve rüzgarın özellikleri, binaların yönlendiriliĢ durumuna göre değiĢim
göstermektedir. GüneĢ ıĢınımının direkt bileĢeni doğrusal olduğundan, farklı yönlere
bakan yüzeyleri etkileyen güneĢ ıĢınımı Ģiddeti de farklıdır ve dolayısıyla kabuğun
birim alanından geçen ısı miktarını etkilemektedir.
Rüzgarın serinletici etkisinin daha öncelikli olduğu iklim bölgelerinde, hakim rüzgar
yönü binanın yönlendiriliĢ durumu için temel alınır. Bu da genellikle, binanın uzun
cephesinin bu yöne bakacak Ģekilde konumlandırılmasını gerektirmektedir.
GüneĢ ıĢınımı ve rüzgarın konfor koĢullarına etkisi, binanın yönlendiriliĢ durumu
aracılığıyla optimize edilebilmektedir [15]. Rüzgardan yararlanırken güneĢten
korunmak gerektiği durumlarda da, güneĢ kontrol elemanlarına baĢvurulmaktadır.
2.1.3.3 Binanın diğer binalara göre konumu
Binalar, aralarındaki uzaklıklara (aralıklara), yüksekliklerine ve birbirlerine göre
konumlarına bağlı olarak, birbirleri için güneĢ ıĢınımı ve rüzgar engeli haline
gelebilirler.
GüneĢ ıĢınımı bir engele (örneğin çevredeki bir binaya) çarptığında, gün boyunca
güneĢin açısal durumuna bağlı olarak, bu engelin yaratacağı gölgelenmiĢ alanda
boyutsal değiĢimler olacaktır [20].
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Bina aralıkları güneĢ ıĢınımı açısından belirlenirken, ilk olarak güneĢ ıĢınımından
yararlanmak mı yoksa korunmak mı istendiğine karar verilmelidir. GüneĢ
ıĢınımından korunmanın öncelikli olduğu iklim bölgelerinde, binalar birbirine gölge
sağlayacak Ģekilde konumlandırılır (ġekil 2.1.a). GüneĢ ıĢınımından maksimum
yararlanılmak istendiğinde ise, bina aralıkları komĢu binaların ve diğer engellerin en
uzun gölge boyuna eĢit veya bundan büyük olmalıdır (ġekil 2.1.b). Çevre binaların
ve diğer engellerin, ele alınan binanın cepheleri üzerinde oluĢturacağı gölgeli
alanlarda direkt güneĢ ıĢınımından ısı kazancı söz konusu değildir. Bu alanlar
yalnızca yaygın güneĢ ıĢınımından etkilenecek ve dolayısıyla binanın iç iklim
elemanlarının değerleri, cepheleri hiç gölge almayan bir binaya oranla çok daha
düĢük olacaktır [11].

ġekil 2.1 : Bina aralıklarının belirlenmesi [21].
Bina aralıklarının hakim rüzgar doğrultusundaki değiĢimi, bina cephelerini etkileyen
rüzgarın hızını da etkiler. Bu nedenle bina aralıkları, rüzgar hızından yararlanmak
veya korunmak isteğine göre ve bina cephesinin ne hızdaki bir rüzgar tarafından
etkilenmesi gereğine göre de belirlenmelidir [19].
2.1.3.4 Bina formu
Bina formu; biçim faktörü, bina yüksekliği, çatı türü (düz, beĢik, kırma), çatı eğimi
ve cephe eğimi gibi geometrik değiĢkenler ile tanımlanabilir.
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Binanın yatay ve düĢey doğrultudaki boyutları, bina kabuğunun yüzey alanını
belirlemektedir. Taban alanları aynı ancak farklı formlara sahip binaların dıĢ cephe
alanları farklı olacağından, bu binaların yüzeylerinde gerçekleĢecek olan ısı geçiĢleri
de farklı olacaktır [19]. Enerji etkin bina tasarımı sürecinde, iklim koĢullarına en
uygun ve en az enerji harcamalarını gerçekleĢtirecek bina formunun seçilmesi
önemlidir.
2.1.3.5 Bina kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri
Bina kabuğu, binayı dıĢ iklim koĢullarından koruyarak iç ve dıĢ ortamı birbirinden
ayıran saydam ve opak bileĢenlerden oluĢur. Bir binanın çevresiyle yaptığı ısı
alıĢveriĢinin neredeyse tamamı bina kabuğu yoluyla gerçekleĢmektedir. Bina
kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri, birim alandan dıĢ hava sıcaklığı ve
güneĢ ıĢınımı etkileri ile kazanılan ve kaybedilen ısı miktarını belirlemektedir.
Kabuğun saydam ve opak yüzeylerinden geçen ısı miktarı, iç hava sıcaklığını ve
iklimsel konforu, dolayısıyla da ısıtma ve iklimlendirme için harcanacak enerji
miktarını etkilemektedir.
Bina kabuğunun optik özellikleri;
 GüneĢ ıĢınımına karĢı yutuculuk, yansıtıcılık ve geçirgenlik katsayıları,
Termofiziksel özellikleri ise;
 Toplam ısı geçirme katsayısı
 Saydamlık oranı
 Zaman geciktirmesi
 Genlik küçültme faktörü
olarak sıralanabilir.


Yutuculuk, yansıtıcılık ve geçirgenlik katsayıları, kabuğun opak ve saydam
bileĢenleri tarafından yutulan, geçirilen ve yansıtılan güneĢ ıĢınımı
miktarlarının, opak ve saydam bileĢenlerin dıĢ yüzeylerine gelen güneĢ
ıĢınımına oranıdır. Binanın dıĢ yüzeyindeki güneĢ ıĢınımı, bileĢenin
yutuculuk, yansıtıcılık ve geçirgenlik özelliklerine bağlı olarak güneĢ ısısı
kazancına dönüĢür [20].
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Saydam bileĢenler için;
(3.1)
ac

: saydam bileĢenin yutuculuk katsayısı

rc

: saydam bileĢenin yansıtıcılık katsayısı
: saydam bileĢenin geçirgenlik katsayısı

Opak bileĢenler için ise;
(3.2)
ao

: opak bileĢenin yutuculuk katsayısı

ro

: opak bileĢenin yansıtıcılık katsayısı

bağıntılarıyla ifade edilirler [20].
Yüzey rengi, bina kabuğunun yutuculuk ve yansıtıcılık özelliklerini etkilediğinden,
kabukta gerçekleĢecek ısı alıĢveriĢinde değiĢime sebep olmaktadır.


Toplam ısı geçirme katsayısı (U), bina kabuğunun iç ve dıĢ tarafında etkili
olan hava sıcaklıkları arasındaki fark 1 °K iken, 1 m2 alandan, bu alana dik
doğrultuda 1 saatte geçen toplam ısı miktarıdır [19].

(3.3)
bağıntısıyla hesaplanır. Bu bağıntıda;
Uo

: opak bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı, W/m2°K

αi , αd

: iç ve dıĢ yüzeysel ısı iletkenlik katsayıları, W/m2°K

d1, d2,…, dn

: opak bileĢeni oluĢturan malzemelerin kalınlıkları, m

λ1, λ2,…, λn

: opak bileĢeni oluĢturan malzemelerin ısı iletkenlik katsayıları,

W/m°K [11] ifade eder.
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Saydamlık oranı (SO), saydam ve opak bileĢenlerden oluĢmuĢ bir bina
kabuğunda, saydam bileĢen alanının toplam bina kabuğu alanına oranıdır
[20]. Bina kabuğundaki saydam bileĢen alanları, ısı iletim değerlerinin
yüksek olmasından dolayı opak bileĢen alanlarına oranla daha çok ısı kaybına
sebep olurlar.



Zaman geciktirmesi, gün içinde kabuk bileĢeni etkileyen maksimum sol-air
sıcaklığın etkisinin, bileĢenin iç yüzünde maksimum yüzey sıcaklığını
oluĢturuncaya kadar geçen süre olarak tanımlanabilir [19]. Malzeme ne
kadar kalın ve dirençli olursa, ısı dalgalarının geçiĢi de o kadar uzun
sürmektedir.



Genlik küçültme faktörü ise, gün içinde ele alınan bileĢene iliĢkin maksimum
iç yüzey sıcaklığı ile ortalama iç yüzey sıcaklığı farkının, maksimum sol-air
sıcaklık ile ortalama sol-air sıcaklık farkına oranı Ģeklinde tanımlanmaktadır.
Zaman geciktirmesi ve genlik küçültme faktörü, kabuğun opak bileĢenini
oluĢturan malzemelerin ısı depolama kapasitelerine bağlı olan ve opak
bileĢenin yalıtım kapasitesini belirleyen iki özelliktir. Kabuğu oluĢturan
malzemelerin, ısı iletkenlik katsayıları, yoğunlukları, özgül ısıları ve
dolayısıyla ısı kapasitelerinin fonksiyonudurlar [20].

Bina kabuğu, yukarıda sayılan termofiziksel özellikleri sebebiyle, iç ve dıĢ ortam
arasındaki ısı alıĢveriĢini ve dolayısıyla da iç hava sıcaklığını etkilediği için, iklimsel
konfor açısından kritik bir görev üstlenmektedir.
2.2 Enerji Etkin Bina Tasarımında ĠyileĢtirmenin Gerekliliği
Günümüzde sürekli artan enerji gereksinimini karĢılamak için yapılan enerji üretim
faaliyetleri, çevre kirliliğini ve küresel ısınmayı tetiklemekle birlikte, alternatif enerji
kaynaklarına baĢvurulmadığı sürece mevcut enerji sıkıntısını da arttırmaktadır. Enerji
talebini

karĢılayamayan

ülkeler,

enerji

gelmektedirler.
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bakımından

dıĢarıya

bağımlı

hale

Bu çevresel risklerin gerçekliğinin bilincinde olan çevresel ve sürdürülebilir
uygulamalar yeni bir ekonomik odak oluĢturmuĢtur. Gelecekte enerji etkin
teknolojiler ilk yatırım ve kullanım maliyetlerini azaltacağından ve yapı sektöründe
enerji etkin tasarım değiĢkenlerinin kullanılması uzun vadede ekonomik fayda
sağlayacağından, daha az enerji harcayan ve daha az kirleten binalar giderek daha
çok tercih edilecektir.
Enerji etkin bina tasarımının günümüzde neredeyse zorunlu hale gelmesinin baĢlıca
sebepleri olarak;
 Sanayi devrimi ile endüstrileĢme, kitlesel üretim ve ürünlerin hızlı bir Ģekilde
tüketimi,
 Nüfus artıĢı ve kentleĢme,
 Toplumların hızla geliĢmesi ve artan enerji gereksinimi,
 Enerji gereksinimini karĢılayabilmek için harcanan doğal kaynakların
tükenme sınırına gelmesi,
 Yakıt

rezervlerinin

dünya

yakıt

gereksinimini

yeterli

düzeyde

karĢılayamaması sonucunda yakıt maliyetlerinin sürekli artması,
 Fosil yakıtların savurganca tüketimi sonucu atmosfere salınan CO2 ve diğer
sera gazlarının, hava kirliliği ve küresel ısınmayı tetiklemesi,
 Hava kirliliğine karĢı alınacak önlemlerin maliyetlerinin artması
 Yapma ısıtma ve iklimlendirme süreci sonunda, dıĢ havaya atılan
kirleticilerin insan sağlığını bozacak düzeye ulaĢması,
 Enerjide dıĢa bağımlılık
sayılabilir [11, 21].
Bu zorunluluk karĢısında, çevreyi kirletmeyen ve üretim maliyeti minimum olan
doğal enerji kaynaklarının kullanımı tercih edilmelidir. Özellikle enerji etkin bina
tasarımında, güneĢ ıĢınımı ve hava sıcaklığı gibi ısı enerjisi sağlamada
kullanılabilecek ve rüzgar gibi serinletici niteliği olan iklimsel elemanlardan en iyi
Ģekilde yararlanmak gerekmektedir. Dolayısıyla iklimsel elemanlar pasit ısıtma ve
iklimlendirme sistemini aktive eden kaynaklar olarak düĢünülmelidir [21].
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3. ENERJĠ ETKĠN BĠNA TASARIMINDA DÜNYADA VE TÜRKĠYE’DE
ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI
Enerji etkin bina tasarımında belirleyici etkenler arasında yasa ve yönetmeliklerin
önemli bir yeri vardır. Çevre bilincini teĢvik etmek için vergi indirimi, arazi tahsis
önceliği vb. uygulamaları içeren teĢvik ve yaptırımlar sayesinde olumlu geliĢmeler
elde edilebilmektedir. Dünyada birçok ülkede bunun gibi enerji etkin tasarımda
iyileĢtirmeye iliĢkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar son yıllarda önem kazanmıĢ
ve hayata geçirilmiĢtir [22].
Binalarda enerji etkinliği sağlamak için her ülke çeĢitli yasa ve yönetmelikler
kullanmakta ve bunları birtakım standartlarla desteklemektedir. Burada amaç, bazı
sınırlar belirleyerek binalarda kullanılan enerji miktarını kontrol altında tutmaktır. Bu
tür çalıĢmalar enerji etkinliğine ilk adım olarak sayılabilir. Yasa ve yönetmeliklerle
sağlanan enerji etkinliği yeterli bulunmadığında ya da binanın enerji etkinliği
iyileĢtirilerek, bu özelliğiyle daha çok ön plana çıkması istendiğinde, gönüllü
kuruluĢlar tarafından geliĢtirilen Gönüllü YeĢil Bina Değerlendirme Sistemleri
kullanılabilmektedir. Bu bölümde tüm bu yasa, yönetmelik, standart ve
değerlendirme sistemlerinden örnekler verilecektir.
Yapılan araĢtırmalara göre, Avrupa‟da müstakil konutlarda harcanan enerjinin büyük
bir bölümü ısıtma ve sıcak su üretimi amacıyla kullanılmaktadır (Çizelge 3.1).
Çizelge 3.1 : Avrupa ülkelerindeki konutlarda gerçekleĢen nihai enerji tüketimi
[23].
Güney ülkeleri

Kuzey ülkeleri

Nihai Kullanım

15 Avrupa Birliği ülkesi

Yunanistan, Ġspanya,
Portekiz

Ġsveç, Danimarka,
Hollanda, BirleĢik
Krallık

Alan Isıtma
Su Isıtma
Yemek PiĢirme
Diğer

%68.6
%15.1
%5.3
%11.1

%51.4
%14.3
%13.3
%21

%58.8
%22.5
%6.1
%12.5
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Birçok ülkede binalarda enerji etkinliği iyileĢtirmelerine yönelik mali teĢvikler
kullanılmaktadır. Avusturya ve Belçika‟da hükümetler binalarda ısı yalıtımını
iyileĢtirmek amacıyla sübvansiyon uygulamaktadır. Danimarka, Ġngiltere ve
Ġrlanda‟da ise, düĢük gelirli kimselere oturdukları konutlarda enerji etkinliği
tedbirlerini uygulayabilmeleri için mali destekler verilmektedir. Bu konudaki diğer
uygulama ve teĢvikler Çizelge 3.2‟de gösterilmektedir.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, onaylamıĢ oldukları KYOTO Protokolü çerçevesinde
2008 – 2012 dönemine kadar CO2 emisyon oranlarını önemli ölçüde düĢürmeyi
amaçlamaktadırlar [28].
AB resmi yayın organlarında yayımlanarak 4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren
Binaların Enerji Performansı Yönergesi (EPBD) (2002/91/EC), Avrupa‟da mevcut
ve yeni yapılacak binalarda enerji performansı değerlendirmesine iliĢkin belirli
standartlar ve ortak bir yöntem getirmenin yanı sıra, düzenli bir denetim ve
değerlendirme mekanizması kurarak, binalarda enerjinin daha verimli kullanılmasını
sağlamayı amaçlamaktadır [29]. Üye devletlere, 3 yıllık bir geçiĢ sürecinin ardından,
yönergede belirtilen esasları ulusal kanunlarına yansıtmaları zorunluluğu getirilmiĢtir
[23].
Mayıs 2010‟da yeniden düzenlenen ve 2010/31/EU olarak anılmaya baĢlanan
yönergenin amacı, aĢağıdaki düzenlemelerle binaların enerji performansını
geliĢtirmektir:
 Binaların bütüncül enerji performansını hesaplamak için kullanılacak ortak
bir metodoloji,
 Yeni binalar için minimum enerji performans Ģartları,
 Yenilenecek mevcut büyük ölçekli binalar, yapı elemanları ve teknik bina
sistemleri için minimum enerji performans Ģartları,
 Neredeyse sıfır enerjili binaların sayısını arttırmak için ulusal bir plan,
 Binalara enerji sertifikası uygulaması,
 Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinin düzenli denetimi,
 Enerji performansı sertifikaları ve denetim raporları için bağımsız bir kontrol
sistemi [30].
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Çizelge 3.2 : Dünyada ve Türkiye‟de enerji etkinliği için kullanılan teĢvik ve
uygulamalar.
TeĢvik veya Uygulama

Ülke

Almanya

Avustralya

Isıtma sistemlerinin modernizasyonu, konutların yeniden inĢası, ısı yalıtımı ve yoğuĢmalı kazan
uygulamaları için düĢük faizli krediler verilmektedir [22].
Temmuz 2009‟da hazırlanan Enerji Etkinliğinde Ulusal Strateji (NSEE), bina enerji standardı düzenleme
ve değerlendirmeleri ile ilgili temel unsurları düzenlemektedir [24].

BirleĢik

EEBPp (Enerji Verimliliği En Ġyi Uygulama Programı), 1989 yılında sanayi ve konut sektörlerinde

Kralık

uygulanmaya baĢlanmıĢtır [23].

Finlandiya

Fransa

Kamu kuruluĢlarında ısınma için harcanan ve elektrikli aletlerden kaynaklanan enerji tüketimlerini
azaltmak hedeflenmektedir [22].
1996 yılında Hava Kalitesi Kanunu, bina etiketlemesini zorunlu hale getirmiĢ ve binalardaki bütün
kiralama ve satıĢ iĢlemlerinde etiket sunumunun zorunlu olması Ģartını getirmiĢtir. [23].
1999 yılında kamu binalarındaki enerji tüketimini azaltmak için beĢ yıllık bir program hazırlanmıĢtır [22].

Ġngiltere

HEES (Konutlarda Enerji Verimliliği Programı) ise, düĢük gelirli vatandaĢların yakıt ihtiyaçlarını
azaltmak ve konfor koĢullarını yükseltmek üzere enerji tasarrufu sağlayan önlemler geliĢtirmek amacıyla
kullanılmaya baĢlanmıĢtır [23].

Ġsveç

Yeni tip bina sistemlerine teĢvik uygulanmaktadır [22].
Çevre Bakanlığı 2006 yılında aldığı bir kararla Tokyo‟daki ofislerde Aralık – Mart ayları arasında ısıtmayı
durdurma uygulaması baĢlatmıĢtır. Ofisler sadece sabah 7-9 arası ve oda sıcaklıkları 17°C‟nin altına

Japonya

düĢtüğü zaman ısıtılacaktır [25].
Enerji verimli ekipman satın alan üretim Ģirketlerine, ekipmanın %7‟si tutarındaki payın gelir vergisinden
düĢülmesi kolaylığı getirilmiĢtir. Diğer bir teĢvik de düĢük faizli ve uzun geri ödeme süreli kredilerdir[23].
2006/32/EC (eski 93/76/EEC) sayılı Enerji Servisleri Yönergesi‟ne göre, üye ülkelerin 2016‟ya kadar,
yıllık enerji tasarruflarını %9 seviyesine çıkarmaları ve 2007, 2011 ve 2014‟te her ulusal hükümetin kendi
enerji etkinliği hareket planlarını (EEAPs) hazırlamaları gerekmektedir [26].

Avrupa

Avrupa‟daki 15 ülkenin katılımıyla oluĢturulan ve 1992‟den beri yürürlükte olan veri izleme projesi
(ODYSSEE) ile ortak politika ve tedbirler için zemin hazırlanmıĢtır. Ayrıca sanayi, hizmetler ve ulaĢtırma
gibi sektörlerde enerji verimliliğini geliĢtirmeyi ve enerji tasarrufunu teĢvik etmeyi amaçlayan SAVE ve
SAVE II programları uygulamaya konulmuĢtur [23].
Avrupa Birliği, SAVE kapsamında 1994 yılında Ankara‟da uygulamaya konan “Kentsel Enerji
Planlaması” programına destek vermiĢtir. Bu projede binalarda enerjinin rasyonel kullanımına yönelik
çalıĢmalar yapılmıĢtır.

Türkiye

2002 yılında Alman-Türk Teknik ĠĢbirliği programı dahilinde “Erzurum‟da Binalardaki Enerji
Verimliliğinin Artırılmasının Desteklenmesi” isimli bir proje hayata geçirilmiĢtir [23]
2005 – 2007 yılları arasında AB desteğiyle, Türkiye‟de Enerji Verimliliğinin Artırılması EĢleĢtirme
(Twinning) Projesi yürütülmüĢtür. Fransa ve Hollanda ile yürütülen proje kapsamında, Avrupa Birliği‟nin
enerji verimliliği politikalarına uygun bir yapının Türkiye‟de geliĢtirilmesine çalıĢılmıĢtır [27].
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EPBD‟nin odaklandığı temel noktalardan biri Enerji Performansı Sertifikası‟dır. Üye
ülkelerden, binaların enerji performansı sertifikasyonu için bir sistem uygulamaları
beklenmektedir. Ayrıca binalardaki ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinin düzenli
denetimi için bir sistem oluĢturmak da yine üye ülkelerin sorumluğundadır [31].
Yapılan düzenlemeler ile küresel sıcaklıktaki artıĢı 2°C‟nin altında tutmak, 2020
itibariyle sera gazı emisyonunu 1990‟daki seviyenin en az %20 altına düĢürmek ve
enerji tüketimini %20 azaltmak amaçlanmaktadır [30].
3.1 Yasa ve Yönetmelikler
Dünyada ve Türkiye‟de binalarda enerji etkinliği konusuyla ilgili bazı yasa ve
yönetmelikler Çizelge 3.3‟te açıklanmaktadır.
Çizelge 3.3 : Dünyada ve Türkiye‟de enerji etkinliği için kullanılan yasa ve
yönetmelikler.
Ülke

Yasa ve Yönetmelik
EnEV yönetmeliği ile birlikte, ısınma amacı ile kullanılan enerji miktarını azaltmak için binalar ve ısıtma
sistemleri üzerinde düzenlemeler yapılmıĢtır. Yönetmelikte, bireysel iklimlendirme sistemlerinin yerine,
yeni yapılarda merkezî sistemlerin kurulması talep edilmektedir [23,28].

Almanya
Yeni inĢaatlarda zorunlu hale getirilen enerji performansı sertifikasında, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı ve
toplam enerji ihtiyacı hakkında bilgi verilmektedir. Mevcut binalarda, yapı tiplerine göre hazırlanmıĢ
değerlendirme planları üzerinden sertifikasyon yapılabilmesi mümkündür [28].
Enerji Politikası Yasası (2005)‟nda, kamu binalarında güncel ASHRAE standardında belirtilen seviyeden en
az %30 daha fazla enerji korunumu sağlanması ve sürdürülebilir tasarım değiĢkenlerinin tüm yeni ve
yenilenen binalarda uygulanması gerektiği belirtilmektedir [32].
Enerji Bağımsızlığı ve Güvenliği Yasası (2007)‟nda, yenilenebilir yakıtlar ve enerji etkin ekipmanlar ile
Amerika

ilgili standartlar belirlenmiĢtir. Ayrıca konut ve ticari binalardaki ekipmanlarla ilgili yeni standartlar
oluĢturulmuĢtur [33].
13101 sayılı kanun hükmünde kararname ile binaların enerji tüketiminin 2005 yılına kadar %30 (1985
değerlerine göre), 2010 yılına kadar ise %35 (1990 değerlerine göre) azaltılması öngörülmektedir. Ayrıca,
sera gazı emisyonunda da 2010 yılı itibariyle 1990 değerlerine göre %30‟luk bir azalma talep edilmektedir
[34].
Avustralya‟da binaların, mevcut Australia Building Code (BCA 2010)‟a uyması gerekmektedir [35]. BCA,
binaların tasarım, inĢaat ve performansları için minimum gereksinimleri belirler [36].
Nisan 2009‟da, Avustralya‟daki konut ve ticari yapıların enerji etkinliğinin iyileĢtirilmesi için, Enerji

Avustralya

Etkinliğinde Ulusal Strateji (NSEE) ile 5 anahtar ölçü belirlenmiĢtir. Buna göre, Australya Yapı
Yönetmeliği Kurulu (ABCB)‟ndan enerji etkinlik koĢullarını arttırmaları istenmiĢtir. Yeni BCA, yeni konut
binaları için 6 yıldız enerji sınıfı ya da dengi, ticari binalarda ise enerji etkinliğinde belirgin bir artıĢ
gerektirmektedir [24].
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Çizelge 3.3: Devamı.
Ülke

Yasa ve Yönetmelik
Yapı Yönetmeliği 2010‟da, kullanıcı sağlık ve güvenliği, enerji korunumu ve binaların kullanımı açısından
uyulması gereken gereksinimler sıralanmaktadır [37]. Bina kabuğu, çatı gibi bina elemanlarından
kaynaklanan ısı kaybının kontrolü, sıcak su sistemlerinin yalıtımı ve enerji harcayan bina sistemlerinin

Ġngiltere ve

kontrolü ile ilgili maddeler içermektedir [38].

Galler
Binaların enerji performans ölçümlerinde kullanılmak üzere 2008‟de ulusal hesaplama metodu yürürlüğe
girmiĢ ve hükümet tarafından bazı yazılım araçları (SBEM, SAP, MCOR gibi) geliĢtirilmiĢtir.
Sertifikalandırma ile ilgili düzenlemeler ise 2007 – 2008 yıllarında hazırlanmıĢtır [39].
Enerji Korunumu Kanunu (2008) ile, ticaret, sanayi ve konut sektörlerindeki enerji tüketimini azaltmak
Japonya

amaçlanmaktadır . Buna göre, yeni binalarda, eklemelerde veya yenilemelerde alınan enerji korunum
önlemlerinin bildirilmesi zorunludur [40,41].
Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği: 2008
Binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esasları
içermektedir. Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyaçları, projede bulunması istenen belgeler, ısı yalıtım esasları ve
denetimi hakkındaki kuralların belirtildiği ve TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları‟ndaki hesap
metotlarını esas alan bu yönetmelik 2010 yılında yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği: 2010
Bu yönetmelik, dıĢ iklim Ģartları, iç mekan gereksinimleri, mahalli Ģartlar ve maliyet etkinliğini dikkate
alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarını
belirlemektedir. Bu yönetmelik ile Enerji Performansı ve SEG (Sera Etkisi Gazı) Emisyonu açısından
sınıflandırılan bina Enerji Kimlik Belgesi almaktadır. Ġki baĢlık için bina aldığı değere göre, A (en iyi) ve G
(en kötü) arası 7 sınıftan birine yerleĢir. Bu değerlendirmede, binanın enerji performansı ve SEG emisyonu

Türkiye

sınıfları en düĢük C olmalıdır. Yapılan hesaplamalarda çoğunlukla TS 825 ve çeĢitli Avrupa standartları esas
alınmaktadır.
Enerji Verimliliği Kanunu: 2007
Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün
hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin
arttırılmasını amaçlayan bir kanundur. Enerjinin etkin kullanımı için oluĢturulabilecek kurallar, verilecek
eğitimler ve görevlendirmeler hakkında bilgi vermektedir.
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik: 2008
Enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalıĢmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaĢtırılmasında
üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danıĢmanlık Ģirketlerinin yetkilendirilmesine, enerji
yönetimi uygulamalarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine, alternatif
yakıt kullanımının özendirilmesine ve idarî yaptırımlara iliĢkin usul ve esasları kapsamaktadır.
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3.2 Standartlar
Dünyada ve Türkiye‟de binalarda enerji etkinliği konusuyla ilgili bazı standartlar
Çizelge 3.4‟te açıklanmaktadır.
Çizelge 3.4 : Binalarda enerji etkinliği ile ilgili bazı standartlar.
Standart Adı

Standart No

Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy
ASHRAE
Standard 55 – 2010

Ortam içindeki kullanıcıların çoğunun kabul edeceği ısıl çevre koĢullarını sağlayacak iç ısıl
çevre ve kiĢisel değiĢkenleri belirlemek için hazırlanmıĢtır. Bu değiĢkenlerin, çoğunluğu
memnun edecek en uygun değerlerinin nasıl belirleneceği hakkında bilgi verilmektedir.
Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings
En az 4 katlı binalarda, enerji verimliliği için minimum gereksinimleri belirlemek amacıyla

ASHRAE
Standard 90.1 – 2010

oluĢturulmuĢ bir standarttır. Ek-G‟de yer alan Performans Değerlendirme Metodu, minimum
gereksinmelerden daha iyi performans gösteren binaları değerlendirmede kullanılmak üzere
hazırlanmıĢtır. Seçilen uygun bir simülasyon programında, önerilen ve referans bina
sonuçlarının karĢılaĢtırıldığı bu metot, LEED değerlendirme sisteminde de kullanılmaktadır.
Standard for the Design of High-Performance Green Buildings (Except Low-Rise Residential
Buildings)

ASHRAE
Standard 189.1 – 2009

En az 4 katlı, yüksek performanslı yeĢil binalarda minimum gereksinimleri belirlemek için
hazırlanmĢ bir standarttır. Standart 90.1‟den daha zorlayıcıdır, azami yükü azaltma,
doğrulama için enerji ölçümleri ve yenilenebilir enerji temini ile ilgili hükümler içermektedir.
YeĢil bina değerlendirme sistemlerini tamamlayıcı niteliktedir [42].

ASHRAE Standard 189.2P

High Performance Green Healthcare Facilities

ASHRAE Standard 191P

Standard for the Efficient Use of Water in Building, Site and Mechanical Systems

ASHRAE
Standard 90.2 – 2007

Energy-Efficient Design of Low-Rise Residential Buildings
Bu standart, ASHRAE 90.1‟in az katlı konut binaları için uyarlanmıĢ Ģeklidir. Yeni binalarda,
mevcut binalara yapılan eklemelerde ve yeni sistemlerde kullanılabilmektedir.

ASHRAE Standard 100

Energy Conservation in Existing Buildings

ASHRAE Standard 180

Standard Practice for Inspection & Maintenance of Commercial-Building HVAC System

ASHRAE Standard 62.1

Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality

ASTM 1903 – 11

Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase II

BS EN 15251 – 2007

BS EN 12931 – 2003

Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of
buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics
Heating Systems in Buildings – Method for Calculation of the Design Heat Load
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Çizelge 3.4: Devamı.
Standart Adı

Standart No

Energy performance of buildings – Methods for Expressing Energy Performance and for
Energy Certification of Buildings
Bir binanın enerji performansını temsil eden genel enerji performans göstergesi (overall
BS EN 15217 – 2007

indicator, EP) ve genel enerji gereksinimi limitinin (overall energy requirement, EPr) nasıl
hesaplandığı, etkili olan değiĢkenler ve binaların enerji performansları karĢılaĢtırılırken
kullanılan referans değerlerin hesabı, ilgili standartlara göndermeler yapılarak
açıklanmaktadır. Ayrıca belgeleme ve sertifikasyon prosedürleri ile performans ölçeğinin
nasıl belirleneceği hakkında bilgi verilmektedir.

BS EN ISO 6946 – 2007

BS EN ISO 13789 – 2007

BS EN ISO 13790 – 2008

DIN 18899 – 2007

Building Components and Building Elements – Thermal Resistance and Thermal
Transmittance – Calculation Method
Thermal performance of buildings – Transmission and ventilation heat transfer coefficients –
Calculation method
Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and cooling
Energy efficiency of buildings - Calculation of the net, final and primary energy demand for
heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting
Uluslararası YeĢil Yapı Standardı (IgCC) (2011‟de tamamlanacak)

IgCC – 2011

Arsa geliĢtirme, arazi kullanımı, malzeme kaynağı ve korunumu, enerji etkinliği ve hava
kalitesi, su kaynakları korunumu, iç mekan kalitesi, bina iĢletme ve bakımı ve mevcut
binalarla ilgili hükümler içermektedir [43].
Uluslararası Enerji Korunumu Standardı (IECC)

IECC – 2009
Binalarda farklı iklim zonları için kabulleri içeren bir enerji standardıdır [43].
Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
Bu standart, yeni inĢa edilecek binalar için ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplama kurallarını,
iklim bölgelerine göre izin verilebilecek en yüksek ısı kaybı değerlerini ve hesaplama ile ilgili
TS 825 – 2008

bilgilerin sunuĢ Ģeklini; mevcut binalar için ise, yapılacak esaslı tamir, tadil ve eklemelerde,
uygulama yapılacak bölümler için izin verilen en yüksek ısıl geçirgenlik katsayılarını
kapsamaktadır. Bu Ģekilde, ülkemizdeki binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarlarını
sınırlamayı, dolayısıyla enerji tasarrufunu arttırmayı ve enerji ihtiyacının hesaplanması
sırasında kullanılacak standart hesap metodunu belirlemeyi amaçlamaktadır.
Binaların Isıl Performansı – Meskenlerde Isıtma Amacıyla Kullanılan Enerjinin Hesaplanması
Bu standart, meskenlerin veya meskenin bir bölümünün ısıtılması için gerekli olan enerji
ihtiyacının hesaplanmasında ve ısı kullanımının değerlendirilmesinde kullanılacak

TS EN 832 – 2007

basitleĢtirilmiĢ bir hesap metodunu kapsamaktadır. Bu metot, mesken sabit sıcaklığa
ulaĢtıktan sonraki ısı kayıpları, meskende ayarlanmıĢ çeĢitli sıcaklık seviyelerinin
sürdürülebilmesi için yıllık enerji ihtiyacı ve meskende ortamın ısıtılması için ısıtma sistemi
için gerekli olan yıllık enerji miktarı hesaplamalarında kullanılabilmektedir.
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3.3 Gönüllü YeĢil Bina Değerlendirme Sistemleri
Yasa, yönetmelik ve standartlar gibi zorunlu sistemler dıĢında, enerji etkinliği
iyileĢtirmek için kullanılan gönüllü sistemler de mevcuttur. Gönüllü YeĢil Bina
Değerlendirme Sistemleri (Voluntary Green Building Assessment Systems) olarak
adlandırılan bu sistemler arasında BREEAM, LEED, Green Star, CASBEE, DGNB
ve SbTool sayılabilir. Bu sistemlerle ilgili genel bilgiler Çizelge 3.5‟te
görülmektedir.
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Çizelge 3.5 : Gönüllü yeĢil bina değerlendirme sistemleri.

TARĠH - ÜLKE

BREEAM

LEED

GREEN
STAR

CASBEE

DGNB

SBTOOL

1990
Ġngiltere

1998
Amerika

2003
Avustralya

2004
Japonya

2008
Almanya

1996
Kanada

BRE

USGBC

GBCA

JSBC

DGNB

Natural
Resources
Canada

BS, EN, ISO,
CIBSE

ASHRAEIESNA,
ASTM,
CIBSE

ASHRAE,
CIBSE

Japonya
standartları

DIN, EnEV,
EUstandartları

Bu sistem ile
ulusal
standartlar
oluĢturulur

-Yeni ofis ve
yönetim
yapıları
-Ofis ve
yönetim
yapılarının
onarımı
-Ofis ve
yönetim
yapılarının
modernizasyonu
-Mevcut ofis
ve yönetim
yapıları
-Yeni alıĢveriĢ
merkezleri
-Yeni endüstri
yapıları
-Yeni eğitim
yapıları
-Yeni konut
yapıları
-Yeni oteller
-Kent
bölgeleri (City
districts) [50]

-BitiĢik nizam
konutlar
-Apartman
-Otel
-Kütüphane
-Ofis
-Ġlkokul
-Restorankafeterya
-Perakende
satıĢ
-Süpermarket
-AlıĢveriĢ
merkezi
-Tiyatrosinema
-Kapalı
otopark
-Diğer ana
kullanım
tiplerinin
kamusal
alanları [51]

KURUM

BAġVURDUĞU
STANDARTLAR

MEVCUT
TÜRLERĠ

-Yeni yapılar
-Yenileme
-Sürdürülebilir
evler için
standart
-BREEAM
Topluluklar
-BREEAM
Mevcut
-BREEAM
Hollanda
-BREEAM
Norveç
(Yapım
aĢamasında)
-BREEAM
Ġspanya
-BREEAM
Ġsveç (Yapım
aĢamasında)
-BREEAM
Uluslararası
[44]

-Yeni yapılar
ve büyük
onarımlar
-Mevcut
yapılar
-Ticari iç
mekânlar
-Bina
çekirdeği ve
kabuğu
-Okullar
-Perakende
satıĢ
-Sağlık
yapıları
-Konutlar
-Mahalle
kalkındırma
projeleri
-Laboratuarlı
tesisler (yapım
aĢamasında)
[45]

-Eğitim
-Sağlık
-Endüstri
-Birden fazla
birimden
oluĢan konut
yapıları
-Ofis
-Ofis iç
mekanları
-Perakende
satıĢ
-Ofis tasarımı
-TamamlanmıĢ ofis
yapıları [46]

-Tasarım
öncesi
(hazırlanıyor)
-Yeni yapılar
-Mevcut
yapılar
-Yenileme
-Kısa dönem
kullanılacak
yapılar
-Basit
değerlendirme
-Bölgesel
karakterin göz
önüne
alınması
-Isı adası
değerlendirilmesi
-Bölgesel
ölçekte
değerlendirme
-Evler için
CASBEE [47]

-Konforlu,
rahat ve
güvenli iç
ortam
-Uzun servis
hayatı
-Daha zengin
bir ekosistem
yaratma
-Enerji ve su
korunumu
-Kaynak
korunumu ve
atık azaltma
-Evrensel ve
yerel çevre
[47]

PUAN
VERĠLEN
KONU
BAġLIKLARI

-Yönetim %12
-Sağlık ve
refah %15
-Enerji %19
-UlaĢım %8
-Su %6
-Malzeme
%12.5
-Atıklar%7.5
-Arazi
kullanımı ve
ekoloji %10
-Kirlilik %10
-Innovasyon
%10 [44]

-Sürdürülebilir
arsalar-26p
-Su
verimliliği10p
-Enerji ve
atmosfer-35p
-Malzeme ve
kaynaklar-14p
-Ġç mekan
kalitesi-15p
-Innovasyon
ve tasarım-6p
-Bölgesel
öncelik-4p
[45]

-Yönetim
-Ġç mekan
kalitesi
-Enerji
-UlaĢım
-Su
-Malzeme
-Arazi
kullanımı ve
ekoloji
-Emisyonlar
-Innovasyon
[46]

TOPLAM PUAN

%110

100+10 puan

100 puan

VERĠLEN
SERTĠFĠKALAR

Geçer (%30-44)
Iyi (%45-54)
Çok iyi (%5569)
Mükemmel
(%70-84)
Seçkin (%85100) [44]

Sertifikalı (4049p)
GümüĢ (50-59p)
Altın (60-79p)
Platin (80-110p)
[45]

4 yıldız (45-59p)
5 yıldız (60-74p)
6 yıldız (75100p) [46]

C
BB+
A
S [48,49]

SERTĠFĠKA
GEÇERLĠLĠK
SÜRESĠ

3 yıl

5 yıl

Sonsuz

3 yıl
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-

-Ekoloji
%22,5
-Ekonomi
%22,5
-Sosyokültürel
ve fonksiyonel
durum %22,5
-Teknoloji
%22,5
-Süreçler %10
-Arsa [50]

-Arsa seçimi, proje planlama
geliĢtirme
-Enerji ve
kaynak
tüketimi
-Çevresel
yükler
-Ġç mekân
kalitesi
-Servis kalitesi
-Sosyal ve
ekonomik
esaslar
-Kültürel ve
algısal esaslar
[51]

Her ölçüt 10
puan

Ağırlıklara
göre değiĢir

Bronz
(min%50)
GümüĢ
(min%50)
Altın
(min%50)
[50]

-1: Olumsuz
performans
0: Kabul
edilebilir
3: Ġyi
uygulama
5: En iyi
uygulama [48]

Sonsuz

Sonsuz

3.3.1 BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)
BRE (Yapı AraĢtırma Kurumu) tarafından, ev ve ofisleri kapsayan sürümleriyle,
1990 yılında Ġngiltere‟de geliĢtirilen BREEAM, yeĢil bina değerlendirme
sistemlerinin ilkidir [52]. BRE, çevresel politikaların sürekli güncellenmesi ve yerel
koĢullarla harmanlanması gerektiğine dikkati çekmektedir. Kurumun BREEAM‟i
oluĢtururken hareket noktası, sürdürülebilir kalkınmanın en geniĢ kapsamlı bileĢeni
olan çevresel kalkınmadır [48]. Binaların çevresel performanslarının ve kullanıcı için
iç hava kalitesinin arttırılması BREEAM‟in esas amaçlarıdır [53].
Hollanda ve Ġspanya, kendi BREEAM Ģemalarını tamamlamıĢtır, Norveç ve Ġsveç‟te
ise çalıĢmalar devam etmektedir. Bunlar dıĢındaki ülkeler, BREEAM International
kullanmaktadırlar. Uluslararası Ģemalardan olan BREEAM Bespoke (Ismarlama),
mevcut yapı türlerinin dıĢında kalan yapılar için, projeye özel olarak, kurum
tarafından hazırlanmaktadır [54]. BREEAM Avrupa – Ticari 2009 Kılavuzu‟nun
Türkçe‟ye çevrilme çalıĢmaları ÇEDBĠK tarafından 2011‟de tamamlanmıĢtır [55].
BREEAM değerlendirme süreci internet üzerinden yapılan bir ön değerlendirmenin
ardından, bir BREEAM denetçisi eĢliğinde yürütülen asıl değerlendirme ile devam
etmektedir. Değerlendirme ve puanlama çeĢitli performans kategorileri altında
tanımlanan ölçütlere göre yapılmakta ve proje sağladığı her ölçüt için puan
toplamaktadır [48].
BREEAM, 9 kategori altında değerlendirme yapmakta ve her kategorinin
değerlendirme sonucundaki etkisini yüzdesel ağırlık katsayıları belirlemektedir.
BREEAM Yeni Yapılar 2011‟deki kategoriler ve yüzdesel ağırlık katsayıları Çizelge
3.5‟te gösterilmektedir.
ÇeĢitli bölgelerde yapılacak değerlendirmeler için bu performans kategorilerinin
bütün içindeki oranı değiĢmektedir. Her kategoride toplanan puanın, o kategoride
toplanabilecek maksimum puana oranı (yüzdesel olarak), önceden belirlenmiĢ ağırlık
katsayıları ile çarpılarak sonuç puanı elde edilir. Bilimsel çalıĢmalar ve geniĢ çaplı
anketler sonucu belirlenen bu ağırlık katsayıları, uygulamada iklim, ekoloji, inĢaat
malzemesi, kültür, inĢaat uygulamaları, yönetmelikler, altyapı, tarihsel bağlam,
politik kararlar ve coğrafya gibi bölgesel farklılıkları gözeterek gerçekçi ve objektif
bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır [48,53].
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BREEAM‟e

göre

değerlendirilen

bir

yapının

çevresel

performansının

belgelendirilmesi için gösterge puanlarının en az %30‟unu toplaması ve bazı krediler
için belirtilen minimum standartları sağlaması gerekmektedir [48].
BREEAM, özellikle Ġngiltere dıĢındaki projelerde, ülkeye, bölgeye ve projeye uygun
bazı yeni kurallar getirmektedir. Bu kuralların, tasarımcı ve BREEAM arasındaki
uzun soluklu çalıĢma ile belirlenmektedir. Bu nedenle sistemin kısa süreli projelere
adaptasyonu zor olabilmektedir.
BREEAM ile ilgili diğer açıklamalar Çizelge 3.5‟te görülmektedir.
3.3.2 LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design)
LEED, uluslararası ölçekte kabul görmüĢ bir yeĢil bina değerlendirme sistemidir.
Amerika YeĢil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından 1998‟te oluĢturulmuĢtur.
Programın hedefi, yapı sektöründe payı olan tüm kiĢi ve kuruluĢların, yapıların
yaĢam döngüsü sürecinde oluĢturdukları çevresel etkilere dikkat çekerek,
faaliyetlerini ve ürünlerini bu etkileri azaltmak doğrultusunda geliĢtirmeleridir.
LEED sistemi 7 kategoride 100 puan vermektedir. Bunun dıĢında bölgesel öncelik ve
innovasyon kapsamında ek 10 puan alınabilmektedir. LEED‟in yeni yapılar için
kullanılan sürümündeki kategoriler, puanları ve verilen sertifikalar Çizelge 3.5‟teki
gibidir.
LEED yapıların çevresel performansını 8 bina türünde değerlendirmektedir. Ġlk
olarak yeni yapılar için geliĢtirilen bu program kapsamında daha sonra farklı yapı
türlerine yanıt verecek sürümler de geliĢtirilmiĢtir [45]. Nisan 2009‟da bazı ölçütlerin
puanı değiĢtirilmiĢ, sera gazı salınımına ve iklim değiĢikliğine etkisi olan ölçütlerin
ağırlığı arttırılmıĢtır [48].
LEED sertifikasyon sürecinde, yapının değerlendirmeye alınması için, tanımlanan
önkoĢulların sağlanmıĢ olması gerekmektedir [56]. Değerlendirme, tasarım ve inĢaat
aĢamalarında ayrı ayrı yapılabilmekte, ancak ayrı ayrı sertifika almak mümkün
olmamaktadır [52]. LEED sertifikasyon sisteminde, yetkili bir uzmanla çalıĢma
zorunluluğu yoktur [57].
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LEED değerlendirme sistemi oldukça kapsamlı olmakla beraber, tasarımcılara
Ģartnameler dizisinin uygulanmasından çok, performansa dayalı seçeneklerin
uygulanması yönünde esneklik tanır. Ġlk etapta Kuzey Amerika‟daki yapılar için
geliĢtirilmiĢ olduğundan, dokümanlar bazı durumlarda ASTM ve ASHRAE-IESNA
gibi Amerikan standart ve yönetmeliklerine atıflar yapmaktadır. Bu durumda,
güncelleĢtirme olanağı, atıf yapılan dokümanların güncellenmesine bağlıdır [48].
LEED ile ilgili daha detaylı bilgi Çizelge 3.5‟te görülmektedir.
3.3.3 Green Star
Green Star, 2003 yılında Avustralya YeĢil Bina Konseyi (GBCA) tarafından
geliĢtirilen, çevresel tasarımı ve yapıların inĢasını değerlendiren kapsamlı, ulusal,
gönüllü bir çevresel değerlendirme sistemidir.
BREEAM ve LEED ile büyük benzerlik gösteren Green Star‟ın, önce büro, daha
sonra alıĢveriĢ merkezi ve eğitim binaları ile ilgili sürümleri geliĢtirilmiĢtir. Mevcut
Green Star türleri ve değerlendirme yapılan kategoriler Çizelge 3.5‟te listelenmiĢtir.
Bunlar dıĢında, „Kongre merkezi tasarımı‟ ve „Kamu binaları‟ için deneme sürümler
yayınlanmıĢtır. „Green Star – Topluluklar‟ ve „Green Star – Performans‟ sürümleri
de yapım aĢamasındadır. Hiçbir Green Star sürümüne uymayan projeler için Green
Star – Custom (Ismarlama) sürümü yayınlanmıĢtır [53].
Proje yalnızca Avustralya‟da ise değerlendirmeye alınır. Projenin değerlendirilmesi
için bazı önkoĢulları sağlaması gerekmektedir [49]. GBCA denetçisi ile birlikte
yürütülen ön değerlendirme ve asıl değerlendirme süreçlerinden sonra bina
sertifikalandırılmaktadır.
Değerlendirmeye alınan yapının her performans kategorisi için topladığı puan,
bölgesel ve iklimsel farklılıklar gözetilerek belirlenmiĢ ağırlık katsayıları ile
çarpılmaktadır. Bu da, Avustralya‟daki farklı iklim bölgelerinde gerçekçi
değerlendirme yapılabilmesini sağlamaktadır.
Değerlendirme sonunda, yapının “YeĢil Yapı” olarak nitelendirilip sertifika
alabilmesi için en az 45 puan toplayarak, dört yıldız düzeyine ulaĢması
gerekmektedir. Verilen sertifikalar Çizelge 3.5‟teki gibidir [53].
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Mart 2009‟da LEED, BREEAM ve Green Star arasında, yeni yapılacak konutlardan
ve binalardan salınacak CO2 değerlerini ölçmek için ortak bir metot planlamak ve
geliĢtirmek amacıyla bir iyi niyet anlaĢması imzalanmıĢtır [58].
Green Star ile ilgili diğer açıklamalar Çizelge 3.5‟te görülmektedir.
3.3.4 CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental
Efficiency)
Japonya Sürdürülebilir Yapı Konsorsiyumu (JSBC) ve YeĢil Bina Konseyi (JaGBC)
iĢbirliği ile 2004‟te geliĢtirilen Binaların Çevresel Etkinliği için Detaylı
Değerlendirme Sistemi (CASBEE), Japonya‟nın yanı sıra Asya ülkelerinin de
sürdürülebilirlik esasları dikkate alınarak hazırlanmıĢtır [48].
CASBEE tasarım öncesinde baĢlayıp, tasarım ve tasarım sonrası safhalarda devam
edecek Ģekilde mimari tasarım süreciyle uyumlu geliĢtirilmiĢtir. CASBEE, enerji
etkinliği, kaynak verimliliği, yerel çevre ve yapı içi çevre olmak üzere 4 hedef
alanını kapsar.
CASBEE değerlendirme süreci, diğer sistemlerden oldukça farklı bir yaklaĢımla
yürütülmekte olup, iki esasa dayalıdır. Bunlardan ilki „Q‟ özel mülk dahilinde bina
kullanıcılarının yaĢam konforundaki iyileĢmeyi ölçer. Diğeri „L‟ ise çevresel etkinin,
özel mülk dıĢına taĢan olumsuz özelliklerini ölçer. Q/L değeri Yapının Çevresel
Etkinliği (BEE)‟ni ifade etmektedir. Değerlendirme sonucunda yapıya C (zayıf), B-,
B+, A ve S (üstün) olmak üzere sertifika verilmektedir [48,49].
CASBEE ile ilgili daha detaylı bilgi Çizelge 3.5‟te görülmektedir.
3.3.5 DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
Alman Sürdürülebilir Binalar Konseyi (DGNB) ve UlaĢım, ĠnĢaat ve Kentsel ĠliĢkiler
BirleĢmiĢ Bakanlığı ortaklığında, 2008‟de piyasaya sürülen DGNB sertifikası,
binaların planlamasında ve değerlendirilmesinde kullanılmak üzere kurulmuĢ, LEED
ve BREEAM‟i esas alan bir sistemdir [59, 60].
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Değerlendirme yapılan 6 kategori, toplam içindeki yüzdeleri ve sertifika verilen bina
türleri Çizelge 3.5‟te listelenmiĢtir. Her kategori altında, kullanım profiline göre
farklı Ģekilde tasarlanıp toplam skor üzerindeki ağırlığı değiĢtirilebilecek ve binanın
tüm yaĢam dönemi üzerinden değerlendirilen ölçütler yer almaktadır. Her ölçütten
elde edilen puan 0-3 arasında değiĢen ağırlık katsayıları ile çarpılmakta ve bulunduğu
kategorinin yüzdesel ağırlığına göre sonuca eklenmektedir [61]. Bina ve arsanın
değerlendirmedeki baĢarısı birbirinden ayrı olarak belirtilmektedir. DGNB‟nin
verdiği sertifikalar Çizelge 3.5‟teki gibidir.
Bu sistemde, biri tasarım aĢamasında verilen ön sertifika ve diğeri bina
tamamlandıktan sonra verilen asıl sertifika olmak üzere iki tür sertifika mevcuttur
[61]. Uluslararası kullanılabilecek Ģekilde düzenlenen bu sistem Ģu an Avusturya,
Çin ve Bulgaristan‟da denenmektedir [59].
3.3.6 SBTool (Sustainable Building Tool)
SBTool, çevresel performans ölçütlerine, yapılara iliĢkin ekonomik ve sosyal
sorunların çözümüne yönelik sürdürülebilirlik ölçütleri eklenerek oluĢturulmuĢ bir
yazılım uygulamasıdır [48]. Hedefi, bölgesel koĢullara ve arsaya uygun yeĢil
binaların ve sürdürülebilir yerleĢimlerin üretilmesine yön vermektir [62]. SBTool tek
baĢına doğrudan yapılara uygulanmayan genel bir değerlendirme çerçevesi olup,
çeĢitli ülkelerin bu kalıbı alarak, ülkesel ve bölgesel koĢullarına uyarlamasını
öngören bir araçtır. Bu araca genel olarak SB Method denmektedir [51].
Değerlendirmede esas alınan performans kategorileri ve kullanım tipleri Çizelge
3.5‟te listelenmiĢtir [51].
Sistem, tasarım öncesi, tasarım, inĢaat ve iĢletim olmak üzere 4 kademede binayı
değerlendirebilmektedir [63]. Bölgeye uygun iki aĢamalı ağırlık katsayısı
uygulamasının ardından proje, olumsuz performans, kabul edilebilir, iyi uygulama ve
en iyi uygulama Ģeklindeki 4 performans grubundan birine yerleĢmektedir.
SBTool ile, sistemi yaratan 21 ülkenin dıĢında, Malezya, Tayvan, Hong Kong ve Çin
Halk Cumhuriyeti gibi Asya ülkelerinde de uyarlamalar yapılarak baĢarılı sonuçlar
elde edilmiĢtir [48].
SBTool ile ilgili diğer açıklamalar Çizelge 3.5‟te açıklanmaktadır.
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4. ENERJĠ ETKĠN BĠNA TASARIMINDA ISITMA ENERJĠSĠ
HARCAMALARINI AZALTMAYA YÖNELĠK BĠR ĠYĠLEġTĠRME
ÇALIġMASI
Bu bölümde; ısıtmanın istendiği dönemde enerji etkin bina tasarım sürecinde ısıtma
enerjisi harcamalarını azaltmaya yönelik bir iyileĢtirme çalıĢması açıklanmaktadır.
ÇalıĢmanın amacı, tasarım aĢamasında, binanın ısıl performansını etkileyecek
binanın bulunduğu yer, bina formu ve bina kabuğunun optik ve termofiziksel
özellikleri gibi değiĢkenlere iliĢkin farklı alternatifler kullanılarak, ısıtma enerjisi
harcamalarını en aza indirecek alternatifin belirlenmesidir. ÇalıĢmanın adımları
aĢağıdaki gibidir.
4.1 Referans Binaya ĠliĢkin Özelliklerin Belirlenmesi
Isıtma

enerjisi

harcamalarının

karĢılaĢtırılarak

elde

edilen

iyileĢmenin

belirlenebilmesi için öncelikle referans bir bina ele alınmalı ve referans binaya iliĢkin
özellikler belirlenmelidir. Referans bina, ısıtma enerjisi açısından, bulunduğu ülkenin
mevcut yönetmelik ve standartlarına iliĢkin koĢulları sağlamıĢ olmalıdır.
4.1.1 Referans binanın seçilmesi
Isıtma

enerjisi

harcamalarının

karĢılaĢtırılarak

elde

edilen

iyileĢmenin

belirlenebilmesi için, tasarım aĢamasındaki mevcut bir bina projesi referans bina
olarak seçilmelidir.
4.1.2 Referans binanın bulunduğu yerin ve diğer binalara göre konumunun
belirlenmesi
Referans binanın ısıtma enerjisi harcamalarının belirlenmesinde, binanın bulunduğu
yerin iklimsel koĢullarına ek olarak, arazinin konumu, yönü, eğimi ve bitki örtüsü
gibi özellikleri de değerlendirilmelidir. Bu özelliklere göre binayı etkileyen güneĢ
ıĢınımı ve rüzgar gibi dıĢ iklim elemanları ile birlikte binanın ısıtma harcamaları da
değiĢmektedir.
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Bunun dıĢında, ısıl performansı değerlendirilecek binanın cephesinde, komĢu
binaların veya engellerin oluĢturduğu gölgeler de, bina cephesine düĢen direkt güneĢ
ıĢınımı miktarını etkileyerek kabuktan kazanılan veya kaybedilen ısı miktarını
değiĢtirmektedir.
konumlandırıldığı,

Bu

nedenle

ısıtma

binanın

enerjisi

çevresindeki

harcamaları

binalara

açısından

göre
göz

nasıl
önünde

bulundurulmalıdır.
4.1.3 Kullanıcıya iliĢkin değiĢkenlerin belirlenmesi
Kullanıcıya iliĢkin aktivite düzeyi, giysi türü, mekandaki konum ve duruĢ Ģekli gibi
değiĢkenler ve mekandaki kullanıcı sayısı, ısıtma enerjisi harcamalarında etkili
olduğundan, bunlara iliĢkin değerlerin belirlenmesi gerekmektedir.
4.1.4 Ġklimsel koĢulların belirlenmesi
Binanın bulunduğu yerin iklimsel koĢullarına göre, farklı iklim bölgelerinde
ısıtmanın istendiği dönem değiĢkenlik göstereceğinden, ısıtma enerjisi harcamaları
da değiĢecektir. Bu nedenle seçilen iklim bölgesine ait güneĢ ıĢınımı, dıĢ hava
sıcaklığı, dıĢ hava nemliliği, rüzgar ve toprak sıcaklığı gibi dıĢ iklim verilerine
ihtiyaç vardır. Ayrıca hesaplamalar, ısıtmanın istendiği döneme ait gerçek atmosfer
koĢullarında ölçülen verilere dayandırılarak yapılmalıdır [11].
DıĢ çevreye iliĢkin iklimsel elemanların etkisi sonucu iç çevrede oluĢan iç hava
sıcaklığı, iç yüzey sıcaklıkları, iç hava hareketi ve iç hava nemi gibi iç çevreye ait
iklimsel elemanların sahip oldukları değerler ile konfor koĢulları değerleri arasındaki
fark, ısıtma enerjisi harcamalarının belirleyicileri olduklarından, en önemli
değiĢkenlerdendir. Bu değerler, binanın fonksiyonuna göre belirlenmelidir. Farklı
fonksiyonlara sahip binalarda iç çevreye iliĢkin konfor sıcaklıkları çeĢitli standart ve
yönetmeliklerde belirtilmiĢtir.
4.1.5 Referans binanın bina kabuğuna iliĢkin değiĢkenlerin belirlenmesi
DıĢ iklim koĢullarının etkilerini iç çevreye ileten bileĢen olan bina kabuğunun optik
ve termofiziksel özellikleri, bina kabuğunun opak ve saydam bileĢenlerinden
kazanılan ve kaybedilen ısı miktarını belirlemekte ve dolayısıyla da ısıtma enerjisi
harcamalarını etkilemektedir.
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Isıtma enerjisi hesaplamalarında kullanılmak üzere referans binanın opak bileĢenine
ait yutuculuk katsayısı, saydamlık oranı, saydam ve opak bileĢenlerin toplam ısı
geçirme katsayıları ve opak bileĢenlerin toplam ısı geçirme katsayılarını
gerçekleĢtiren opak bileĢen katmanlaĢma detayları belirlenmelidir.
 Opak bileĢenin dıĢ yüzeyinin yutuculuk katsayısı değerinin belirlenmesi
Cephenin renginin açık ya da koyu olması, opak bileĢenin dıĢ yüzeyinin güneĢ
ıĢınımına karĢı yutuculuk katsayısını değiĢtirdiğinden, cephenin rengi ve buna bağlı
olarak yutuculuk katsayısının belirlenmesi gerekmektedir.
 Saydamlık oranının belirlenmesi
Bina kabuğundaki saydam alanların tüm cephe alanına oranı olarak ifade edilen
saydamlık oranı her cephe için belirlenmelidir.
 Saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı değerinin belirlenmesi
Bina kabuğunun saydam alanlarında kullanılan cam ve doğrama türleri belirlenerek,
saydam yüzeylerin özellikleri ve izin verilen toplam ısı geçirme katsayısı değeri
tespit edilmelidir.
 Opak bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı değerinin belirlenmesi
Bina kabuğunun opak bileĢenine ait, yönetmeliklere göre izin verilen toplam ısı
geçirme katsayısı değerleri belirlenmelidir.
 Belirlenen değerleri sağlayan opak bileĢen katmanlaĢma detaylarının
oluĢturulması
Yönetmeliklere göre izin verilen toplam ısı geçirme katsayısı değerleri belirlendikten
sonra, bu değerleri sağlayan katmanlaĢma detayları oluĢturulmalıdır.
4.1.6 Referans bina için ısıtma enerjisi harcamalarının hesaplanması
Referans binaya iliĢkin özellikler ve dıĢ ve iç iklimsel koĢullara ait değerler
yardımıyla, ısıtma veya soğutma enerjisi harcamalarından hangisinin daha önemli
olduğu göz önünde bulundurularak, referans bina seçilen bir simülasyon
programında modellenip mevcut durumdaki ısıtmanın istendiği dönem için ısıtma
enerjisi harcamaları hesaplanmalıdır.
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4.2 ĠyileĢtirme Alternatiflerinin Belirlenmesi
Referans binanın mevcut durumuna iliĢkin ısıtma enerjisi harcamaları belirlendikten
sonra, aĢağıda açıklanan tasarım değiĢkenlerine iliĢkin ısıtma enerjisi harcamalarını
azaltmayı amaçlayan iyileĢtirme alternatifleri belirlenmelidir.
4.2.1 DıĢ iklimsel koĢullara iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi
Referans binanın farklı dıĢ iklimsel koĢullarda göstereceği ısıl performansı
değerlendirmek için, ısıtma enerjisi harcamalarının daha önemli olduğu iklim
bölgeleri belirlenmeli ve bu iklim bölgeleri için temsili iller seçilmelidir.
4.2.2 Bina formuna iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi
Binanın fonksiyonu ve kullanıcı sayısı, binanın boyutlarını ve formunu
belirlemektedir. Binanın formu da bina kabuğunun alanını, dolayısıyla ısı geçiĢi
miktarlarını etkilemektedir. Bu nedenle, tasarım aĢamasında, ısıtma enerjisi
harcamalarını azaltmaya yönelik farklı bina formları önerilmelidir.
4.2.3 Saydamlık oranına iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi
Saydamlık oranı, güneĢ ıĢınımı kazançlarını ve dolayısıyla ısıtma enerjisi
harcamalarını etkilediği için, tasarım aĢamasında farklı cephelere ait farklı saydamlık
oranı değerleri önerilmelidir.
4.2.4 Opak bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısına iliĢkin alternatiflerin
belirlenmesi
Bina kabuğunu oluĢturan opak bileĢen katmanları ve kalınlıkları, kabukta
gerçekleĢen ısı geçiĢi miktarını etkilediğinden, yönetmeliklerin izin verdiği değerler
içinde kalacak Ģekilde farklı toplam ısı geçirme katsayısı değerleri ve bu değerleri
gerçekleĢtiren katmanlaĢma detayları önerilmelidir.
4.2.5 Saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısına iliĢkin alternatiflerin
belirlenmesi
Saydam bileĢeni oluĢturan cam ve doğrama tiplerinin ısıtma enerjisi harcamaları
üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla, yönetmeliklerin izin verdiği değerler içinde
kalacak Ģekilde, farklı toplam ısı geçirme katsayısı değerlerini gerçekleĢtiren saydam
bileĢen alternatifleri önerilmelidir.
34

4.2.6 ĠyileĢtirme alternatiflerine iliĢkin ısıtma enerjisi harcamalarının
hesaplanması
Referans binanın ısıtma enerjisi harcamaları belirlendikten sonra, ısıtma enerjisi
harcamalarını azaltmaya yönelik olarak önerilmiĢ olan;
 Binanın bulunduğu yer
 Bina formu
 Saydamlık oranı
 Saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı
 Opak bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı
gibi tasarım değiĢkenlerine iliĢkin hesaplamalar, aĢağıdaki sıralamaya göre yapılır;
1. Adım: Mevcut bina ve önerilen diğer bina formları, önerilen saydamlık
oranları ile belirlenen temsili iller için simülasyon programında modellenerek
ısıtmanın istendiği dönem için ısıtma enerjisi harcamaları hesaplanır.
2. Adım: En az ısıtma enerjisi harcamasını gerçekleĢtiren alternatif için, bölüm
4.2.4 ve 4.2.5‟te bahsedilen opak ve saydam bileĢenin toplam ısı geçirme
katsayısı değerlerini sağlayacak Ģekilde hesaplamalar tekrarlanır.
4.3 Referans Bina ve ĠyileĢtirme Alternatiflerinin Isıtma Enerjisi Harcamaları
Açısından KarĢılaĢtırılarak Değerlendirilmesi
Temsili iller için, referans binanın mevcut durumu ve iyileĢtirme alternatiflerinin her
biri, simülasyon programında modellenip ısıtmanın istendiği dönem için ısıtma
enerjisi harcamaları hesaplandıktan sonra sonuçlar karĢılaĢtırılıp, „en az ısıtma
enerjisi harcayan öneriler kombinasyonu en iyi alternatiftir‟ kriteri göz önünde
bulundurularak değerlendirilmelidir.
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4.4 En Az Isıtma Enerjisi Harcamasını GerçekleĢtiren Alternatifin Mevcut Bir
YeĢil Bina Değerlendirme Sistemine Göre Değerlendirilmesi
Bulunduğu ülkenin mevcut yönetmelik ve standartlarını sağlamıĢ olan referans bina,
iyileĢtirme önerileri sonucunda en az ısıtma enerjisi harcamasını gerçekleĢtiren
alternatif ile karĢılaĢtırılarak, azalan enerji harcaması oranları belirlenmelidir. Bu
oranlar belirlendikten sonra, seçilen bir değerlendirme sisteminin kriterlerine göre
değerlendirme yapılmalıdır.
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5. ENERJĠ ETKĠN BĠNA TASARIMINDA ISITMA ENERJĠSĠ
HARCAMALARINI AZALTMAYA YÖNELĠK BĠR ĠYĠLEġTĠRME
ÇALIġMASININ UYGULANMASI
ÇalıĢmanın bu bölümünde, 4. bölümde açıklanan enerji etkin bina tasarımında ısıtma
enerjisi harcalamalarını azaltmaya yönelik iyileĢtirme çalıĢmasının uygulanması yer
almaktadır.
5.1 Referans Binaya ĠliĢkin Özelliklerin Belirlenmesi
Uygulamanın ilk adımında, çalıĢmanın uygulanacağı referans bir binaya iliĢkin
özellikler belirlenmiĢtir.
5.1.1 Referans binanın seçilmesi
Isıtma enerjisi harcamaları incelenecek referans bina olarak, Ġstanbul KayabaĢı Toplu
Konutları 11. Bölgede yer alan B tipi bir blok seçilmiĢtir. Ele alınan blok 2 bodrum,
zemin, 10 normal kat ve toplam 46 daireden oluĢmaktadır. Bir katta 74.5 m2 net
alana sahip 2 oda ve 1 salonlu 4 daire bulunmaktadır. Daire planları simetriktir. Bina,
20 m x 22 m ölçüleri ile kareye yakın girintili çıkıntılı bir formdadır ve 392 m2 taban
alanına sahiptir. Referans binanın normal kat planı ġekil 5.1‟de, cepheleri ise ġekil
5.2‟de gösterilmektedir.
5.1.2 Referans binanın bulunduğu yerin ve diğer binalara göre konumunun
belirlenmesi
Ele alınan referans bina, ısıtma enerjisi harcamalarının soğutmaya göre daha önemli
olduğu ılımlı-nemli iklim bölgesinde bulunan Ġstanbul‟da yer almaktadır. Referans
bina için ısıtma enerjisi hesaplamaları yapılırken, rüzgar almayan düz bir araziye
yerleĢtiği ve diğer binalar veya engeller tarafından gölgelenmediği kabul edilmiĢtir.
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ġekil 5.1 : Referans bina normal kat planı.
5.1.3 Kullanıcıya iliĢkin değiĢkenlerin belirlenmesi
Referans binada kullanıcı sayısı her daire için 2 olarak alınmıĢtır. Kullanıcıların
aktivite düzeyi için ortalama bir değer olarak 110 W/kiĢi seçilmiĢtir. Isıtma enerjisi
harcamaları hesaplanırken, bilgisayar, ofis ekipmanı, aydınlatma gibi gereçlerden
sağlanan ısı kazançları hesaplara katılmamıĢtır.
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ġekil 5.2 : Referans bina cepheleri.
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5.1.4 Ġklimsel koĢulların belirlenmesi
DıĢ çevre iklim koĢulları için referans binanın bulunduğu il olan Ġstanbul‟un iklim
verileri kullanılmıĢtır. ġekil 5.3‟teki grafiğe göre, Ġstanbul için ısıtmanın istendiği
dönemin baĢlangıcı 1 Kasım, bitiĢi ise 11 Mayıs olarak belirlenmiĢtir.

ġekil 5.3 : Ġstanbul için ısıtmanın istendiği (A) ve istenmediği (B) dönem süreleri
[20].
Ġç çevre iklim koĢulları için ise, farklı konfor sıcaklıklarına sahip farklı mekanlardan
oluĢan bir binada, hesaplamalar için ortalama bir konfor sıcaklığı değeri kabul
edilebilir. Yapılacak simülasyonları hızlandırmak amacıyla seçilen referans binada iç
duvarlar yok sayılmıĢtır. Her kat tek bir zon olarak kabul edilmiĢ ve tüm bina için iç
hava sıcaklığı konfor değeri 20°C alınmıĢtır.
5.1.5 Referans binanın bina kabuğuna iliĢkin değiĢkenlerin belirlenmesi
 Opak bileĢenin dıĢ yüzeyinin yutuculuk katsayısının belirlenmesi
Referans bina kabuğunun opak bileĢeninin dıĢ yüzeyinin koyu renkli ve yutuculuk
katsayısının 0,7 olduğu kabul edilmiĢtir.
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 Saydamlık oranının belirlenmesi
Referans binada, kuzey ve güney cephelerinde saydamlık oranı %20, doğu ve batı
cephelerinde ise %10‟dur.
 Saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı değerinin belirlenmesi
Saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı değerini belirleyebilmek için, mevcut
projenin uygulama projesi çizimlerindeki ve ısı yalıtımı raporlarındaki bilgilerden
yararlanılarak, referans binanın TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları‟na uygun
olup olmadığı kontrol edilmiĢtir. Bu iĢlem yapılırken, projede belirtilen tavan, taban
ve duvar katmanları kullanılarak, hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının olması
gereken en büyük değerini aĢmadan, Ġstanbul için gerekli değeri sağlayan saydam
bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı değeri (Up) belirlenmiĢtir.
Referans binada PVC doğrama ve 4-16-4 mm‟lik ısıcam kullanılmaktadır. Bu bilgiye
göre, TS 825‟te yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacını, olması gereken en büyük değeri
aĢmadan sağlayan Up değeri Ġstanbul için 2,3 W/m2K olarak belirlenmiĢtir. Ancak TS
825‟te belirtilen Up değeri, pencerenin toplam ısı geçirme katsayısıdır. Isıtma enerjisi
harcamalarının hesaplanacağı simülasyon programında (Design Builder) ise,
pencereye ait camın (Uc) ve doğramanın (Udo) ısı geçirme katsayısı değerleri ayrı ayrı
ele alınmaktadır. TS 825‟e göre belirlenen değerleri simülasyon programında
kullanabilmek için, TS 825‟in kaynak aldığı TS 2164 – Kalorifer Tesisatı
Projelendirme Kuralları‟ndaki çizelge 6.B‟den yararlanılarak, belirlenen Up değerini
sağlayan Uc ve Udo değerleri saptanmıĢtır. TS 825‟te belirtilen Ġstanbul için Up sınır
değeri, referans bina Up değeri ve bu değeri sağlayan Uc ve Udo değerleri Çizelge
5.1‟de gösterilmektedir.
Çizelge 5.1 : Referans binaya ait saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı
değerleri.
TS 825‟te izin verilen
maksimum Up (W/m2K)

Referans bina
Up (W/m2K)

2,3
2

2,4
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Uc (W/m K)

Udo (W/m2K)

1,9

3,4

 Opak bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı değerinin belirlenmesi
Bina kabuğu opak bileĢenleri için TS 825‟te izin verilen toplam ısı geçirme katsayısı
değerleri ve referans binada opak bileĢenlerin toplam ısı geçirme katsayısı değerleri
Çizelge 5.2‟deki gibidir.
 Belirlenen değerleri sağlayan opak bileĢen katmanlaĢma detaylarının
belirlenmesi
TS 825‟te izin verilen toplam ısı geçirme katsayısı değerlerine göre belirlenen,
referans binanın opak bileĢenlerinin katmanlaĢma detayları Çizelge 5.2‟de
görülmektedir.
Çizelge 5.2 : Referans binaya ait opak bileĢenlerin toplam ısı geçirme katsayı
değerleri ve katmanlaĢma detayları.

Tavan

Taban

Duvar

Perde
duvar

Tuğla
duvar

Malzeme

Kalınlık (m)

Alçı sıva
Betonarme
MW taĢ yünü
Mermer
Çimento harcı
XPS
Betonarme
Çimento harcı
Bitümlü örtü
Çimento harcı
Çimento harcı
EPS
Betonarme
Alçı sıva
Çimento harcı
EPS
Çimento harcı
Tuğla (düĢey delikli)
Kireç harçlı sıva
Alçı sıva

0,005
0,2
0,08
0,02
0,02
0,035
0,7
0,05
0,1
0,007
0,06
0,2
0,005
0,007
0,035
0,012
0,19
0,028
0,005

Referans bina
U (W/m2K)

TS 825‟te
izin verilen
maksimum
U (W/m2K)

UT = 0,39

UT = 0,40

Ut = 0,57

Ut = 0,60

UD = 0,57

UD = 0,60

UD = 0,60

UD = 0,60

5.1.6 Referans bina için ısıtma enerjisi harcamalarının hesaplanması
Referans bina için ısıtma enerjisi harcamaları hesaplanırken, yapma ısıtma sistemi
için doğalgaz yakıtlı kaskad sistem öngörülmüĢtür. Buna göre, DesignBuilder‟da
bina modellenirken CoP‟si 3,5 olan doğalgaz yakıtlı ve sıcak sulu radyatörlü merkezi
sistem seçilmiĢtir.
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GüneĢ kollektörü gibi sistemler simülasyon programında modellenemediği için, buna
bağlı boyler ve sıcak su üretim sistemleri gözardı edilmiĢtir. Mekanik havalandırma
kullanılmamıĢ, doğal havalandırmadan yararlanılmıĢtır. Nem kontrolü hesaplara
dahil edilmemiĢtir. Bodrum katlarında ve çatı katında ısıtma ve soğutma yapılmadığı,
ancak doğal havalandırma yapıldığı varsayılmıĢtır.
Tüm bu bilgiler ıĢığında, simülasyon programı kullanılarak referans bina için ısıtma
enerjisi harcamaları hesaplanmıĢtır. Hesaplamalar sonucunda, Ġstanbul‟daki referans
binada, ısıtmanın istendiği dönem olarak belirlenen 1 Kasım – 11 Mayıs tarihleri
arasındaki ısıtma enerjisi harcamaları Çizelge 5.3‟te gösterilmektedir.
Çizelge 5.3 : Ġstanbul için ısıtmanın istendiği dönemde, referans binanın aylık ısıtma
enerjisi harcamaları (kWh).
70000
58756

60000

(kWh)

50000
40000
30000
20000
11357
10000

13229

12790

10703

6076

4032
570

0
Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

TOPLAM

5.2 ĠyileĢtirme Alternatiflerinin Belirlenmesi
Referans binanın ısıtmanın istendiği dönemde harcadığı ısıtma enerjisi miktarı
hesaplandıktan sonra, bu miktarı en aza indirmek amacıyla bazı tasarım
değiĢkenlerine iliĢkin iyileĢtirme alternatifleri geliĢtirilmiĢtir.
5.2.1 DıĢ iklimsel koĢullara iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi
Referans binanın farklı dıĢ iklim koĢullarındaki performansını görebilmek için, farklı
iklim bölgeleri için seçilen temsili illerin dıĢ iklimsel koĢullarına göre simülasyonlar
yapılmıĢtır.
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 Ġklim bölgelerinin ve temsili illerin seçilmesi
Referans bina ılımlı-nemli iklim bölgesinde bulunan Ġstanbul‟da yer almaktadır.
Ġstanbul‟da ısıtma enerjisi harcamaları soğutmaya göre daha önemli olduğu için,
alternatif iklim bölgeleri olarak ġekil 5.4‟te görülen 5 iklim bölgesi arasından, aynı
Ģekilde ısıtma enerjisi harcamalarının önemli olduğu ılımlı-kuru ve soğuk iklim
bölgeleri seçilmiĢtir. Ilımlı-kuru iklim bölgesini temsilen Ankara ve soğuk iklim
bölgesini temsilen Erzurum illeri alınmıĢtır.

ġekil 5.4 : Ġklim bölgeleri haritası [64].
 DıĢ iklimsel koĢulların belirlenmesi
Ġstanbul ve Ankara için, simülasyon programında kullanılmak üzere, Dünya
Meteoroloji TeĢkilatı tarafından hazırlanan iklim verileri kullanılmıĢtır. Erzurum için
hazırlanmıĢ mevcut iklim verileri bulunmadığından, benzer iklim koĢullarına sahip
ve aynı enlemde bulunan Rusya – Samara kentinin iklim verilerinden
yararlanılmıĢtır.
Ġstanbul, Ankara ve Erzurum illeri için, ısıtmanın istendiği dönem süreleri
belirlenirken, ġekil 5.3, 5.5 ve 5.6‟daki grafiklerden yararlanılmıĢtır [20]. Buna göre,
Ġstanbul, Ankara ve Erzurum için, belirlenen ısıtmanın istendiği dönemlerin
baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri ile ısıtmanın istendiği gün sayıları Çizelge 5.4‟teki gibidir.
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ġekil 5.5 : Ankara için ısıtmanın istendiği (A) ve istenmediği (B) dönem süreleri
[20].

ġekil 5.6 : Erzurum için ısıtmanın istendiği (A) ve istenmediği (B) dönem süreleri
[20].
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Çizelge 5.4 : Ġstanbul, Ankara ve Erzurum için ısıtmanın istendiği dönem süreleri.
Isıtmanın istendiği dönemin
baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri
1 Kasım – 11 Mayıs
11 Ekim – 21 Mayıs
21 Eylül – 11 Haziran

Ġl
Ġstanbul
Ankara
Erzurum

Isıtmanın istendiği
gün sayısı
192
223
264

5.2.2 Bina formuna iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi
Simülasyonlarda bina formunun ısıtma enerjisi harcamaları üzerindeki etkisini
değerlendirebilmek amacıyla, henüz tasarım aĢamasında denenebilecek, yaklaĢık
aynı taban alanına sahip çeĢitli bina formu alternatifleri geliĢtirilmiĢtir. Bu
alternatifler Çizelge 5.5‟te gösterilmektedir.
Çizelge 5.5 : Bina formu alternatifleri.
Referans bina

Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Alternatif 4

392

400

400

400

400

Alan
(m2)

5.2.3 Saydamlık oranına iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi
Doğu ve batı cephelerinde %10‟luk saydamlık oranı sabit tutularak, önerilen tüm
formlarda, Ġstanbul, Ankara ve Erzurum için, kuzey ve güney cephelerinde farklı
saydamlık oranı alternatifleri geliĢtirilmiĢtir. SO, kuzeyde %10‟un, güneyde ise
%20‟nin altına düĢürülmemiĢtir. Belirlenen alternatifler Çizelge 5.6‟daki gibidir.
Çizelge 5.6 : Saydamlık oranı alternatifleri.
Kuzey cephesi
SO: %10
Güney cephesi
SO

%20

%30

SO: %20
%40

%20

%30

%40

5.2.4 Opak bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısına iliĢkin alternatiflerin
belirlenmesi
Isıtma enerjisi harcamalarında iyileĢme sağlayabilmek amacıyla, referans binadaki
UT ve Ut değerleri sabit tutularak, Ġstanbul, Ankara ve Erzurum illerinin her biri için,
mevcuttan daha düĢük iki UD alternatifi belirlenmiĢtir.
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Temsili iller için TS 825‟te izin verilen opak bileĢenlerin toplam ısı geçirme katsayısı
değerleri, referans binanın temsili iller için hesaplanan opak bileĢenlerin toplam ısı
geçirme

katsayısı

değerleri

ve

iyileĢtirme

alternatifleri

Çizelge

5.7‟de

gösterilmektedir.
Çizelge 5.7 : Opak bileĢenlerin toplam ısı geçirme katsayı değerleri ve UD
iyileĢtirme alternatifleri (W/m2K).
Ġstanbul

Ankara

Erzurum

Tavan
(UT)

TS 825
Referans bina

0,40
0,39

0,30
0,29

0,25
0,24

Taban
(Ut)

TS 825
Referans bina

0,60
0,57

0,45
0,44

0,40
0,39

TS 825
Referans bina (Perde duvar)
Referans bina (Tuğla duvar)

0,60
0,57
0,60

0,50
0,47
0,48

0,40
0,40
0,39

ĠyileĢtirme alternatifleri

0,50
0,40

0,40
0,30

0,30
0,20

Duvar
(UD)

GeliĢtirilen iyileĢtirme alternatifleri, yalnızca dıĢ duvarda ve sadece EPS (ısı yalıtımı)
kalınlığı arttırılarak hazırlanmıĢtır. Buna göre, önerilen UD değerleri ve bu değerleri
sağlayan yalıtım kalınlıkları Çizelge 5.8‟de listelenmiĢtir.
Çizelge 5.8 : Opak bileĢen EPS kalınlık (m) ve UD alternatifleri (W/m2K).
Ġstanbul
U:0,60

U:0,50

U:0,40

0,06m

0,07m

0,09m

0,035m

0,05m

0,07m

(ref.bina)

Perde
duvar
Tuğla
duvar

Ankara
U:0,50

Erzurum

U:0,40

U:0,30

0,075m

0,09m

0,125m

0,05m

0,07m

0,105m

(ref.bina)

U:0,40

U:0,30

U:0,20

0,09m

0,125m

0,19m

0,07m

0,105m

0,17m

(ref.bina)

5.2.5 Saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısına iliĢkin alternatiflerin
belirlenmesi
Saydam bileĢen için iyileĢtirme alternatifleri belirlenirken, Udo sabit tutularak,
simülasyon programındaki mevcut Uc değerleri arasından seçim yapılmıĢtır. Seçilen
temsili iller için TS 825‟te izin verilen en yüksek Up değerleri, referans binanın Up
değeri ve bu değerleri sağlayan Udo ve Uc değerleri ile geliĢtirilen Uc iyileĢtirme
alternatifleri Çizelge 5.9‟da gösterilmektedir.
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Çizelge 5.9 : Saydam bileĢenin toplam ısı geçirme katsayısı alternatifleri (W/m2K).
Ġstanbul

Ankara

Erzurum

TS 825‟te izin verilen
maksimum Up

2,4

2,4

2,4

Referans bina Up

2,3

2,3

2,3

Referans bina Udo

3,4

3,4

3,4

Referans bina Uc

1,9

1,9

1,9

Uc iyileĢtirme alternatifleri

1,8

1,7

1,5

1,8

1,7

1,5

1,8

1,7

1,5

5.2.6 ĠyileĢtirme alternatiflerine iliĢkin ısıtma enerjisi harcamalarının
hesaplanması
ĠyileĢtirme alternatiflerine iliĢkin ısıtma enerjisi harcamaları hesaplanırken, 4.2.6‟da
açıklanan adımlar uygulanmıĢtır. Referans bina kabuğunun ilk adımda sabit tutulan
optik ve termofiziksel özellikleri Çizelge 5.10‟daki gibidir.
Çizelge 5.10 : Referans bina kabuğunun ilk adımda sabit tutulan optik ve
termofiziksel özellikleri.
UD (W/m2K)

UT
(W/m2K)

Ut
(W/m2K)

Uc
(W/m2K)

Udo
(W/m2K)

Perde
duvar

Tuğla
duvar

Ġstanbul

0,57

0,60

0,39

0,57

1,9

Ankara

0,47

0,48

0,29

0,44

Erzurum

0,40

0,39

0,24

0,39

SO
Doğu

Batı

3,4

%10

%10

1,9

3,4

%10

%10

1,9

3,4

%10

%10

 Buna göre, Ġstanbul için ilk adım sonuçları Çizelge 5.11‟de gösterilmektedir.
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Çizelge 5.11 : Ġstanbul için saydamlık oranı ve bina formu alternatiflerine göre
ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi harcamaları (kWh).

İSTANBUL
K%10 G%20

K%10 G%30

K%10 G%40

K%20 G%20

K%20 G%30

K%20 G%40

65000
63895

63000

61000

(kWh)

59523
59000

61006

58756
58118

57965

57000

55000

55824

55611

55217
54694

Alternatif

53000

a
b

K %10
G %20
K %10
G %30
K %10
G %40

d

K %20
G %20

f

Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Alternatif 4

58751

57950

58130

59306

63774

57263

56550

56339

57480

62337

SO

c

e

Referans bina

K %20
G %30
K %20
G %40

55824
(%5)
58756
(Referans)

55217

54694
(%6,9)

55611

61006

57965
(%1,3)

58118

59523

63895

57309

56598

56404

57571

62488

55889

55286

54803

55754

61197
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Ġlk adım simülasyon sonuçlarına göre, referans binanın mevcut durumda harcadığı
ısıtma enerjisi miktarı 58756 kWh olarak hesaplanmıĢtır.
Mevcut durum üzerinden, sadece SO değiĢtirilerek, kuzeyde %10, güneyde %40‟lık
SO değeri ile ısıtma enerjisi miktarı 55824 kWh‟e düĢürülmüĢ ve referans binanın
ısıtma enerjisi harcamalarına göre %5‟lik bir iyileĢme kaydedilmiĢtir.
Yine mevcut durum üzerinden, sadece bina formu değiĢtirilerek, Alternatif 1d ile
ısıtma enerjisi miktarı 57965 kWh‟e düĢürülmüĢ ve referans binanın ısıtma enerjisi
harcamalarına göre %1,3‟lük bir iyileĢme sağlanmıĢtır.
Aynı anda hem SO hem de bina formu değiĢtirildiğinde ise, Alternatif 2c ile ısıtma
enerjisi miktarı 54694 kWh‟e düĢürülmüĢ ve referans binanın ısıtma enerjisi
harcamalarına göre %6,9‟luk bir iyileĢme gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġlk adımda Ġstanbul için en iyi alternatif (Alternatif 2c) seçildikten sonra, ikinci
adımda, yine mevcut UT, Ut ve Udo değerleri sabit tutularak, en iyi alternatifte UD ve
Uc değerleri için yeni iyileĢtirme önerileri geliĢtirilmiĢtir. Çıkan sonuçlar Çizelge
5.12‟deki gibidir.
Çizelge 5.12 : Ġstanbul için UD ve Uc alternatiflerine göre ısıtmanın istendiği
dönemde ısıtma enerjisi harcamaları (doğalgaz tüketimi - kWh).
Uc (W/m2K)

UD
(W/m2K)

1,9

1,8

1,7

1,5

0,60

54694

53283

53066

51209
(%6,4)

0,50

52168

50954

50732

48857

0,40

50085
(%8,4)

48866

48639

46738
(%14,5)

Buna göre, Alternatif 2c üzerinden sadece UD değiĢtirilerek %8,4‟lük, sadece Uc
değiĢtirilerek %6,4‟lük, hem UD hem de Uc değiĢtirilerek ise, %14,5‟lik iyileĢme
sağlanmıĢtır.
Aynı adımlar Ankara ve Erzurum için tekrarlanmıĢtır.
 Ankara için ilk adım sonuçları Çizelge 5.13‟te gösterilmektedir.
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Çizelge 5.13 : Ankara için saydamlık oranı ve bina formu alternatiflerine göre
ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi harcamaları (kWh).

ANKARA
K%10 G%20

K%10 G%30

K%10 G%40

K%20 G%20

K%20 G%30

K%20 G%40

97000

95989

95000

93000
91893
91000
(kWh)

89586
88831
89000
87463

87193
87000

85000
84565

83879

83000
83149

82449

Alternatif

81000

a
b

K %10
G %20
K %10
G %30
K %10
G %40

d

K %20
G %20

f

Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Alternatif 4

88487

86838

87021

89079

95419

86494

84949

84658

86367

93593

SO

c

e

Referans bina

K %20
G %30
K %20
G %40

84565
(%4,8)
88831
(Referans)

83149

82449
(%7,2)

83879

91893

87193
(%1,8)

87463

89586

95989

86873

85334

85157

86950

94199

84987

83577

83008

84534

92542
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Ġlk adım simülasyon sonuçlarına göre, referans binanın mevcut durumda harcadığı
ısıtma enerjisi miktarı 88831 kWh olarak hesaplanmıĢtır.
Mevcut durum üzerinden, sadece SO değiĢtirilerek, kuzeyde %10, güneyde %40‟lık
SO değeri ile ısıtma enerjisi miktarı 84565 kWh‟e düĢürülmüĢ ve referans binanın
ısıtma enerjisi harcamalarına göre %4,8‟lik bir iyileĢme kaydedilmiĢtir.
Yine mevcut durum üzerinden, sadece bina formu değiĢtirilerek, Alternatif 1d ile
ısıtma enerjisi miktarı 87193 kWh‟e düĢürülmüĢ ve referans binanın ısıtma enerjisi
harcamalarına göre %1,8‟lik bir iyileĢme sağlanmıĢtır.
Aynı anda hem SO hem de bina formu değiĢtirildiğinde ise, Alternatif 2c ile ısıtma
enerjisi miktarı 82449 kWh‟e düĢürülmüĢ ve referans binanın ısıtma enerjisi
harcamalarına göre %7,2‟lik bir iyileĢme gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġlk adımda Ankara için en iyi alternatif (Alternatif 2c) seçildikten sonra, ikinci
adımda, yine mevcut UT, Ut ve Udo değerleri sabit tutularak, en iyi alternatifte UD ve
Uc değerleri için yeni iyileĢtirme önerileri geliĢtirilmiĢtir. Çıkan sonuçlar Çizelge
5.14‟teki gibidir.
Çizelge 5.14 : Ankara için UD ve Uc alternatiflerine göre ısıtmanın istendiği dönemde
ısıtma enerjisi harcamaları (doğalgaz tüketimi - kWh).
Uc (W/m2K)

UD
(W/m2K)

1,9

1,8

1,7

1,5

0,50

82449

80496

79985

77371
(%6,2)

040

79547

77581

77065

74423

0,30

75987
(%7,8)

74005

73485

70811
(%14,1)

Buna göre, Alternatif 2c üzerinden sadece UD değiĢtirilerek %7,8‟lik, sadece Uc
değiĢtirilerek %6,2‟lik, hem UD hem de Uc değiĢtirilerek ise, %14,1‟lik iyileĢme
sağlanmıĢtır.
 Erzurum için ilk adım sonuçları Çizelge 5.15‟te gösterilmektedir.
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Çizelge 5.15 : Erzurum için saydamlık oranı ve bina formu alternatiflerine göre
ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi harcamaları (kWh).

ERZURUM
175000

K%10 G%20

K%10 G%30

K%10 G%40

K%20 G%20

K%20 G%30

K%20 G%40

173130

173000
171000
170720
169000

(kWh)

167000

165670

165000
162870
163000
161240
160400

161000
159000

160310

158180

Alternatif

157000

a
b

K %10
G %20
K %10
G %30
K %10
G %40

d

K %20
G %20

f

158470

Referans bina

Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Alternatif 4

161230

158760

159190

163310

171100

160710

158420

158750

162810

170860

160310
(%1,6)
162870
(Referans)

158180
(%2,9)
160400
(%1,5)

158470

162500

170720

161240

165670

173130

162370

160080

160860

165220

172890

162000

159870

160580

164950

172780

SO

c

e

162500

K %20
G %30
K %20
G %40
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Ġlk adım simülasyon sonuçlarına göre, referans binanın mevcut durumda harcadığı
ısıtma enerjisi miktarı 162870 kWh olarak hesaplanmıĢtır.
Mevcut durum üzerinden, sadece SO değiĢtirilerek, kuzeyde %10, güneyde %40‟lık
SO değeri ile ısıtma enerjisi miktarı 160310 kWh‟e düĢürülmüĢ ve referans binanın
ısıtma enerjisi harcamalarına göre %1,6‟lık bir iyileĢme kaydedilmiĢtir.
Yine mevcut durum üzerinden, sadece bina formu değiĢtirilerek, Alternatif 1d ile
ısıtma enerjisi miktarı 160400 kWh‟e düĢürülmüĢ ve referans binanın ısıtma enerjisi
harcamalarına göre %1,5‟lik bir iyileĢme sağlanmıĢtır.
Aynı anda hem SO hem de bina formu değiĢtirildiğinde ise, Alternatif 1c ile ısıtma
enerjisi miktarı 158180 kWh‟e düĢürülmüĢ ve referans binanın ısıtma enerjisi
harcamalarına göre %2,9‟luk bir iyileĢme gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġlk adımda Erzurum için en iyi alternatif (Alternatif 1c) seçildikten sonra, ikinci
adımda, yine mevcut UT, Ut ve Udo değerleri sabit tutularak, en iyi alternatifte UD ve
Uc değerleri için yeni iyileĢtirme önerileri geliĢtirilmiĢtir. Çıkan sonuçlar Çizelge
5.16‟daki gibidir.
Çizelge 5.16 : Erzurum için UD ve Uc alternatiflerine göre ısıtmanın istendiği
dönemde ısıtma enerjisi harcamaları (doğalgaz tüketimi - kWh).
Uc (W/m2K)

UD
(W/m2K)

1,9

1,8

1,7

1,5

0,40

158180

155460

154440

150950
(%4,5)

0,30

152270

149540

148520

145020

0,20

146630
(%7,3)

143890

142860

139340
(%11,9)

Buna göre, Alternatif 1c üzerinden sadece UD değiĢtirilerek %7,3‟lük, sadece Uc
değiĢtirilerek %4,5‟lik, hem UD hem de Uc değiĢtirilerek ise, %11,9‟luk iyileĢme
sağlanmıĢtır.
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5.3 Referans Bina ve ĠyileĢtirme Alternatiflerinin Isıtma Enerjisi Harcamaları
Açısından KarĢılaĢtırılarak Değerlendirilmesi
Isıtmanın istendiği dönem boyunca en az ısıtma enerjisi harcamasını gerçekleĢtiren
alternatife ait iyileĢtirme önerileri, elde edilen ısıtma enerjisi harcamaları ve iyileĢme
yüzdeleri, referans binaya ait değerlerle karĢılaĢtırmalı olarak Çizelge 5.17‟de
verilmiĢtir.
Çizelge 5.17 : Simülasyonlar sonucunda Ġstanbul, Ankara ve Erzurum için mevcut
durum, en iyi alternatifler ve sonuçları.
Bina
formu

Ġstanbul

Ankara

Erzurum

Isıtma enerjisi
harcaması
(kWh)

Kuzey
SO

Güney
SO

UD

Uc

(W/m K)

(W/m K)

Referans
bina

%20

%20

0,60

1,9

58756

Alternatif
2c

%10

%40

0,40

1,5

46738

Referans
bina

%20

%20

0,50

1,9

88831

Alternatif
2c

%10

%40

0,30

1,5

70811

Referans
bina

%20

%20

0,40

1,9

162870

Alternatif
1c

%10

%40

0,20

1,5

139340

2

2

ĠyileĢme
yüzdesi

%20,5

%20,3

%14,4

Çizelge 5.17‟de görüldüğü gibi,
 Ġstanbul‟da ısıtma enerjisi harcamaları, referans bina için 58756 kWh, en az
ısıtma enerjisi harcamasını geliĢtirilen alternatif için 46738 kWh‟tir. Bu
Ģekilde ısıtma enerjisi harcamalarında 12018 kWh ve %20,5‟lik bir iyileĢme
sağlanmıĢtır.
 Ankara‟da ısıtma enerjisi harcamaları, referans bina için 88831 kWh, en az
ısıtma enerjisi harcamasını geliĢtirilen alternatif için 70811 kWh‟tir. Bu
Ģekilde ısıtma enerjisi harcamalarında 18020 kWh ve %20,3‟lük bir iyileĢme
sağlanmıĢtır.
 Erzurum‟da ısıtma enerjisi harcamaları, referans bina için 162870 kWh, en az
ısıtma enerjisi harcamasını geliĢtirilen alternatif için 139340 kWh‟tir. Bu
Ģekilde ısıtma enerjisi harcamalarında 23530 kWh ve %14,4‟lük bir iyileĢme
sağlanmıĢtır.
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5.4 En Az Isıtma Enerjisi Harcamasını GerçekleĢtiren Alternatifin Mevcut Bir
YeĢil Bina Değerlendirme Sistemine Göre Değerlendirilmesi
Bu çalıĢmada LEED – Yeni Binalar‟da kullanılan puanlama sisteminden
yararlanılmıĢtır. LEED – Yeni Binalar‟da, Enerji ve Atmosfer (EA) kategorisinin ilk
kredisi, binanın enerji performansını optimize etmek ile ilgilidir. Önerilen bina ile
standarda uygun olarak düzenlenmiĢ referans bina arasındaki yüzdesel iyileĢme
oranı, binaya 1-19 puan kazandırmaktadır (Çizelge 5.18) [45].
Çizelge 5.18 : LEED – Yeni Binalar EA – Kredi 1‟de verilen puanlar [45].
ĠyileĢme
yüzdesi

%
12

%
14

%
16

%
18

%
20

%
22

%
24

%
26

%
28

%
30

%
32

%
34

%
36

%
38

%
40

%
42

%
44

%
46

%
48

Puan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Bu kredide puan verilirken, ASHRAE Standart 90.1‟deki hesap yöntemi ve bu
yönteme göre elde edilen iyileĢme yüzdesi kullanılmaktadır. Bu krediyi Türkiye
koĢullarına uyarlamak amacıyla, hesaplamalarda Türkiye‟de geçerli standart olan TS
– 825: Binalarda Isı Yalıtım Kuralları esas alınmıĢtır. Buna göre, Ġstanbul, Ankara ve
Erzurum için önerilen iyileĢtirme alternatifleri sonucunda, en az ısıtma enerjisi
harcamasını gerçekleĢtiren alternatifler, sağlanan iyileĢme yüzdeleri ve bu değerler
ile LEED puanlama sistemine göre elde edilen sonuçlar Çizelge 5.19‟da
listelenmiĢtir. Buna göre;
 Ġstanbul‟da %20,5‟lik iyileĢtirmeye karĢılık olarak LEED‟e göre 5 puan,
 Ankara‟da %20,3‟lük iyileĢtirmeye karĢılık olarak LEED‟e göre 5 puan,
 Erzurum‟da %14,4‟lük iyileĢtirmeye karĢılık olarak LEED‟e göre 2 puan
elde edilmiĢtir.
Çizelge 5.19 : Ġstanbul, Ankara ve Erzurum için en iyi alternatifler, iyileĢme
yüzdeleri ve LEED sistemine göre elde edilen puanlar.
Isıtma enerjisi harcaması
(kWh)
En az ısıtma enerjisi
Referans bina
harcaması gerçekleĢtiren
alternatif

ĠyileĢme oranı
(%)

LEED‟e göre
elde edilen puan

Ġstanbul

58756

46738

%20,5

5

Ankara

88831

70811

%20,3

5

Erzurum

162870

139340

%14,4

2
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER
SanayileĢme doğrultusunda enerji kullanımının artması sonucu mevcut enerji
kaynaklarının azalması ve artan çevre kirliliği, enerji etkinliğini gündeme getirmiĢtir.
Enerjiyi etkin kullanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek
ve mevcut kaynakların ömrünü uzatmayı öngören politikaları desteklemek pek çok
ülkenin temel stratejileri arasına girmiĢtir. YaĢanan enerji sıkıntısında, ısıtma ve
soğutma sistemleri için harcadıkları enerji nedeniyle binaların da önemli bir payı
olduğu bilinmektedir. Binaların daha az enerji harcayacak hale getirilmesi konusunda
dünya genelinde teĢvik, vergi indirimi, yasa, yönetmelik, standart ve gönüllü yeĢil
bina değerlendirme sistemleri gibi pek çok uygulama kullanılmakla birlikte, öncelikli
olarak yapılması gereken, binayı en az enerji harcayacak Ģekilde tasarlamaktır.
Bu çalıĢmada, binalarda önemli miktarda enerji tüketimine sebep olan ısıtma enerjisi
harcamalarını azaltmak amaçlanmıĢtır. Referans bina olarak seçilen TS – 825‟e
uygun Ģekilde tasarlanmıĢ bir binayı, daha az enerji harcayacak hale getirmek için,
pasif tasarım değiĢkenleri ile ilgili çeĢitli alternatifler önerilmiĢtir. Seçilen bir
simülasyon programı (DesignBuilder) kullanılarak, her alternatifin ısıtmanın
istendiği dönemdeki ısıtma enerjisi harcamaları hesaplanmıĢ ve en az enerji harcayan
alternatif belirlenmiĢtir. Ayrıca, aynı alternatiflerin farklı iklim bölgelerinden seçilen
temsili illerde harcadığı ısıtma enerjisi miktarları hesaplanmıĢtır. Hesaplamalar
sonucunda;
 Arsanın durumu, bina tasarımı vb. nedenlerden dolayı binanın formunda
herhangi bir değiĢiklik yapılamadığı durumlarda bile yalnızca SO değeri
değiĢtirilerek %5‟e varan iyileĢme sağlanabildiği görülmüĢtür.
 SO değeri ile birlikte bina formu da değiĢtirildiğinde ise, %7‟lere varan
iyileĢme sağlamak mümkündür.
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 Binanın bulunduğu iklim bölgesinin elde edilen iyileĢme oranları üzerinde
önemli bir etkisi olduğu görülmüĢtür. Ilımlı-nemli iklim bölgesinde yer alan
Ġstanbul‟da %20,5‟lik ve ılımlı-kuru iklim bölgesinde yer alan Ankara‟da
%20,3‟lük iyileĢme sağlanırken, soğuk iklim bölgesindeki Erzurum‟da
%14,4‟lük iyileĢme sağlanabilmiĢtir. Ġklim koĢulları ılımandan soğuğa doğru
gittikçe, iyileĢme oranlarının düĢtüğü gözlenmektedir.
Buna göre, tasarım aĢamasında bina formu, bina kabuğu gibi tasarım değiĢkenlerinin
her iklim bölgesi için farklı Ģekilde ele alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Referans bina ve geliĢtirilen iyileĢtirme alternatiflerinin simülasyon sonuçlarına göre,
tasarım aĢamasında yalnızca pasif tasarım değiĢkenlerine yönelik önlemler alınarak
ısıtma enerjisi harcamalarının özellikle önemli olduğu ılımlı ve soğuk iklim
bölgelerinde, ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi harcamalarında %20‟lere
varan iyileĢme sağlanabildiği görülmüĢtür.
Mevcut bir binayı, sonradan yapılacak müdahalelerle enerji etkin hale getirmek
yüksek maliyetli olacağından, binayı daha tasarım aĢamasında enerji etkin olarak
düzenlemek çok daha avantajlı olacaktır. Dünya genelinde pek çok ülke, zorunlu ve
gönüllü uygulamalar ile binalarda enerji etkinliği konusunda büyük bir yol
katetmiĢtir. Türkiye gibi konunun yeni yeni yaygınlaĢtığı ülkelerde ise, enerji etkin
binalar konusunda toplumu daha çok bilgilendirmek ve teĢvik etmek gerekmektedir.
Bu nedenle Türkiye‟de de Gönüllü YeĢil Bina Değerlendirme Sistemlerinin
geliĢtirilmesi önem kazanmaktadır. Özel sektörün araĢtırma geliĢtirme çalıĢmalarına
önemli bir kaynak ayırması, kendi ihtiyaçları ve kamu yararı doğrultusunda
üniversitelerin de kalkınmasını sağlayacak proje taleplerinde bulunması, bunun yanı
sıra, binalarda enerji etkinliği sağlama bilincinin geliĢtirilmesi için her seviyede geniĢ
katılımlı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Gerekli eğitim, teĢvik,
vergi indirimi vb. uygulamalar ile tasarımcı, yapımcı ve kullanıcılar enerji etkin
tasarıma yönlendirilmelidir.
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