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Giriş
Endüstri devrimi sonrasında teknolojik gelişmeler 
ve yaşam biçiminin değişmesine bağlı olarak 
günümüzde enerji gereksinimi gün geçtikçe 
artmaktadır. Enerji, tüm ülkelerde refah yaratmada, 
ekonomik büyümede ve sosyal kalkınmada en 
önemli katalizörlerden biridir. Binalar, küresel 
olarak tüketilen toplam enerji içinde önemli bir 
paya sahiptir; bu nedenle çevre üzerinde derin bir 
etkiye sahiptirler. Enerji bina yaşam döngüsünün 
her aşamasında kullanılır (bu aşamalar; yer seçimi, 
mimari tasarım, yapı sistemleri ve malzeme seçimi, 
bina inşaatı, kullanım ve bakım, yıkım, yeniden 
kullanma-geri kazanma-geri dönüştürme ve atık 
bertarafıdır).  Binaların enerji tüketimi, bir bina 
yaşam döngüsünün her aşamasında önemli ölçüde 
azaltılabilir. Bu çalışma ile, bina yaşam döngüsünde 
enerji verimli yöntemleri araştırdım.Bu içerikte;

Binalarda Enerji Verimliliğini Sağlamaya Yönelik 
Yöntemler başlığı altında inceleyeceğiz

Tüm binalar için enerji verimliliği sağlayacak 
çözüm önerileri getirmek mümkün değildir. Bir 
binanın işlevi, sistemi, konumu ve önemi binadan 
binaya değiştikçe enerji verimliliği sağlayan çözüm 
yolları da değişecektir. Bu nedenle mimari tasarım 
aşamasında doğru çözüme ulaşmak için gerekli 
veriler sağlanarak bilinçli bir yaklaşım 
geliştirilmesi gerekmektedir. Sonuçta elde edilecek 
ürünün daha verimli olma niteliğine sahip olması 
yani aynı eylemi gerçekleştirmek için daha uzun 
süre içinde daha az kaynak harcaması 
hedeflenmelidir.

Binaların enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik 
çok farklı uygulamalar bulunmaktadır. Yapının her 
aşamasında enerji tüketiminin dikkate alınması, 
bina yaşam döngüsü analizi ile elde edilir.

Bu açıdan binanın yaşam döngüsünü bilmemiz 
gerekiyor. Bina yaşam döngüsü, ön inşaat aşaması, 
inşaat aşaması ve inşaat sonrası aşama gibi üç ana 
aşamaya ayrılır. Bu aşamaların bazı süreçleri vardır. 
Ön yapım aşaması, uygun yer seçimi, saha 
planlaması, bina formu, bina planı ve uygun alan 
organizasyonu, bina kabuğu tasarımı, enerji verimli 
yapı malzemeleri seçimi, enerji tasarruflu peyzaj 
tasarımı, yapı malzemesi için hammadde elde etme, 
üretim ve bunların taşınmasını içerir. . Yapım 
aşamasında ise, binanın yapım ve kullanım 
süreçlerini içerir. İnşaat sonrası aşama, bina 
kullanımının tamamlanmasını takip eden aşamadır. 
Bu aşamada binanın yıkılması, geri dönüştürülmesi 
ve yok edilmesi vardır.

2. YAŞAM DÖNGÜSÜ AŞAMALARINA 
BAĞLI OLARAK BİNALARIN ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN 
UYGULANAN YÖNTEMLER
2.1. Ön yapım aşamasında enerji verimli tasarım 
yöntemleri
Ön inşa aşaması, inşaatın yapılacağı mekanın 
seçimini, binanın tasarımını, yapı malzemelerinin 
seçimini, inşaat malzemesi için hammaddelerin 
elde edilmesini, üretilmesini ve taşınmasını içerir. 
Bu süreçlerde uygun yer seçimi, site planlaması, 
bina formu, bina planı ve uygun alan 
organizasyonu, bina kabuğunun tasarımı, yapı 
malzemesi seçimi, peyzaj gibi bina yaşam 
döngüsünde önemli enerji tasarrufu ile stratejiler 
açıklanmıştır. sırayla yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanmak ve tasarlamak. Bu 
stratejiler aşağıda özet şeklinde açıklayacak 
olursak;

2.1.1. Uygun site seçimi
Bina alanı ve diğer binalar arasındaki mesafe, 
binaların etrafındaki güneş ışınım miktarını ve hava 
sirkülasyon hızını etkileyen en önemli tasarım 
parametrelerinden biridir. Bu nedenle bölgedeki 
binanın sahası güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından yararlanacak ve savunacak 
şekilde belirlenmelidir.

Hakim rüzgar ve güneşten yeterli korumayı 
sağlamak için, binaların arazi üzerindeki 
yönelimlerinin bölgenin iklim koşullarına uygun 
olması gerekmektedir. Soğuk bölgelerde, düşük 
gece sıcaklıkları, çukurlarda ve vadilerde daha 
soğuk, daha yoğun havanın birikmesine neden olur. 
Bu nedenle, soğuk bölgelerde binaların vadilerden 
ziyade yamaçlara konumlandırılması tavsiye edilir. 
Binanın bulunduğu yerin topografyası, gün ışığı ve 
doğal havalandırma, güneş radyasyonu kullanımı 
açısından güneş ışınımının geliş açısı, eğimi ve 
arazinin yönünü etkilemesi nedeniyle önemlidir. 
Yerleşim eğimli olacaksa, kazanılan güneş 
radyasyonu enerjisi yazın azalır, kazanılan güneş 
radyasyonu enerjisi kışın artar. Bu nedenle, arazinin 
eğimi, gelen güneş ışınımı miktarı ve enlem çok 
önemli parametrelerdir.

2.1.2. Site planlaması
Binaların tasarımında, binalar arası mesafe, güneş 
enerjisi kullanımını, rüzgar yönünü ve yapay çevre 
ile ilgili hızı etkileyen önemli bir tasarım 
parametresidir. Tasarım sürecinde bina çevresi ile 
bir bütün olarak ele alınmalıdır. Binalar arasındaki 
mesafeler, binanın kullanım aşamasındaki enerji 
performansını büyük ölçüde etkiler. Bir binanın 
diğer binaların gölgelik alanı içinde kalması güneş 
ışınlarının kullanımını etkiler ve enerji tüketimini 
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artıracaktır. Güneş ışınımından yararlanmak için 
bina boşlukları diğer binaların en yüksek gölge 
yüksekliğinden az olmamalıdır. Ayrıca, diğer 
binaların konumu ve mesafesi rüzgarın bina 
üzerindeki hızını ve yönünü etkilemekte ve bu da 
binanın enerji performansını etkilemektedir.

2.1.3. Yapı formu
Isı kaybını ve kazancını etkileyen önemli bir faktör 
olan yapının şekli, yapı uzunluğunun plandaki 
yapının bina derinliğine oranı, bina yüksekliği, çatı 
tipi, eğimi gibi yapıyı oluşturan geometrik 
değişkenler ile tanımlanabilir. Ortamı oluşturan 
yüzeylerin hacme oranına bağlı olarak binanın ısı 
kayıp-kazancı artabilir ve azalabilir.

Binanın enerji performansı, biçimi, hacimsel yüzey 
hızı ve önden hareketleri gibi faktörlerden etkilenir. 
Binanın geometrik şekli ile enerji performansı 
arasında doğrudan bir ilişki vardır.Farklı iklim 
koşullarına sahip alanlarda binanın şekli önemlidir. 
Soğuk iklim bölgelerinde ısı kaybını en aza indiren 
kompakt formlar kullanılmalıdır. Sıcak-kuru iklim 
bölgelerinde ısı kazanımını minimuma indiren 
gölgeli ve serin yaşam alanları sağlamaya yardımcı 
olan kompakt formlar ve avlular kullanılmalıdır. 
Sıcak-nemli iklim bölgesinde, uzun kenarı hakim 
rüzgarın yönüne bakan uzun ve ince formlar 
maksimum çapraz havalandırmayı mümkün 
kılacaktır. Ilıman iklimlerde, soğuk iklim 
bölgelerinde kullanılan formlardan daha esnek olan 
kompakt formlar kullanılmalıdır.

2.1.4. Bina planı ve uygun alan organizasyonu
Enerji tasarrufunda bina planı ve şekilleri etkili 
olmalıdır. Bu nedenle sıcak mevsimlerde minimum, 
soğukta maksimum ısı kazanımı sağlayacak şekilde 
binalar oluşturulmalıdır. Azaltılmış yüzey alanına 
sahip kare veya dikdörtgen gibi basit plan tipleri 
sayesinde ısı kayıpları ve kazançları da azaltılır. İç 
mekanın verimli kullanıldığı daha küçük binalar 
ısıtılabildiğinden, soğutulabildiğinden ve daha 
büyük binalardan daha verimli 
aydınlatılabildiğinden daha az enerji kullanır.

2.1.5. Bina kaplaması
Bina dış örtüsü, binayı dışardan ayıran ve ısı 
enerjisinin içeriye veya dışarıya aktarılmasını 
sağlayan duvar, tavan, zemin, pencere, kapı gibi 
bileşenlerdir.Binanın dış kabuğunu oluşturan 
duvarlar, pencereler, döşeme ve kapılar gibi bina 
bileşenlerinin fiziksel ve yapısal özellikleri binanın 
enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Bu bileşenlerde kullanılan malzemelerin ısıl 
performansı kalınlığı ve rengi binanın ısı kaybını ve 
kazancını düzenlemede önemli bir rol oynar.

2.1.6. Enerji tasarruflu yapı malzemelerinin 
seçimi
Hem üretim aşamasında olan yapı malzemeleri, 
kullanım aşamasında enerji verimli özelliklere 
sahip olmalıdır. Enerji tasarruflu yapı malzemesi 
özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

Yerel malzeme: İnşaatların toplam enerji 
tüketiminde, inşaat malzemelerinin şantiyeye 
taşınması için harcanan enerji miktarı oldukça 
fazladır ve ayrıca inşaatların enerji verimliliğini ve 
ekonomik maliyetini etkiler. Bu nedenle inşaat 
malzemeleri yerli malzeme ise ve mümkün 
olduğunca şantiyeye yakın yerlerde üretilirse 
ulaşımda enerji tüketimi azalacak ve ulaşımda 
tasarruf yapıya önemli bir ekolojik kalite 
kazandırcaktır.
 
Geri dönüştürülmüş kaynaklar: Birçok yapı 
malzemesinin üretiminde büyük miktarda enerji 
kullanılır. Yapı malzemesi üretiminde yeni 
işlenmemiş kaynaklar yerine geri dönüştürülmüş 
kaynakların kullanılması, hammaddede önemli bir 
koruma ve ayrıca önemli miktarda enerji tasarrufu 
sağlar.
 
Düşük yoğunluklu endüstriyel süreçlerle 
üretilen malzemeler: Yapı malzemeleri, binaların 
enerji verimliliğinde önemli bir rol oynar. Bina 
yaşam döngüsü boyunca kullanılan toplam 
enerjinin büyük bir kısmı, yapı malzemelerinin 
üretimi sırasında tüketilir (özellikle 
somutlaştırılmış enerji). Yapı malzemelerinin 
üretiminde tüketilen enerji miktarının, 50 yıllık 
kullanım süreci olan bir yapının yaşam döngüsü 
süreçlerinde tükettiği toplam enerji miktarına oranı, 
yapım yöntemlerine, iklime ve iklime bağlı 
olarak% 6 ile% 20 arasında değişmektedir.

Doğal malzemeler yenilenebilir kaynaklardan 
hızlı bir şekilde elde edilir: Genelde doğal 
malzemelerin enerji içeriği yapay malzemelere göre 
daha düşüktür çünkü bu malzemeler daha az enerji 
ve işçilik maliyeti ile üretilir. Yerel olarak temin 
edilmesi kolay olan bu tür malzemeler genellikle 
yenilenebilir kaynaklar arasındadır. İnşaatlarda 
kullanılan bu tür bitkisel malzemeler, örneğin 
ahşap, bambu, kamış, saman, çavdar sapı, ayçiçeği 
sapı, mantar, yenilenebilir kaynaklardan hızla elde 
edilen doğal malzemelerdir.

Emek yoğun malzemeler: İmalat malzemelerinde 
yüksek nitelikli insan gücünün kullanılması, 
endüstriye dayalı süreçleri azaltacak ve buna bağlı 
olarak enerji tüketimini azaltacaktır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanılarak üretilen malzemeler, 
üretim sürecinde birincil enerji tedarikçisi olarak 

fosil yakıtlar yerine özellikle yenilenebilir enerji 
kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.) 
Tercih edilmelidir.
 
Şantiye sürecinde daha az enerji tüketen 
malzemeler: Şantiye yönetimi, elektrik enerjisi 
ihtiyacı, çalışan makineler, ısıtma ve aydınlatma 
şantiyenin enerji tüketimini etkiler. Şantiyelerde 
mekanizasyonun artması sonucu elektrik tüketimi 
de önemli ölçüde arttırmıştır.

Dayanıklı yapı malzemelerinin kullanılması: 
Yapılarda dayanıklı malzemelerin kullanılması, 
çeşitli etkenlere karşı daha dayanıklı ve uzun 
ömürlü olmasını sağlar. Bu, bozulma ve yaşlanma 
nedeniyle malzeme yenileme veya bakım ihtiyacını 
geciktirir veya ortadan kaldırır. Bu sayede bakım 
veya yenilemede kullanılacak malzemeye harcanan 
enerjiden tasarruf edilir.

Isı yalıtım kapasitesi yüksek yapı malzemeleri: 
Isı yalıtım kapasitesi yüksek yapı malzemeleri 
seçimi ile yapının kullanım aşamasında harcadığı 
enerji miktarı azalacaktır. Örnekler olarak 
belirtildiği gibi, opak ve yarı saydam yalıtım 
malzemeleridir.

2.1.7. Enerji tasarruflu peyzaj tasarımı
Doğru ve bilinçli bir enerji korumalı peyzaj tasarımı 
sayesinde, yaz ve kış mevsimlerinde ısıtma ve 
soğutma için harcanan enerji maliyetini% 30 
oranında azaltmak mümkündür.

2.1.8. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma
Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, 
biyokütle, biyogaz, jeotermal enerji, hidro, odun, 
okyanus termal, gelgit, dalga, deniz akıntıları) 
yeryüzündeki tüm canlılar tarafından kullanılabilen 
ve tükenmez olarak kabul edilen enerji 
kaynaklarıdır. . Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
pasif ve aktif yöntemlerle yararlanmak 
mümkündür.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Pasif 
Tekniklerle Kullanılması:
Pasif ısıtma: Pasif güneş enerjili ısıtma sistemleri, 
güneş sistemi ile bina arasındaki ilişkiye göre 
kategorize edilir. Pasif solar ısıtma sistemlerinin üç 
kategorisi vardır: doğrudan kazanç sistemleri, 
dolaylı kazanç sistemleri ve izole kazanç sistemleri. 
Pasif güneş enerjili ısıtma sisteminde, yapı 
elemanları (pencereler, duvarlar, döşemeler vb.) 
Isıyı toplayıp depolar ve ardından iç mekanı dağıtır.
Doğrudan kazanç sistemleri: Doğrudan kazançlı 
pasif solar bina, kış güneşini doğrudan işgal edilen 
alana alan pencerelere sahiptir. Bu güneş enerjisi 
kazanımları, binanın mevcut ısıtma ihtiyaçlarının 

bir kısmını karşılamaya hizmet eder veya daha 
sonra ortaya çıkan ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak 
için termal kütlede depolanır. 

Dolaylı kazanç sistemleri: Dolaylı kazançlı bir 
pasif güneş sistemi, cephe ve iç mekanlar arasında 
termal depolamaya sahiptir. Isı, bir binanın dış 
duvarında veya çatısında (su veya tuğla / beton ile) 
toplanır ve depolanır.

İzole kazanç sistemleri: İzole kazançlı pasif solar 
konsepti, binanın iç mekanından termal olarak izole 
edilmiş solar toplama ve depolamayı içerir. İzole 
kazanım sistemlerinde en yaygın kullanım güneş 
alanıdır. Toplama ve depolama, işgal edilen 
alanlardan ayrıdır ancak doğrudan termal olarak 
bağlantılıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Aktif 
Tekniklerle Kullanılması:
Güneş enerjisi sistemlerinin binalarda aktif 
kullanımı: Güneş kollektörleri, fotovoltaik (PV) 
paneller ve bina entegre PV (BIPV) gibi 
ekipmanların kullanıldığı binalarda güneş enerjisi 
ile ısı ve elektrik üretmek mümkündür. Yüksek katlı 
binalarda PV panellerin potansiyel uygulaması, 
yüksek komşu binalar nedeniyle alçak binalardan 
daha fazladır; Direkt güneş ışınımı için daha fazla 
olanak sağlar. Çok miktarda PV panelinin 
düzenlenmesi için gereklilikler en önemli sorundur. 
Çünkü binalarda estetiği ve PV panelin 
verimliliğini korumak gereklidir.

Güneş enerjisinin kullanıldığı aktif sistemler, bu 
amaçla üretilen kollektörler vasıtasıyla absorbe 
edilen güneş ışınımını istenilen şekilde enerjiye 
dönüştüren ve bunun bina içerisinde kullanılmasına 
imkan veren mekanik ve / veya elektronik 
bileşenlerin bir araya toplanmasından oluşan 
sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde güneş 
radyasyonu ısıya ve elektrik enerjisine dönüşebilir . 
Güneş radyasyonlarını enerjiye dönüştüren bu 
sistemler ürettikleri enerjiye göre ikiye ayrılır: 
termal enerji üreten güneş enerjisi sistemleri ve 
elektrik enerjisi üreten termal elektrik (fotovoltaik) 
sistemler (PV sistemleri). Bu sistemler aşağıda 
kısaca açıklanmıştır.

Güneş enerjisi termal sistemleri: Güneş enerjisi 
termal sistemleri (etkili güneş enerjisi sistemleri), 
güneş ışınımını kollektörler aracılığıyla termal 
enerjiye dönüştüren mekanik ve / veya elektronik 
bileşenlerin bir araya toplanmasıdır, bu enerjinin 
doğrudan su, hava ve su benzer sıvıyı veya bir 
depolama ünitesinde değerlendirerek kullanılabilir 
hale getirir.

Güneş enerjili su ısıtma sistemleri: Bu sistemler 
güneş ışınımını termal enerjiye dönüştüren, bu ısıyı 
su ortamında tutan ve dağıtan unsurlardan oluşur. 
Sistemlerin zorunluluğun karmaşıklığına ve 
büyüklüğüne bağlı olarak farklılık göstermesinin 
aksine güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin tamamı 
suyun ısıtılması, depolanması ve dağıtılmasına 
dayanmaktadır. Güneş enerjisinin dönüşümü ile 
üretilen sıcak su, sistemin özelliklerine bağlı olarak 
doğrudan banyo yapmak, çamaşır yıkamak ve 
bulaşık yıkamak için kullanılabileceği gibi, 
geleneksel ısıtma sistemini desteklemek için de 
kullanılabilir.

Fotovoltaik sistemler: Güneş ışınımından 
toplayıcılar aracılığıyla elektrik enerjisi üreten ve 
bu enerjiyi kullanılabilir hale getiren bileşenlerin 
kümelenmelerine fotovoltaik (PV) sistemler denir. 
Basit veya karmaşık yapılanma ile PV sistemleri, 
yol aydınlatması, fenerler, araçlar, inşaatlar ve 
elektrik santralleri gibi çok sayıda farklı alanda 
elektrik üretmek için kullanılır. Fotovoltaik bir 
sistem elektrik enerjisi üretir, üretilen enerjiyi 
gerekli koşullar için depolar ve bu enerjiyi güvenli 
bir şekilde kullanım alanlarına aktarır.
 
Binalarda rüzgar enerjisi sistemlerinin aktif 
kullanımı: Rüzgar enerjisi, dünyanın en hızlı 
büyüyen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgar 
enerjisi temiz bir yakıt kaynağıdır ve asit 
yağmurlarına veya sera gazlarına neden olan 
atmosferik emisyonlar üretmez. Rüzgar enerjisi 
tükenmez bir enerji kaynağıdır.

Binalarda jeotermal enerjinin kullanımı: 
Jeotermal enerji konutlarda ısıtma ve soğutmada, 
seracılıkta ve tarımda kullanılmaktadır. Jeotermal 
enerji sistemleri, ısı pompaları, kuyu içi ısı 
eşanjörleri, ısı boruları gibi uygulama yöntemlerine 
göre üç farklı şekilde uygulanmaktadır. Binalarda 
yaygın kullanımları ısı boruları şeklindedir.

Binalarda biyokütle enerjisinin kullanımı: 
Biyokütle, yenilenebilir ve çevre dostu, her yerde 
yetiştirilebilen, sosyoekonomik gelişmeyi sağlayan, 
elektrik üretimi ve araçlara yakıt elde etmek için 
kullanılabilen stratejik bir enerji kaynağıdır. 
Biyokütle enerji sektöründe doğrudan yakılarak 
değerlendirilmekte veya çeşitli işlemlerle yakıt 
kalitesi artırılarak mevcut yakıtlara eşdeğer 
alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, 
depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar) elde 
edilmektedir.

Biyokütleden fiziksel işlemler (boyut 
küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtreleme, 
ekstraksiyon ve briketleme) ve dönüştürme 

işlemleri (biyokütle ve termokimyasal işlemler) ile 
yakıt üretilir . Evlerde biyokütle, havasız artışla 
benimsenen biyogaz enerjisi üretimi, piroliz 
yöntemi ile etanol ısıtma ve doğrudan yakma 
yöntemi ile hidrojenli su ısıtması için 
kullanılmaktadır.

Doğal aydınlatma: Binalarda doğal aydınlatma, en 
basit pencerelerden ve tavan pencerelerinden 
yapılır. Pencerelerde ve çatı aydınlatmasında yön 
seçimi önemlidir. Doğal aydınlatma için en uygun 
yönler güney ve kuzeydir. Kuzey yönü radyasyona 
maruz kalmaz, ancak her zaman aynı kalitede gün 
ışığı alabilir. Batı ve doğu yönlerinde güneş yatay 
olarak yayılır ve kontrolü zorlaştırır. Güney 
yönünde güneşin etkisi kalıcıdır ve güneş batı ve 
doğu yönlerine göre dik açıyla yükselir. Bu nedenle 
kontrolü kolaydır.

Gün ışığının binaya girişini arttırmak için pencere 
kanatlarında ışık ve hafif raflara yön veren açık 
renkler kullanılmalıdır. Ayrıca ışığı yansıtmak için 
kullanılan elemanlar, ışığı tavana yansıtacak 
konumda olmalıdır.

Günışığı aydınlatma sistemlerinin doğru tasarımı ve 
seçimi, enerji verimliliğinin artırılmasına ve çevre 
kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Uygun 
şekilde tasarlandıklarında pencereler, katlar ve çatı 
monitörleri, istenmeyen ısı kazancı ve parlama 
olmaksızın aydınlatma ihtiyaçlarını karşılayabilir. 
Böylelikle gündüz aydınlatması ile hedef 
aydınlatmaya ulaşıldığında gün ışığı alan alanlarda 
elektrik lambaları kapatılabilir veya kısılabilir. 
Enerji tasarrufu, yalnızca bu gün ışığı alan alanların 
aydınlatma sistemi için ışık kontrolleri, sensörler ve 
ışık kısıcıların uygulanmasıyla sağlanabilir. 
Binalarda gün ışığının kullanılması elektrik enerjisi 
tüketimini azaltır. Örneğin, yurt dışı binaların yapay 
aydınlatmasının Avrupa'daki enerji tüketiminin% 
50'sini oluşturduğu gösterilmiştir. Yapay ve doğal 
aydınlatma kullanımının birleştirilmesiyle bu 
tüketimin% 30 ile% 70 arasında azaltılmasının 
mümkün olduğu da gösterilmiştir. Potansiyel 
tasarruf, pencerenin yönüne, boyutuna ve şekline ve 
odanın şekline ve yüzey yansımasına bağlıdır.

Binalarda doğal aydınlatmanın bir diğer kullanımı 
da gün ışığı sisteminin kullanılmasıdır. Günışığı, 
"gökyüzünden yayılan ışık ve güneş ışığının 
birleşimi" olarak tanımlanır. Günışığı aydınlatma 
sisteminin tercih edilen bir işlevi, gelen doğal ışık 
akısının önemli bir bölümünü iç aydınlatma 
koşullarını iyileştirmek için yeniden 
yönlendirmektir, bu nedenle bina zarfının 
açıklıklarının yakınında veya içinde yer alır. 
Günışığı aydınlatma sistemleri iki kategoriye 

ayrılır: yan aydınlatma ve üstten aydınlatma. Işık, 
dikey veya yatay ve yandan veya üstten birçok tipte 
cam konfigürasyonundan gelebilir. Daha yaygın 
olarak görülen yan aydınlatma, sadece bir pencere 
açıklığıdır. Üstten aydınlatma, binanın tavan veya 
çatı elemanındaki bir açıklıktır.

2.2. İnşaat Aşamasında Enerji Verimli Tasarım 
Yöntemleri
Yapım aşaması, yapının yapım ve kullanım 
süreçlerini içerir. Daha az enerji tüketen yapım 
tekniklerinin tercih edilmesi ve enerji tasarruflu 
ekipmanların kullanılması ile yapım aşaması 
mümkündür. İnşaatta kullanılan enerji bina 
sistemlerine göre değişmektedir. Örneğin yapılan 
bir çalışmada, çerçeve konstrüksiyonun yaşam 
döngüsü boyunca bir betonarme karkas 
konstrüksiyondan daha az enerji tükettiği tespit 
edilmiştir.Farklı malzemelerle inşa edilen binaların 
enerji tüketimi değiştikçe, aynı malzemelerle inşa 
edilen binalarda da enerji tüketimi değişmektedir. 
Yaygın olarak kullanılan betonarme karkas yapı 
sisteminin enerji tüketimi üç farklı yapı yöntemine 
göre aşağıdaki şekilde analiz edilmiştir:

1. Konvansiyonel karkas yapı sistemi: 
Konvansiyonel yapı sisteminin en belirgin özelliği, 
üretimin tamamının şantiyede yoğun insan gücü ile 
gerçekleştirilmesidir. Enerji tüketimi açısından 
incelendiğinde, beton üretimi ve beton dökümü 
aşamalarında kullanılan ekipmanların beton 
mikseri, çatı vinci) özelliklerinden dolayı 
geleneksel sistemin enerji tüketimi düşük 
seviyededir.

2. Tünel form beton kagir sistemi: Tünel form 
kagir sistemi belirli bir ön yatırım gerektirir. Sistem 
büyük ölçekli ve kalıcı üretimlere uygundur. Büyük 
ve ağır formları taşımak için çok fazla enerji 
tüketen kaldırma vinçleri kullanıldığından enerji 
tüketimi yüksektir. Beton santrali ve tünel içi 
ısıtıcılar ile kürleme görevi, sistemin enerji 
tüketimini artırmaktadır.
3. Prekast yapı sistemleri: Diğer sistemlerde bina 
alanında gerçekleştirilen işlemlerin çoğu üretim 
tesisinde yapıldığı için enerji tüketimi çok 
yüksektir. Bu sistemlerde nakliye araçlarından 
şantiyeye bileşenlerin indirilmesi, depolanması ve 
montajı vinçler ile yapılmaktadır. Bu nedenle bu 
aşamalarda da yüksek miktarda enerji tüketilir. 
Hazır yapı elemanlarını üretim tesisinden şantiyeye 
taşıyan ağır hizmet araçları trafikte sorunlara yol 
açarken, enerji tüketimini de artırmaktadır.
Aydınlatma kontrolleri: Aydınlatma 
gereksinimleri bir bina tasarımına yanıt verir. 
Gündüz vakti olduğunda aydınlatma ihtiyacı, 
pencere boyutuna ve yerleşimine ve binaların 

konumuna bağlı olacaktır. Bina pencerelerinin 
yönelimine, gün ışığının beslenmesine ve odanın 
kullanımına bağlı olan otomatik kontrollerin 
kullanılmasıyla aydınlatma ihtiyacı azaltılır .
Yüksek verimli ısıtma, havalandırma ve 
soğutma ekipmanı: Isıtmalı havalandırma klima 
(HVAC) sistemleri, binalardaki enerji tüketimini 
büyük ölçüde etkiler. Bina teknik özellikleri ile 
HVAC sistemleri arasındaki ilişki şu şekildedir: 
yüksek verimli bina zarfları, ısıtma ve soğutma 
sistemlerine olan ihtiyacı azaltır. İyi ve akıllı 
tasarlanmış binalar, HVAC sistemlerine olan 
ihtiyacı azaltabilir. HVAC sistemlerindeki 
verimlilik iyileştirmeleri, önemli tasarruflara yol 
açabilir. Örneğin, bir ısıtma kazanında veya bir 
klimada enerji verimliliği iyileştirilirse, toplam 
tasarruf, binadaki toplam ısıtma veya soğutma 
ihtiyacına bağlı olacaktır. İyi yalıtılmış bir bina 
zarfında, HVAC sisteminin enerji ihtiyacı azalır. 
Binanın uygun ölçülerde termal bölgelere ayrılması 
ısıtma ihtiyacını azaltır.

2.3. İnşaat Sonrası Aşamada Enerji Verimli 
Yöntemler
İnşaat sonrası aşama, kullanım aşamasının 
tamamlandığı aşamadır. Bu aşama, binanın 
yıkılmasını, geri dönüştürülmesini ve imha 
edilmesini içerir. Bu aşamada binalarda kullanılan 
yapı malzemeleri ve bileşimlerinin geri 
dönüştürülmesi ve binaların yeniden kullanılması 
önemlidir. Binaların fonksiyonel kullanımları 
tamamlandıktan sonra yıkılmak yerine başka 
fonksiyonlarda yeniden kullanılması hammadde, 
su, enerji gibi kaynakları korur. Yıkım kararı alınan 
yapıların çatı makası, doğrama gibi yapı 
kompozisyonlarının yeniden kullanılması 
sağlanmalıdır. Uygun yapı kompozisyonlarının 
kaydedilmesinin ardından, geri dönüştürülebilir 
yapı malzemelerinin ayrıştırılması gerekmektedir. 
Böylelikle çoğaltılacak yapı malzemesinin 
hammadde koruması sağlanır,  Binaları yıkarken 
mümkün olduğunca az makine ve ekipman 
kullanmak ve yıkım için enerji tasarrufu sağlayacak 
ekipman seçmek gerekir.



Giriş
Endüstri devrimi sonrasında teknolojik gelişmeler 
ve yaşam biçiminin değişmesine bağlı olarak 
günümüzde enerji gereksinimi gün geçtikçe 
artmaktadır. Enerji, tüm ülkelerde refah yaratmada, 
ekonomik büyümede ve sosyal kalkınmada en 
önemli katalizörlerden biridir. Binalar, küresel 
olarak tüketilen toplam enerji içinde önemli bir 
paya sahiptir; bu nedenle çevre üzerinde derin bir 
etkiye sahiptirler. Enerji bina yaşam döngüsünün 
her aşamasında kullanılır (bu aşamalar; yer seçimi, 
mimari tasarım, yapı sistemleri ve malzeme seçimi, 
bina inşaatı, kullanım ve bakım, yıkım, yeniden 
kullanma-geri kazanma-geri dönüştürme ve atık 
bertarafıdır).  Binaların enerji tüketimi, bir bina 
yaşam döngüsünün her aşamasında önemli ölçüde 
azaltılabilir. Bu çalışma ile, bina yaşam döngüsünde 
enerji verimli yöntemleri araştırdım.Bu içerikte;

Binalarda Enerji Verimliliğini Sağlamaya Yönelik 
Yöntemler başlığı altında inceleyeceğiz

Tüm binalar için enerji verimliliği sağlayacak 
çözüm önerileri getirmek mümkün değildir. Bir 
binanın işlevi, sistemi, konumu ve önemi binadan 
binaya değiştikçe enerji verimliliği sağlayan çözüm 
yolları da değişecektir. Bu nedenle mimari tasarım 
aşamasında doğru çözüme ulaşmak için gerekli 
veriler sağlanarak bilinçli bir yaklaşım 
geliştirilmesi gerekmektedir. Sonuçta elde edilecek 
ürünün daha verimli olma niteliğine sahip olması 
yani aynı eylemi gerçekleştirmek için daha uzun 
süre içinde daha az kaynak harcaması 
hedeflenmelidir.

Binaların enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik 
çok farklı uygulamalar bulunmaktadır. Yapının her 
aşamasında enerji tüketiminin dikkate alınması, 
bina yaşam döngüsü analizi ile elde edilir.

Bu açıdan binanın yaşam döngüsünü bilmemiz 
gerekiyor. Bina yaşam döngüsü, ön inşaat aşaması, 
inşaat aşaması ve inşaat sonrası aşama gibi üç ana 
aşamaya ayrılır. Bu aşamaların bazı süreçleri vardır. 
Ön yapım aşaması, uygun yer seçimi, saha 
planlaması, bina formu, bina planı ve uygun alan 
organizasyonu, bina kabuğu tasarımı, enerji verimli 
yapı malzemeleri seçimi, enerji tasarruflu peyzaj 
tasarımı, yapı malzemesi için hammadde elde etme, 
üretim ve bunların taşınmasını içerir. . Yapım 
aşamasında ise, binanın yapım ve kullanım 
süreçlerini içerir. İnşaat sonrası aşama, bina 
kullanımının tamamlanmasını takip eden aşamadır. 
Bu aşamada binanın yıkılması, geri dönüştürülmesi 
ve yok edilmesi vardır.

2. YAŞAM DÖNGÜSÜ AŞAMALARINA 
BAĞLI OLARAK BİNALARIN ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN 
UYGULANAN YÖNTEMLER
2.1. Ön yapım aşamasında enerji verimli tasarım 
yöntemleri
Ön inşa aşaması, inşaatın yapılacağı mekanın 
seçimini, binanın tasarımını, yapı malzemelerinin 
seçimini, inşaat malzemesi için hammaddelerin 
elde edilmesini, üretilmesini ve taşınmasını içerir. 
Bu süreçlerde uygun yer seçimi, site planlaması, 
bina formu, bina planı ve uygun alan 
organizasyonu, bina kabuğunun tasarımı, yapı 
malzemesi seçimi, peyzaj gibi bina yaşam 
döngüsünde önemli enerji tasarrufu ile stratejiler 
açıklanmıştır. sırayla yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanmak ve tasarlamak. Bu 
stratejiler aşağıda özet şeklinde açıklayacak 
olursak;

2.1.1. Uygun site seçimi
Bina alanı ve diğer binalar arasındaki mesafe, 
binaların etrafındaki güneş ışınım miktarını ve hava 
sirkülasyon hızını etkileyen en önemli tasarım 
parametrelerinden biridir. Bu nedenle bölgedeki 
binanın sahası güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından yararlanacak ve savunacak 
şekilde belirlenmelidir.

Hakim rüzgar ve güneşten yeterli korumayı 
sağlamak için, binaların arazi üzerindeki 
yönelimlerinin bölgenin iklim koşullarına uygun 
olması gerekmektedir. Soğuk bölgelerde, düşük 
gece sıcaklıkları, çukurlarda ve vadilerde daha 
soğuk, daha yoğun havanın birikmesine neden olur. 
Bu nedenle, soğuk bölgelerde binaların vadilerden 
ziyade yamaçlara konumlandırılması tavsiye edilir. 
Binanın bulunduğu yerin topografyası, gün ışığı ve 
doğal havalandırma, güneş radyasyonu kullanımı 
açısından güneş ışınımının geliş açısı, eğimi ve 
arazinin yönünü etkilemesi nedeniyle önemlidir. 
Yerleşim eğimli olacaksa, kazanılan güneş 
radyasyonu enerjisi yazın azalır, kazanılan güneş 
radyasyonu enerjisi kışın artar. Bu nedenle, arazinin 
eğimi, gelen güneş ışınımı miktarı ve enlem çok 
önemli parametrelerdir.

2.1.2. Site planlaması
Binaların tasarımında, binalar arası mesafe, güneş 
enerjisi kullanımını, rüzgar yönünü ve yapay çevre 
ile ilgili hızı etkileyen önemli bir tasarım 
parametresidir. Tasarım sürecinde bina çevresi ile 
bir bütün olarak ele alınmalıdır. Binalar arasındaki 
mesafeler, binanın kullanım aşamasındaki enerji 
performansını büyük ölçüde etkiler. Bir binanın 
diğer binaların gölgelik alanı içinde kalması güneş 
ışınlarının kullanımını etkiler ve enerji tüketimini 
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artıracaktır. Güneş ışınımından yararlanmak için 
bina boşlukları diğer binaların en yüksek gölge 
yüksekliğinden az olmamalıdır. Ayrıca, diğer 
binaların konumu ve mesafesi rüzgarın bina 
üzerindeki hızını ve yönünü etkilemekte ve bu da 
binanın enerji performansını etkilemektedir.

2.1.3. Yapı formu
Isı kaybını ve kazancını etkileyen önemli bir faktör 
olan yapının şekli, yapı uzunluğunun plandaki 
yapının bina derinliğine oranı, bina yüksekliği, çatı 
tipi, eğimi gibi yapıyı oluşturan geometrik 
değişkenler ile tanımlanabilir. Ortamı oluşturan 
yüzeylerin hacme oranına bağlı olarak binanın ısı 
kayıp-kazancı artabilir ve azalabilir.

Binanın enerji performansı, biçimi, hacimsel yüzey 
hızı ve önden hareketleri gibi faktörlerden etkilenir. 
Binanın geometrik şekli ile enerji performansı 
arasında doğrudan bir ilişki vardır.Farklı iklim 
koşullarına sahip alanlarda binanın şekli önemlidir. 
Soğuk iklim bölgelerinde ısı kaybını en aza indiren 
kompakt formlar kullanılmalıdır. Sıcak-kuru iklim 
bölgelerinde ısı kazanımını minimuma indiren 
gölgeli ve serin yaşam alanları sağlamaya yardımcı 
olan kompakt formlar ve avlular kullanılmalıdır. 
Sıcak-nemli iklim bölgesinde, uzun kenarı hakim 
rüzgarın yönüne bakan uzun ve ince formlar 
maksimum çapraz havalandırmayı mümkün 
kılacaktır. Ilıman iklimlerde, soğuk iklim 
bölgelerinde kullanılan formlardan daha esnek olan 
kompakt formlar kullanılmalıdır.

2.1.4. Bina planı ve uygun alan organizasyonu
Enerji tasarrufunda bina planı ve şekilleri etkili 
olmalıdır. Bu nedenle sıcak mevsimlerde minimum, 
soğukta maksimum ısı kazanımı sağlayacak şekilde 
binalar oluşturulmalıdır. Azaltılmış yüzey alanına 
sahip kare veya dikdörtgen gibi basit plan tipleri 
sayesinde ısı kayıpları ve kazançları da azaltılır. İç 
mekanın verimli kullanıldığı daha küçük binalar 
ısıtılabildiğinden, soğutulabildiğinden ve daha 
büyük binalardan daha verimli 
aydınlatılabildiğinden daha az enerji kullanır.

2.1.5. Bina kaplaması
Bina dış örtüsü, binayı dışardan ayıran ve ısı 
enerjisinin içeriye veya dışarıya aktarılmasını 
sağlayan duvar, tavan, zemin, pencere, kapı gibi 
bileşenlerdir.Binanın dış kabuğunu oluşturan 
duvarlar, pencereler, döşeme ve kapılar gibi bina 
bileşenlerinin fiziksel ve yapısal özellikleri binanın 
enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Bu bileşenlerde kullanılan malzemelerin ısıl 
performansı kalınlığı ve rengi binanın ısı kaybını ve 
kazancını düzenlemede önemli bir rol oynar.

2.1.6. Enerji tasarruflu yapı malzemelerinin 
seçimi
Hem üretim aşamasında olan yapı malzemeleri, 
kullanım aşamasında enerji verimli özelliklere 
sahip olmalıdır. Enerji tasarruflu yapı malzemesi 
özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

Yerel malzeme: İnşaatların toplam enerji 
tüketiminde, inşaat malzemelerinin şantiyeye 
taşınması için harcanan enerji miktarı oldukça 
fazladır ve ayrıca inşaatların enerji verimliliğini ve 
ekonomik maliyetini etkiler. Bu nedenle inşaat 
malzemeleri yerli malzeme ise ve mümkün 
olduğunca şantiyeye yakın yerlerde üretilirse 
ulaşımda enerji tüketimi azalacak ve ulaşımda 
tasarruf yapıya önemli bir ekolojik kalite 
kazandırcaktır.
 
Geri dönüştürülmüş kaynaklar: Birçok yapı 
malzemesinin üretiminde büyük miktarda enerji 
kullanılır. Yapı malzemesi üretiminde yeni 
işlenmemiş kaynaklar yerine geri dönüştürülmüş 
kaynakların kullanılması, hammaddede önemli bir 
koruma ve ayrıca önemli miktarda enerji tasarrufu 
sağlar.
 
Düşük yoğunluklu endüstriyel süreçlerle 
üretilen malzemeler: Yapı malzemeleri, binaların 
enerji verimliliğinde önemli bir rol oynar. Bina 
yaşam döngüsü boyunca kullanılan toplam 
enerjinin büyük bir kısmı, yapı malzemelerinin 
üretimi sırasında tüketilir (özellikle 
somutlaştırılmış enerji). Yapı malzemelerinin 
üretiminde tüketilen enerji miktarının, 50 yıllık 
kullanım süreci olan bir yapının yaşam döngüsü 
süreçlerinde tükettiği toplam enerji miktarına oranı, 
yapım yöntemlerine, iklime ve iklime bağlı 
olarak% 6 ile% 20 arasında değişmektedir.

Doğal malzemeler yenilenebilir kaynaklardan 
hızlı bir şekilde elde edilir: Genelde doğal 
malzemelerin enerji içeriği yapay malzemelere göre 
daha düşüktür çünkü bu malzemeler daha az enerji 
ve işçilik maliyeti ile üretilir. Yerel olarak temin 
edilmesi kolay olan bu tür malzemeler genellikle 
yenilenebilir kaynaklar arasındadır. İnşaatlarda 
kullanılan bu tür bitkisel malzemeler, örneğin 
ahşap, bambu, kamış, saman, çavdar sapı, ayçiçeği 
sapı, mantar, yenilenebilir kaynaklardan hızla elde 
edilen doğal malzemelerdir.

Emek yoğun malzemeler: İmalat malzemelerinde 
yüksek nitelikli insan gücünün kullanılması, 
endüstriye dayalı süreçleri azaltacak ve buna bağlı 
olarak enerji tüketimini azaltacaktır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanılarak üretilen malzemeler, 
üretim sürecinde birincil enerji tedarikçisi olarak 

fosil yakıtlar yerine özellikle yenilenebilir enerji 
kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.) 
Tercih edilmelidir.
 
Şantiye sürecinde daha az enerji tüketen 
malzemeler: Şantiye yönetimi, elektrik enerjisi 
ihtiyacı, çalışan makineler, ısıtma ve aydınlatma 
şantiyenin enerji tüketimini etkiler. Şantiyelerde 
mekanizasyonun artması sonucu elektrik tüketimi 
de önemli ölçüde arttırmıştır.

Dayanıklı yapı malzemelerinin kullanılması: 
Yapılarda dayanıklı malzemelerin kullanılması, 
çeşitli etkenlere karşı daha dayanıklı ve uzun 
ömürlü olmasını sağlar. Bu, bozulma ve yaşlanma 
nedeniyle malzeme yenileme veya bakım ihtiyacını 
geciktirir veya ortadan kaldırır. Bu sayede bakım 
veya yenilemede kullanılacak malzemeye harcanan 
enerjiden tasarruf edilir.

Isı yalıtım kapasitesi yüksek yapı malzemeleri: 
Isı yalıtım kapasitesi yüksek yapı malzemeleri 
seçimi ile yapının kullanım aşamasında harcadığı 
enerji miktarı azalacaktır. Örnekler olarak 
belirtildiği gibi, opak ve yarı saydam yalıtım 
malzemeleridir.

2.1.7. Enerji tasarruflu peyzaj tasarımı
Doğru ve bilinçli bir enerji korumalı peyzaj tasarımı 
sayesinde, yaz ve kış mevsimlerinde ısıtma ve 
soğutma için harcanan enerji maliyetini% 30 
oranında azaltmak mümkündür.

2.1.8. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma
Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, 
biyokütle, biyogaz, jeotermal enerji, hidro, odun, 
okyanus termal, gelgit, dalga, deniz akıntıları) 
yeryüzündeki tüm canlılar tarafından kullanılabilen 
ve tükenmez olarak kabul edilen enerji 
kaynaklarıdır. . Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
pasif ve aktif yöntemlerle yararlanmak 
mümkündür.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Pasif 
Tekniklerle Kullanılması:
Pasif ısıtma: Pasif güneş enerjili ısıtma sistemleri, 
güneş sistemi ile bina arasındaki ilişkiye göre 
kategorize edilir. Pasif solar ısıtma sistemlerinin üç 
kategorisi vardır: doğrudan kazanç sistemleri, 
dolaylı kazanç sistemleri ve izole kazanç sistemleri. 
Pasif güneş enerjili ısıtma sisteminde, yapı 
elemanları (pencereler, duvarlar, döşemeler vb.) 
Isıyı toplayıp depolar ve ardından iç mekanı dağıtır.
Doğrudan kazanç sistemleri: Doğrudan kazançlı 
pasif solar bina, kış güneşini doğrudan işgal edilen 
alana alan pencerelere sahiptir. Bu güneş enerjisi 
kazanımları, binanın mevcut ısıtma ihtiyaçlarının 

bir kısmını karşılamaya hizmet eder veya daha 
sonra ortaya çıkan ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak 
için termal kütlede depolanır. 

Dolaylı kazanç sistemleri: Dolaylı kazançlı bir 
pasif güneş sistemi, cephe ve iç mekanlar arasında 
termal depolamaya sahiptir. Isı, bir binanın dış 
duvarında veya çatısında (su veya tuğla / beton ile) 
toplanır ve depolanır.

İzole kazanç sistemleri: İzole kazançlı pasif solar 
konsepti, binanın iç mekanından termal olarak izole 
edilmiş solar toplama ve depolamayı içerir. İzole 
kazanım sistemlerinde en yaygın kullanım güneş 
alanıdır. Toplama ve depolama, işgal edilen 
alanlardan ayrıdır ancak doğrudan termal olarak 
bağlantılıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Aktif 
Tekniklerle Kullanılması:
Güneş enerjisi sistemlerinin binalarda aktif 
kullanımı: Güneş kollektörleri, fotovoltaik (PV) 
paneller ve bina entegre PV (BIPV) gibi 
ekipmanların kullanıldığı binalarda güneş enerjisi 
ile ısı ve elektrik üretmek mümkündür. Yüksek katlı 
binalarda PV panellerin potansiyel uygulaması, 
yüksek komşu binalar nedeniyle alçak binalardan 
daha fazladır; Direkt güneş ışınımı için daha fazla 
olanak sağlar. Çok miktarda PV panelinin 
düzenlenmesi için gereklilikler en önemli sorundur. 
Çünkü binalarda estetiği ve PV panelin 
verimliliğini korumak gereklidir.

Güneş enerjisinin kullanıldığı aktif sistemler, bu 
amaçla üretilen kollektörler vasıtasıyla absorbe 
edilen güneş ışınımını istenilen şekilde enerjiye 
dönüştüren ve bunun bina içerisinde kullanılmasına 
imkan veren mekanik ve / veya elektronik 
bileşenlerin bir araya toplanmasından oluşan 
sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde güneş 
radyasyonu ısıya ve elektrik enerjisine dönüşebilir . 
Güneş radyasyonlarını enerjiye dönüştüren bu 
sistemler ürettikleri enerjiye göre ikiye ayrılır: 
termal enerji üreten güneş enerjisi sistemleri ve 
elektrik enerjisi üreten termal elektrik (fotovoltaik) 
sistemler (PV sistemleri). Bu sistemler aşağıda 
kısaca açıklanmıştır.

Güneş enerjisi termal sistemleri: Güneş enerjisi 
termal sistemleri (etkili güneş enerjisi sistemleri), 
güneş ışınımını kollektörler aracılığıyla termal 
enerjiye dönüştüren mekanik ve / veya elektronik 
bileşenlerin bir araya toplanmasıdır, bu enerjinin 
doğrudan su, hava ve su benzer sıvıyı veya bir 
depolama ünitesinde değerlendirerek kullanılabilir 
hale getirir.

Güneş enerjili su ısıtma sistemleri: Bu sistemler 
güneş ışınımını termal enerjiye dönüştüren, bu ısıyı 
su ortamında tutan ve dağıtan unsurlardan oluşur. 
Sistemlerin zorunluluğun karmaşıklığına ve 
büyüklüğüne bağlı olarak farklılık göstermesinin 
aksine güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin tamamı 
suyun ısıtılması, depolanması ve dağıtılmasına 
dayanmaktadır. Güneş enerjisinin dönüşümü ile 
üretilen sıcak su, sistemin özelliklerine bağlı olarak 
doğrudan banyo yapmak, çamaşır yıkamak ve 
bulaşık yıkamak için kullanılabileceği gibi, 
geleneksel ısıtma sistemini desteklemek için de 
kullanılabilir.

Fotovoltaik sistemler: Güneş ışınımından 
toplayıcılar aracılığıyla elektrik enerjisi üreten ve 
bu enerjiyi kullanılabilir hale getiren bileşenlerin 
kümelenmelerine fotovoltaik (PV) sistemler denir. 
Basit veya karmaşık yapılanma ile PV sistemleri, 
yol aydınlatması, fenerler, araçlar, inşaatlar ve 
elektrik santralleri gibi çok sayıda farklı alanda 
elektrik üretmek için kullanılır. Fotovoltaik bir 
sistem elektrik enerjisi üretir, üretilen enerjiyi 
gerekli koşullar için depolar ve bu enerjiyi güvenli 
bir şekilde kullanım alanlarına aktarır.
 
Binalarda rüzgar enerjisi sistemlerinin aktif 
kullanımı: Rüzgar enerjisi, dünyanın en hızlı 
büyüyen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgar 
enerjisi temiz bir yakıt kaynağıdır ve asit 
yağmurlarına veya sera gazlarına neden olan 
atmosferik emisyonlar üretmez. Rüzgar enerjisi 
tükenmez bir enerji kaynağıdır.

Binalarda jeotermal enerjinin kullanımı: 
Jeotermal enerji konutlarda ısıtma ve soğutmada, 
seracılıkta ve tarımda kullanılmaktadır. Jeotermal 
enerji sistemleri, ısı pompaları, kuyu içi ısı 
eşanjörleri, ısı boruları gibi uygulama yöntemlerine 
göre üç farklı şekilde uygulanmaktadır. Binalarda 
yaygın kullanımları ısı boruları şeklindedir.

Binalarda biyokütle enerjisinin kullanımı: 
Biyokütle, yenilenebilir ve çevre dostu, her yerde 
yetiştirilebilen, sosyoekonomik gelişmeyi sağlayan, 
elektrik üretimi ve araçlara yakıt elde etmek için 
kullanılabilen stratejik bir enerji kaynağıdır. 
Biyokütle enerji sektöründe doğrudan yakılarak 
değerlendirilmekte veya çeşitli işlemlerle yakıt 
kalitesi artırılarak mevcut yakıtlara eşdeğer 
alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, 
depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar) elde 
edilmektedir.

Biyokütleden fiziksel işlemler (boyut 
küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtreleme, 
ekstraksiyon ve briketleme) ve dönüştürme 

işlemleri (biyokütle ve termokimyasal işlemler) ile 
yakıt üretilir . Evlerde biyokütle, havasız artışla 
benimsenen biyogaz enerjisi üretimi, piroliz 
yöntemi ile etanol ısıtma ve doğrudan yakma 
yöntemi ile hidrojenli su ısıtması için 
kullanılmaktadır.

Doğal aydınlatma: Binalarda doğal aydınlatma, en 
basit pencerelerden ve tavan pencerelerinden 
yapılır. Pencerelerde ve çatı aydınlatmasında yön 
seçimi önemlidir. Doğal aydınlatma için en uygun 
yönler güney ve kuzeydir. Kuzey yönü radyasyona 
maruz kalmaz, ancak her zaman aynı kalitede gün 
ışığı alabilir. Batı ve doğu yönlerinde güneş yatay 
olarak yayılır ve kontrolü zorlaştırır. Güney 
yönünde güneşin etkisi kalıcıdır ve güneş batı ve 
doğu yönlerine göre dik açıyla yükselir. Bu nedenle 
kontrolü kolaydır.

Gün ışığının binaya girişini arttırmak için pencere 
kanatlarında ışık ve hafif raflara yön veren açık 
renkler kullanılmalıdır. Ayrıca ışığı yansıtmak için 
kullanılan elemanlar, ışığı tavana yansıtacak 
konumda olmalıdır.

Günışığı aydınlatma sistemlerinin doğru tasarımı ve 
seçimi, enerji verimliliğinin artırılmasına ve çevre 
kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Uygun 
şekilde tasarlandıklarında pencereler, katlar ve çatı 
monitörleri, istenmeyen ısı kazancı ve parlama 
olmaksızın aydınlatma ihtiyaçlarını karşılayabilir. 
Böylelikle gündüz aydınlatması ile hedef 
aydınlatmaya ulaşıldığında gün ışığı alan alanlarda 
elektrik lambaları kapatılabilir veya kısılabilir. 
Enerji tasarrufu, yalnızca bu gün ışığı alan alanların 
aydınlatma sistemi için ışık kontrolleri, sensörler ve 
ışık kısıcıların uygulanmasıyla sağlanabilir. 
Binalarda gün ışığının kullanılması elektrik enerjisi 
tüketimini azaltır. Örneğin, yurt dışı binaların yapay 
aydınlatmasının Avrupa'daki enerji tüketiminin% 
50'sini oluşturduğu gösterilmiştir. Yapay ve doğal 
aydınlatma kullanımının birleştirilmesiyle bu 
tüketimin% 30 ile% 70 arasında azaltılmasının 
mümkün olduğu da gösterilmiştir. Potansiyel 
tasarruf, pencerenin yönüne, boyutuna ve şekline ve 
odanın şekline ve yüzey yansımasına bağlıdır.

Binalarda doğal aydınlatmanın bir diğer kullanımı 
da gün ışığı sisteminin kullanılmasıdır. Günışığı, 
"gökyüzünden yayılan ışık ve güneş ışığının 
birleşimi" olarak tanımlanır. Günışığı aydınlatma 
sisteminin tercih edilen bir işlevi, gelen doğal ışık 
akısının önemli bir bölümünü iç aydınlatma 
koşullarını iyileştirmek için yeniden 
yönlendirmektir, bu nedenle bina zarfının 
açıklıklarının yakınında veya içinde yer alır. 
Günışığı aydınlatma sistemleri iki kategoriye 

ayrılır: yan aydınlatma ve üstten aydınlatma. Işık, 
dikey veya yatay ve yandan veya üstten birçok tipte 
cam konfigürasyonundan gelebilir. Daha yaygın 
olarak görülen yan aydınlatma, sadece bir pencere 
açıklığıdır. Üstten aydınlatma, binanın tavan veya 
çatı elemanındaki bir açıklıktır.

2.2. İnşaat Aşamasında Enerji Verimli Tasarım 
Yöntemleri
Yapım aşaması, yapının yapım ve kullanım 
süreçlerini içerir. Daha az enerji tüketen yapım 
tekniklerinin tercih edilmesi ve enerji tasarruflu 
ekipmanların kullanılması ile yapım aşaması 
mümkündür. İnşaatta kullanılan enerji bina 
sistemlerine göre değişmektedir. Örneğin yapılan 
bir çalışmada, çerçeve konstrüksiyonun yaşam 
döngüsü boyunca bir betonarme karkas 
konstrüksiyondan daha az enerji tükettiği tespit 
edilmiştir.Farklı malzemelerle inşa edilen binaların 
enerji tüketimi değiştikçe, aynı malzemelerle inşa 
edilen binalarda da enerji tüketimi değişmektedir. 
Yaygın olarak kullanılan betonarme karkas yapı 
sisteminin enerji tüketimi üç farklı yapı yöntemine 
göre aşağıdaki şekilde analiz edilmiştir:

1. Konvansiyonel karkas yapı sistemi: 
Konvansiyonel yapı sisteminin en belirgin özelliği, 
üretimin tamamının şantiyede yoğun insan gücü ile 
gerçekleştirilmesidir. Enerji tüketimi açısından 
incelendiğinde, beton üretimi ve beton dökümü 
aşamalarında kullanılan ekipmanların beton 
mikseri, çatı vinci) özelliklerinden dolayı 
geleneksel sistemin enerji tüketimi düşük 
seviyededir.

2. Tünel form beton kagir sistemi: Tünel form 
kagir sistemi belirli bir ön yatırım gerektirir. Sistem 
büyük ölçekli ve kalıcı üretimlere uygundur. Büyük 
ve ağır formları taşımak için çok fazla enerji 
tüketen kaldırma vinçleri kullanıldığından enerji 
tüketimi yüksektir. Beton santrali ve tünel içi 
ısıtıcılar ile kürleme görevi, sistemin enerji 
tüketimini artırmaktadır.
3. Prekast yapı sistemleri: Diğer sistemlerde bina 
alanında gerçekleştirilen işlemlerin çoğu üretim 
tesisinde yapıldığı için enerji tüketimi çok 
yüksektir. Bu sistemlerde nakliye araçlarından 
şantiyeye bileşenlerin indirilmesi, depolanması ve 
montajı vinçler ile yapılmaktadır. Bu nedenle bu 
aşamalarda da yüksek miktarda enerji tüketilir. 
Hazır yapı elemanlarını üretim tesisinden şantiyeye 
taşıyan ağır hizmet araçları trafikte sorunlara yol 
açarken, enerji tüketimini de artırmaktadır.
Aydınlatma kontrolleri: Aydınlatma 
gereksinimleri bir bina tasarımına yanıt verir. 
Gündüz vakti olduğunda aydınlatma ihtiyacı, 
pencere boyutuna ve yerleşimine ve binaların 

konumuna bağlı olacaktır. Bina pencerelerinin 
yönelimine, gün ışığının beslenmesine ve odanın 
kullanımına bağlı olan otomatik kontrollerin 
kullanılmasıyla aydınlatma ihtiyacı azaltılır .
Yüksek verimli ısıtma, havalandırma ve 
soğutma ekipmanı: Isıtmalı havalandırma klima 
(HVAC) sistemleri, binalardaki enerji tüketimini 
büyük ölçüde etkiler. Bina teknik özellikleri ile 
HVAC sistemleri arasındaki ilişki şu şekildedir: 
yüksek verimli bina zarfları, ısıtma ve soğutma 
sistemlerine olan ihtiyacı azaltır. İyi ve akıllı 
tasarlanmış binalar, HVAC sistemlerine olan 
ihtiyacı azaltabilir. HVAC sistemlerindeki 
verimlilik iyileştirmeleri, önemli tasarruflara yol 
açabilir. Örneğin, bir ısıtma kazanında veya bir 
klimada enerji verimliliği iyileştirilirse, toplam 
tasarruf, binadaki toplam ısıtma veya soğutma 
ihtiyacına bağlı olacaktır. İyi yalıtılmış bir bina 
zarfında, HVAC sisteminin enerji ihtiyacı azalır. 
Binanın uygun ölçülerde termal bölgelere ayrılması 
ısıtma ihtiyacını azaltır.

2.3. İnşaat Sonrası Aşamada Enerji Verimli 
Yöntemler
İnşaat sonrası aşama, kullanım aşamasının 
tamamlandığı aşamadır. Bu aşama, binanın 
yıkılmasını, geri dönüştürülmesini ve imha 
edilmesini içerir. Bu aşamada binalarda kullanılan 
yapı malzemeleri ve bileşimlerinin geri 
dönüştürülmesi ve binaların yeniden kullanılması 
önemlidir. Binaların fonksiyonel kullanımları 
tamamlandıktan sonra yıkılmak yerine başka 
fonksiyonlarda yeniden kullanılması hammadde, 
su, enerji gibi kaynakları korur. Yıkım kararı alınan 
yapıların çatı makası, doğrama gibi yapı 
kompozisyonlarının yeniden kullanılması 
sağlanmalıdır. Uygun yapı kompozisyonlarının 
kaydedilmesinin ardından, geri dönüştürülebilir 
yapı malzemelerinin ayrıştırılması gerekmektedir. 
Böylelikle çoğaltılacak yapı malzemesinin 
hammadde koruması sağlanır,  Binaları yıkarken 
mümkün olduğunca az makine ve ekipman 
kullanmak ve yıkım için enerji tasarrufu sağlayacak 
ekipman seçmek gerekir.



Giriş
Endüstri devrimi sonrasında teknolojik gelişmeler 
ve yaşam biçiminin değişmesine bağlı olarak 
günümüzde enerji gereksinimi gün geçtikçe 
artmaktadır. Enerji, tüm ülkelerde refah yaratmada, 
ekonomik büyümede ve sosyal kalkınmada en 
önemli katalizörlerden biridir. Binalar, küresel 
olarak tüketilen toplam enerji içinde önemli bir 
paya sahiptir; bu nedenle çevre üzerinde derin bir 
etkiye sahiptirler. Enerji bina yaşam döngüsünün 
her aşamasında kullanılır (bu aşamalar; yer seçimi, 
mimari tasarım, yapı sistemleri ve malzeme seçimi, 
bina inşaatı, kullanım ve bakım, yıkım, yeniden 
kullanma-geri kazanma-geri dönüştürme ve atık 
bertarafıdır).  Binaların enerji tüketimi, bir bina 
yaşam döngüsünün her aşamasında önemli ölçüde 
azaltılabilir. Bu çalışma ile, bina yaşam döngüsünde 
enerji verimli yöntemleri araştırdım.Bu içerikte;

Binalarda Enerji Verimliliğini Sağlamaya Yönelik 
Yöntemler başlığı altında inceleyeceğiz

Tüm binalar için enerji verimliliği sağlayacak 
çözüm önerileri getirmek mümkün değildir. Bir 
binanın işlevi, sistemi, konumu ve önemi binadan 
binaya değiştikçe enerji verimliliği sağlayan çözüm 
yolları da değişecektir. Bu nedenle mimari tasarım 
aşamasında doğru çözüme ulaşmak için gerekli 
veriler sağlanarak bilinçli bir yaklaşım 
geliştirilmesi gerekmektedir. Sonuçta elde edilecek 
ürünün daha verimli olma niteliğine sahip olması 
yani aynı eylemi gerçekleştirmek için daha uzun 
süre içinde daha az kaynak harcaması 
hedeflenmelidir.

Binaların enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik 
çok farklı uygulamalar bulunmaktadır. Yapının her 
aşamasında enerji tüketiminin dikkate alınması, 
bina yaşam döngüsü analizi ile elde edilir.

Bu açıdan binanın yaşam döngüsünü bilmemiz 
gerekiyor. Bina yaşam döngüsü, ön inşaat aşaması, 
inşaat aşaması ve inşaat sonrası aşama gibi üç ana 
aşamaya ayrılır. Bu aşamaların bazı süreçleri vardır. 
Ön yapım aşaması, uygun yer seçimi, saha 
planlaması, bina formu, bina planı ve uygun alan 
organizasyonu, bina kabuğu tasarımı, enerji verimli 
yapı malzemeleri seçimi, enerji tasarruflu peyzaj 
tasarımı, yapı malzemesi için hammadde elde etme, 
üretim ve bunların taşınmasını içerir. . Yapım 
aşamasında ise, binanın yapım ve kullanım 
süreçlerini içerir. İnşaat sonrası aşama, bina 
kullanımının tamamlanmasını takip eden aşamadır. 
Bu aşamada binanın yıkılması, geri dönüştürülmesi 
ve yok edilmesi vardır.

2. YAŞAM DÖNGÜSÜ AŞAMALARINA 
BAĞLI OLARAK BİNALARIN ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN 
UYGULANAN YÖNTEMLER
2.1. Ön yapım aşamasında enerji verimli tasarım 
yöntemleri
Ön inşa aşaması, inşaatın yapılacağı mekanın 
seçimini, binanın tasarımını, yapı malzemelerinin 
seçimini, inşaat malzemesi için hammaddelerin 
elde edilmesini, üretilmesini ve taşınmasını içerir. 
Bu süreçlerde uygun yer seçimi, site planlaması, 
bina formu, bina planı ve uygun alan 
organizasyonu, bina kabuğunun tasarımı, yapı 
malzemesi seçimi, peyzaj gibi bina yaşam 
döngüsünde önemli enerji tasarrufu ile stratejiler 
açıklanmıştır. sırayla yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanmak ve tasarlamak. Bu 
stratejiler aşağıda özet şeklinde açıklayacak 
olursak;

2.1.1. Uygun site seçimi
Bina alanı ve diğer binalar arasındaki mesafe, 
binaların etrafındaki güneş ışınım miktarını ve hava 
sirkülasyon hızını etkileyen en önemli tasarım 
parametrelerinden biridir. Bu nedenle bölgedeki 
binanın sahası güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından yararlanacak ve savunacak 
şekilde belirlenmelidir.

Hakim rüzgar ve güneşten yeterli korumayı 
sağlamak için, binaların arazi üzerindeki 
yönelimlerinin bölgenin iklim koşullarına uygun 
olması gerekmektedir. Soğuk bölgelerde, düşük 
gece sıcaklıkları, çukurlarda ve vadilerde daha 
soğuk, daha yoğun havanın birikmesine neden olur. 
Bu nedenle, soğuk bölgelerde binaların vadilerden 
ziyade yamaçlara konumlandırılması tavsiye edilir. 
Binanın bulunduğu yerin topografyası, gün ışığı ve 
doğal havalandırma, güneş radyasyonu kullanımı 
açısından güneş ışınımının geliş açısı, eğimi ve 
arazinin yönünü etkilemesi nedeniyle önemlidir. 
Yerleşim eğimli olacaksa, kazanılan güneş 
radyasyonu enerjisi yazın azalır, kazanılan güneş 
radyasyonu enerjisi kışın artar. Bu nedenle, arazinin 
eğimi, gelen güneş ışınımı miktarı ve enlem çok 
önemli parametrelerdir.

2.1.2. Site planlaması
Binaların tasarımında, binalar arası mesafe, güneş 
enerjisi kullanımını, rüzgar yönünü ve yapay çevre 
ile ilgili hızı etkileyen önemli bir tasarım 
parametresidir. Tasarım sürecinde bina çevresi ile 
bir bütün olarak ele alınmalıdır. Binalar arasındaki 
mesafeler, binanın kullanım aşamasındaki enerji 
performansını büyük ölçüde etkiler. Bir binanın 
diğer binaların gölgelik alanı içinde kalması güneş 
ışınlarının kullanımını etkiler ve enerji tüketimini 
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artıracaktır. Güneş ışınımından yararlanmak için 
bina boşlukları diğer binaların en yüksek gölge 
yüksekliğinden az olmamalıdır. Ayrıca, diğer 
binaların konumu ve mesafesi rüzgarın bina 
üzerindeki hızını ve yönünü etkilemekte ve bu da 
binanın enerji performansını etkilemektedir.

2.1.3. Yapı formu
Isı kaybını ve kazancını etkileyen önemli bir faktör 
olan yapının şekli, yapı uzunluğunun plandaki 
yapının bina derinliğine oranı, bina yüksekliği, çatı 
tipi, eğimi gibi yapıyı oluşturan geometrik 
değişkenler ile tanımlanabilir. Ortamı oluşturan 
yüzeylerin hacme oranına bağlı olarak binanın ısı 
kayıp-kazancı artabilir ve azalabilir.

Binanın enerji performansı, biçimi, hacimsel yüzey 
hızı ve önden hareketleri gibi faktörlerden etkilenir. 
Binanın geometrik şekli ile enerji performansı 
arasında doğrudan bir ilişki vardır.Farklı iklim 
koşullarına sahip alanlarda binanın şekli önemlidir. 
Soğuk iklim bölgelerinde ısı kaybını en aza indiren 
kompakt formlar kullanılmalıdır. Sıcak-kuru iklim 
bölgelerinde ısı kazanımını minimuma indiren 
gölgeli ve serin yaşam alanları sağlamaya yardımcı 
olan kompakt formlar ve avlular kullanılmalıdır. 
Sıcak-nemli iklim bölgesinde, uzun kenarı hakim 
rüzgarın yönüne bakan uzun ve ince formlar 
maksimum çapraz havalandırmayı mümkün 
kılacaktır. Ilıman iklimlerde, soğuk iklim 
bölgelerinde kullanılan formlardan daha esnek olan 
kompakt formlar kullanılmalıdır.

2.1.4. Bina planı ve uygun alan organizasyonu
Enerji tasarrufunda bina planı ve şekilleri etkili 
olmalıdır. Bu nedenle sıcak mevsimlerde minimum, 
soğukta maksimum ısı kazanımı sağlayacak şekilde 
binalar oluşturulmalıdır. Azaltılmış yüzey alanına 
sahip kare veya dikdörtgen gibi basit plan tipleri 
sayesinde ısı kayıpları ve kazançları da azaltılır. İç 
mekanın verimli kullanıldığı daha küçük binalar 
ısıtılabildiğinden, soğutulabildiğinden ve daha 
büyük binalardan daha verimli 
aydınlatılabildiğinden daha az enerji kullanır.

2.1.5. Bina kaplaması
Bina dış örtüsü, binayı dışardan ayıran ve ısı 
enerjisinin içeriye veya dışarıya aktarılmasını 
sağlayan duvar, tavan, zemin, pencere, kapı gibi 
bileşenlerdir.Binanın dış kabuğunu oluşturan 
duvarlar, pencereler, döşeme ve kapılar gibi bina 
bileşenlerinin fiziksel ve yapısal özellikleri binanın 
enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Bu bileşenlerde kullanılan malzemelerin ısıl 
performansı kalınlığı ve rengi binanın ısı kaybını ve 
kazancını düzenlemede önemli bir rol oynar.

2.1.6. Enerji tasarruflu yapı malzemelerinin 
seçimi
Hem üretim aşamasında olan yapı malzemeleri, 
kullanım aşamasında enerji verimli özelliklere 
sahip olmalıdır. Enerji tasarruflu yapı malzemesi 
özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

Yerel malzeme: İnşaatların toplam enerji 
tüketiminde, inşaat malzemelerinin şantiyeye 
taşınması için harcanan enerji miktarı oldukça 
fazladır ve ayrıca inşaatların enerji verimliliğini ve 
ekonomik maliyetini etkiler. Bu nedenle inşaat 
malzemeleri yerli malzeme ise ve mümkün 
olduğunca şantiyeye yakın yerlerde üretilirse 
ulaşımda enerji tüketimi azalacak ve ulaşımda 
tasarruf yapıya önemli bir ekolojik kalite 
kazandırcaktır.
 
Geri dönüştürülmüş kaynaklar: Birçok yapı 
malzemesinin üretiminde büyük miktarda enerji 
kullanılır. Yapı malzemesi üretiminde yeni 
işlenmemiş kaynaklar yerine geri dönüştürülmüş 
kaynakların kullanılması, hammaddede önemli bir 
koruma ve ayrıca önemli miktarda enerji tasarrufu 
sağlar.
 
Düşük yoğunluklu endüstriyel süreçlerle 
üretilen malzemeler: Yapı malzemeleri, binaların 
enerji verimliliğinde önemli bir rol oynar. Bina 
yaşam döngüsü boyunca kullanılan toplam 
enerjinin büyük bir kısmı, yapı malzemelerinin 
üretimi sırasında tüketilir (özellikle 
somutlaştırılmış enerji). Yapı malzemelerinin 
üretiminde tüketilen enerji miktarının, 50 yıllık 
kullanım süreci olan bir yapının yaşam döngüsü 
süreçlerinde tükettiği toplam enerji miktarına oranı, 
yapım yöntemlerine, iklime ve iklime bağlı 
olarak% 6 ile% 20 arasında değişmektedir.

Doğal malzemeler yenilenebilir kaynaklardan 
hızlı bir şekilde elde edilir: Genelde doğal 
malzemelerin enerji içeriği yapay malzemelere göre 
daha düşüktür çünkü bu malzemeler daha az enerji 
ve işçilik maliyeti ile üretilir. Yerel olarak temin 
edilmesi kolay olan bu tür malzemeler genellikle 
yenilenebilir kaynaklar arasındadır. İnşaatlarda 
kullanılan bu tür bitkisel malzemeler, örneğin 
ahşap, bambu, kamış, saman, çavdar sapı, ayçiçeği 
sapı, mantar, yenilenebilir kaynaklardan hızla elde 
edilen doğal malzemelerdir.

Emek yoğun malzemeler: İmalat malzemelerinde 
yüksek nitelikli insan gücünün kullanılması, 
endüstriye dayalı süreçleri azaltacak ve buna bağlı 
olarak enerji tüketimini azaltacaktır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanılarak üretilen malzemeler, 
üretim sürecinde birincil enerji tedarikçisi olarak 

fosil yakıtlar yerine özellikle yenilenebilir enerji 
kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.) 
Tercih edilmelidir.
 
Şantiye sürecinde daha az enerji tüketen 
malzemeler: Şantiye yönetimi, elektrik enerjisi 
ihtiyacı, çalışan makineler, ısıtma ve aydınlatma 
şantiyenin enerji tüketimini etkiler. Şantiyelerde 
mekanizasyonun artması sonucu elektrik tüketimi 
de önemli ölçüde arttırmıştır.

Dayanıklı yapı malzemelerinin kullanılması: 
Yapılarda dayanıklı malzemelerin kullanılması, 
çeşitli etkenlere karşı daha dayanıklı ve uzun 
ömürlü olmasını sağlar. Bu, bozulma ve yaşlanma 
nedeniyle malzeme yenileme veya bakım ihtiyacını 
geciktirir veya ortadan kaldırır. Bu sayede bakım 
veya yenilemede kullanılacak malzemeye harcanan 
enerjiden tasarruf edilir.

Isı yalıtım kapasitesi yüksek yapı malzemeleri: 
Isı yalıtım kapasitesi yüksek yapı malzemeleri 
seçimi ile yapının kullanım aşamasında harcadığı 
enerji miktarı azalacaktır. Örnekler olarak 
belirtildiği gibi, opak ve yarı saydam yalıtım 
malzemeleridir.

2.1.7. Enerji tasarruflu peyzaj tasarımı
Doğru ve bilinçli bir enerji korumalı peyzaj tasarımı 
sayesinde, yaz ve kış mevsimlerinde ısıtma ve 
soğutma için harcanan enerji maliyetini% 30 
oranında azaltmak mümkündür.

2.1.8. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma
Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, 
biyokütle, biyogaz, jeotermal enerji, hidro, odun, 
okyanus termal, gelgit, dalga, deniz akıntıları) 
yeryüzündeki tüm canlılar tarafından kullanılabilen 
ve tükenmez olarak kabul edilen enerji 
kaynaklarıdır. . Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
pasif ve aktif yöntemlerle yararlanmak 
mümkündür.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Pasif 
Tekniklerle Kullanılması:
Pasif ısıtma: Pasif güneş enerjili ısıtma sistemleri, 
güneş sistemi ile bina arasındaki ilişkiye göre 
kategorize edilir. Pasif solar ısıtma sistemlerinin üç 
kategorisi vardır: doğrudan kazanç sistemleri, 
dolaylı kazanç sistemleri ve izole kazanç sistemleri. 
Pasif güneş enerjili ısıtma sisteminde, yapı 
elemanları (pencereler, duvarlar, döşemeler vb.) 
Isıyı toplayıp depolar ve ardından iç mekanı dağıtır.
Doğrudan kazanç sistemleri: Doğrudan kazançlı 
pasif solar bina, kış güneşini doğrudan işgal edilen 
alana alan pencerelere sahiptir. Bu güneş enerjisi 
kazanımları, binanın mevcut ısıtma ihtiyaçlarının 

bir kısmını karşılamaya hizmet eder veya daha 
sonra ortaya çıkan ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak 
için termal kütlede depolanır. 

Dolaylı kazanç sistemleri: Dolaylı kazançlı bir 
pasif güneş sistemi, cephe ve iç mekanlar arasında 
termal depolamaya sahiptir. Isı, bir binanın dış 
duvarında veya çatısında (su veya tuğla / beton ile) 
toplanır ve depolanır.

İzole kazanç sistemleri: İzole kazançlı pasif solar 
konsepti, binanın iç mekanından termal olarak izole 
edilmiş solar toplama ve depolamayı içerir. İzole 
kazanım sistemlerinde en yaygın kullanım güneş 
alanıdır. Toplama ve depolama, işgal edilen 
alanlardan ayrıdır ancak doğrudan termal olarak 
bağlantılıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Aktif 
Tekniklerle Kullanılması:
Güneş enerjisi sistemlerinin binalarda aktif 
kullanımı: Güneş kollektörleri, fotovoltaik (PV) 
paneller ve bina entegre PV (BIPV) gibi 
ekipmanların kullanıldığı binalarda güneş enerjisi 
ile ısı ve elektrik üretmek mümkündür. Yüksek katlı 
binalarda PV panellerin potansiyel uygulaması, 
yüksek komşu binalar nedeniyle alçak binalardan 
daha fazladır; Direkt güneş ışınımı için daha fazla 
olanak sağlar. Çok miktarda PV panelinin 
düzenlenmesi için gereklilikler en önemli sorundur. 
Çünkü binalarda estetiği ve PV panelin 
verimliliğini korumak gereklidir.

Güneş enerjisinin kullanıldığı aktif sistemler, bu 
amaçla üretilen kollektörler vasıtasıyla absorbe 
edilen güneş ışınımını istenilen şekilde enerjiye 
dönüştüren ve bunun bina içerisinde kullanılmasına 
imkan veren mekanik ve / veya elektronik 
bileşenlerin bir araya toplanmasından oluşan 
sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde güneş 
radyasyonu ısıya ve elektrik enerjisine dönüşebilir . 
Güneş radyasyonlarını enerjiye dönüştüren bu 
sistemler ürettikleri enerjiye göre ikiye ayrılır: 
termal enerji üreten güneş enerjisi sistemleri ve 
elektrik enerjisi üreten termal elektrik (fotovoltaik) 
sistemler (PV sistemleri). Bu sistemler aşağıda 
kısaca açıklanmıştır.

Güneş enerjisi termal sistemleri: Güneş enerjisi 
termal sistemleri (etkili güneş enerjisi sistemleri), 
güneş ışınımını kollektörler aracılığıyla termal 
enerjiye dönüştüren mekanik ve / veya elektronik 
bileşenlerin bir araya toplanmasıdır, bu enerjinin 
doğrudan su, hava ve su benzer sıvıyı veya bir 
depolama ünitesinde değerlendirerek kullanılabilir 
hale getirir.

Güneş enerjili su ısıtma sistemleri: Bu sistemler 
güneş ışınımını termal enerjiye dönüştüren, bu ısıyı 
su ortamında tutan ve dağıtan unsurlardan oluşur. 
Sistemlerin zorunluluğun karmaşıklığına ve 
büyüklüğüne bağlı olarak farklılık göstermesinin 
aksine güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin tamamı 
suyun ısıtılması, depolanması ve dağıtılmasına 
dayanmaktadır. Güneş enerjisinin dönüşümü ile 
üretilen sıcak su, sistemin özelliklerine bağlı olarak 
doğrudan banyo yapmak, çamaşır yıkamak ve 
bulaşık yıkamak için kullanılabileceği gibi, 
geleneksel ısıtma sistemini desteklemek için de 
kullanılabilir.

Fotovoltaik sistemler: Güneş ışınımından 
toplayıcılar aracılığıyla elektrik enerjisi üreten ve 
bu enerjiyi kullanılabilir hale getiren bileşenlerin 
kümelenmelerine fotovoltaik (PV) sistemler denir. 
Basit veya karmaşık yapılanma ile PV sistemleri, 
yol aydınlatması, fenerler, araçlar, inşaatlar ve 
elektrik santralleri gibi çok sayıda farklı alanda 
elektrik üretmek için kullanılır. Fotovoltaik bir 
sistem elektrik enerjisi üretir, üretilen enerjiyi 
gerekli koşullar için depolar ve bu enerjiyi güvenli 
bir şekilde kullanım alanlarına aktarır.
 
Binalarda rüzgar enerjisi sistemlerinin aktif 
kullanımı: Rüzgar enerjisi, dünyanın en hızlı 
büyüyen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgar 
enerjisi temiz bir yakıt kaynağıdır ve asit 
yağmurlarına veya sera gazlarına neden olan 
atmosferik emisyonlar üretmez. Rüzgar enerjisi 
tükenmez bir enerji kaynağıdır.

Binalarda jeotermal enerjinin kullanımı: 
Jeotermal enerji konutlarda ısıtma ve soğutmada, 
seracılıkta ve tarımda kullanılmaktadır. Jeotermal 
enerji sistemleri, ısı pompaları, kuyu içi ısı 
eşanjörleri, ısı boruları gibi uygulama yöntemlerine 
göre üç farklı şekilde uygulanmaktadır. Binalarda 
yaygın kullanımları ısı boruları şeklindedir.

Binalarda biyokütle enerjisinin kullanımı: 
Biyokütle, yenilenebilir ve çevre dostu, her yerde 
yetiştirilebilen, sosyoekonomik gelişmeyi sağlayan, 
elektrik üretimi ve araçlara yakıt elde etmek için 
kullanılabilen stratejik bir enerji kaynağıdır. 
Biyokütle enerji sektöründe doğrudan yakılarak 
değerlendirilmekte veya çeşitli işlemlerle yakıt 
kalitesi artırılarak mevcut yakıtlara eşdeğer 
alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, 
depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar) elde 
edilmektedir.

Biyokütleden fiziksel işlemler (boyut 
küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtreleme, 
ekstraksiyon ve briketleme) ve dönüştürme 

işlemleri (biyokütle ve termokimyasal işlemler) ile 
yakıt üretilir . Evlerde biyokütle, havasız artışla 
benimsenen biyogaz enerjisi üretimi, piroliz 
yöntemi ile etanol ısıtma ve doğrudan yakma 
yöntemi ile hidrojenli su ısıtması için 
kullanılmaktadır.

Doğal aydınlatma: Binalarda doğal aydınlatma, en 
basit pencerelerden ve tavan pencerelerinden 
yapılır. Pencerelerde ve çatı aydınlatmasında yön 
seçimi önemlidir. Doğal aydınlatma için en uygun 
yönler güney ve kuzeydir. Kuzey yönü radyasyona 
maruz kalmaz, ancak her zaman aynı kalitede gün 
ışığı alabilir. Batı ve doğu yönlerinde güneş yatay 
olarak yayılır ve kontrolü zorlaştırır. Güney 
yönünde güneşin etkisi kalıcıdır ve güneş batı ve 
doğu yönlerine göre dik açıyla yükselir. Bu nedenle 
kontrolü kolaydır.

Gün ışığının binaya girişini arttırmak için pencere 
kanatlarında ışık ve hafif raflara yön veren açık 
renkler kullanılmalıdır. Ayrıca ışığı yansıtmak için 
kullanılan elemanlar, ışığı tavana yansıtacak 
konumda olmalıdır.

Günışığı aydınlatma sistemlerinin doğru tasarımı ve 
seçimi, enerji verimliliğinin artırılmasına ve çevre 
kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Uygun 
şekilde tasarlandıklarında pencereler, katlar ve çatı 
monitörleri, istenmeyen ısı kazancı ve parlama 
olmaksızın aydınlatma ihtiyaçlarını karşılayabilir. 
Böylelikle gündüz aydınlatması ile hedef 
aydınlatmaya ulaşıldığında gün ışığı alan alanlarda 
elektrik lambaları kapatılabilir veya kısılabilir. 
Enerji tasarrufu, yalnızca bu gün ışığı alan alanların 
aydınlatma sistemi için ışık kontrolleri, sensörler ve 
ışık kısıcıların uygulanmasıyla sağlanabilir. 
Binalarda gün ışığının kullanılması elektrik enerjisi 
tüketimini azaltır. Örneğin, yurt dışı binaların yapay 
aydınlatmasının Avrupa'daki enerji tüketiminin% 
50'sini oluşturduğu gösterilmiştir. Yapay ve doğal 
aydınlatma kullanımının birleştirilmesiyle bu 
tüketimin% 30 ile% 70 arasında azaltılmasının 
mümkün olduğu da gösterilmiştir. Potansiyel 
tasarruf, pencerenin yönüne, boyutuna ve şekline ve 
odanın şekline ve yüzey yansımasına bağlıdır.

Binalarda doğal aydınlatmanın bir diğer kullanımı 
da gün ışığı sisteminin kullanılmasıdır. Günışığı, 
"gökyüzünden yayılan ışık ve güneş ışığının 
birleşimi" olarak tanımlanır. Günışığı aydınlatma 
sisteminin tercih edilen bir işlevi, gelen doğal ışık 
akısının önemli bir bölümünü iç aydınlatma 
koşullarını iyileştirmek için yeniden 
yönlendirmektir, bu nedenle bina zarfının 
açıklıklarının yakınında veya içinde yer alır. 
Günışığı aydınlatma sistemleri iki kategoriye 

ayrılır: yan aydınlatma ve üstten aydınlatma. Işık, 
dikey veya yatay ve yandan veya üstten birçok tipte 
cam konfigürasyonundan gelebilir. Daha yaygın 
olarak görülen yan aydınlatma, sadece bir pencere 
açıklığıdır. Üstten aydınlatma, binanın tavan veya 
çatı elemanındaki bir açıklıktır.

2.2. İnşaat Aşamasında Enerji Verimli Tasarım 
Yöntemleri
Yapım aşaması, yapının yapım ve kullanım 
süreçlerini içerir. Daha az enerji tüketen yapım 
tekniklerinin tercih edilmesi ve enerji tasarruflu 
ekipmanların kullanılması ile yapım aşaması 
mümkündür. İnşaatta kullanılan enerji bina 
sistemlerine göre değişmektedir. Örneğin yapılan 
bir çalışmada, çerçeve konstrüksiyonun yaşam 
döngüsü boyunca bir betonarme karkas 
konstrüksiyondan daha az enerji tükettiği tespit 
edilmiştir.Farklı malzemelerle inşa edilen binaların 
enerji tüketimi değiştikçe, aynı malzemelerle inşa 
edilen binalarda da enerji tüketimi değişmektedir. 
Yaygın olarak kullanılan betonarme karkas yapı 
sisteminin enerji tüketimi üç farklı yapı yöntemine 
göre aşağıdaki şekilde analiz edilmiştir:

1. Konvansiyonel karkas yapı sistemi: 
Konvansiyonel yapı sisteminin en belirgin özelliği, 
üretimin tamamının şantiyede yoğun insan gücü ile 
gerçekleştirilmesidir. Enerji tüketimi açısından 
incelendiğinde, beton üretimi ve beton dökümü 
aşamalarında kullanılan ekipmanların beton 
mikseri, çatı vinci) özelliklerinden dolayı 
geleneksel sistemin enerji tüketimi düşük 
seviyededir.

2. Tünel form beton kagir sistemi: Tünel form 
kagir sistemi belirli bir ön yatırım gerektirir. Sistem 
büyük ölçekli ve kalıcı üretimlere uygundur. Büyük 
ve ağır formları taşımak için çok fazla enerji 
tüketen kaldırma vinçleri kullanıldığından enerji 
tüketimi yüksektir. Beton santrali ve tünel içi 
ısıtıcılar ile kürleme görevi, sistemin enerji 
tüketimini artırmaktadır.
3. Prekast yapı sistemleri: Diğer sistemlerde bina 
alanında gerçekleştirilen işlemlerin çoğu üretim 
tesisinde yapıldığı için enerji tüketimi çok 
yüksektir. Bu sistemlerde nakliye araçlarından 
şantiyeye bileşenlerin indirilmesi, depolanması ve 
montajı vinçler ile yapılmaktadır. Bu nedenle bu 
aşamalarda da yüksek miktarda enerji tüketilir. 
Hazır yapı elemanlarını üretim tesisinden şantiyeye 
taşıyan ağır hizmet araçları trafikte sorunlara yol 
açarken, enerji tüketimini de artırmaktadır.
Aydınlatma kontrolleri: Aydınlatma 
gereksinimleri bir bina tasarımına yanıt verir. 
Gündüz vakti olduğunda aydınlatma ihtiyacı, 
pencere boyutuna ve yerleşimine ve binaların 

konumuna bağlı olacaktır. Bina pencerelerinin 
yönelimine, gün ışığının beslenmesine ve odanın 
kullanımına bağlı olan otomatik kontrollerin 
kullanılmasıyla aydınlatma ihtiyacı azaltılır .
Yüksek verimli ısıtma, havalandırma ve 
soğutma ekipmanı: Isıtmalı havalandırma klima 
(HVAC) sistemleri, binalardaki enerji tüketimini 
büyük ölçüde etkiler. Bina teknik özellikleri ile 
HVAC sistemleri arasındaki ilişki şu şekildedir: 
yüksek verimli bina zarfları, ısıtma ve soğutma 
sistemlerine olan ihtiyacı azaltır. İyi ve akıllı 
tasarlanmış binalar, HVAC sistemlerine olan 
ihtiyacı azaltabilir. HVAC sistemlerindeki 
verimlilik iyileştirmeleri, önemli tasarruflara yol 
açabilir. Örneğin, bir ısıtma kazanında veya bir 
klimada enerji verimliliği iyileştirilirse, toplam 
tasarruf, binadaki toplam ısıtma veya soğutma 
ihtiyacına bağlı olacaktır. İyi yalıtılmış bir bina 
zarfında, HVAC sisteminin enerji ihtiyacı azalır. 
Binanın uygun ölçülerde termal bölgelere ayrılması 
ısıtma ihtiyacını azaltır.

2.3. İnşaat Sonrası Aşamada Enerji Verimli 
Yöntemler
İnşaat sonrası aşama, kullanım aşamasının 
tamamlandığı aşamadır. Bu aşama, binanın 
yıkılmasını, geri dönüştürülmesini ve imha 
edilmesini içerir. Bu aşamada binalarda kullanılan 
yapı malzemeleri ve bileşimlerinin geri 
dönüştürülmesi ve binaların yeniden kullanılması 
önemlidir. Binaların fonksiyonel kullanımları 
tamamlandıktan sonra yıkılmak yerine başka 
fonksiyonlarda yeniden kullanılması hammadde, 
su, enerji gibi kaynakları korur. Yıkım kararı alınan 
yapıların çatı makası, doğrama gibi yapı 
kompozisyonlarının yeniden kullanılması 
sağlanmalıdır. Uygun yapı kompozisyonlarının 
kaydedilmesinin ardından, geri dönüştürülebilir 
yapı malzemelerinin ayrıştırılması gerekmektedir. 
Böylelikle çoğaltılacak yapı malzemesinin 
hammadde koruması sağlanır,  Binaları yıkarken 
mümkün olduğunca az makine ve ekipman 
kullanmak ve yıkım için enerji tasarrufu sağlayacak 
ekipman seçmek gerekir.



Giriş
Endüstri devrimi sonrasında teknolojik gelişmeler 
ve yaşam biçiminin değişmesine bağlı olarak 
günümüzde enerji gereksinimi gün geçtikçe 
artmaktadır. Enerji, tüm ülkelerde refah yaratmada, 
ekonomik büyümede ve sosyal kalkınmada en 
önemli katalizörlerden biridir. Binalar, küresel 
olarak tüketilen toplam enerji içinde önemli bir 
paya sahiptir; bu nedenle çevre üzerinde derin bir 
etkiye sahiptirler. Enerji bina yaşam döngüsünün 
her aşamasında kullanılır (bu aşamalar; yer seçimi, 
mimari tasarım, yapı sistemleri ve malzeme seçimi, 
bina inşaatı, kullanım ve bakım, yıkım, yeniden 
kullanma-geri kazanma-geri dönüştürme ve atık 
bertarafıdır).  Binaların enerji tüketimi, bir bina 
yaşam döngüsünün her aşamasında önemli ölçüde 
azaltılabilir. Bu çalışma ile, bina yaşam döngüsünde 
enerji verimli yöntemleri araştırdım.Bu içerikte;

Binalarda Enerji Verimliliğini Sağlamaya Yönelik 
Yöntemler başlığı altında inceleyeceğiz

Tüm binalar için enerji verimliliği sağlayacak 
çözüm önerileri getirmek mümkün değildir. Bir 
binanın işlevi, sistemi, konumu ve önemi binadan 
binaya değiştikçe enerji verimliliği sağlayan çözüm 
yolları da değişecektir. Bu nedenle mimari tasarım 
aşamasında doğru çözüme ulaşmak için gerekli 
veriler sağlanarak bilinçli bir yaklaşım 
geliştirilmesi gerekmektedir. Sonuçta elde edilecek 
ürünün daha verimli olma niteliğine sahip olması 
yani aynı eylemi gerçekleştirmek için daha uzun 
süre içinde daha az kaynak harcaması 
hedeflenmelidir.

Binaların enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik 
çok farklı uygulamalar bulunmaktadır. Yapının her 
aşamasında enerji tüketiminin dikkate alınması, 
bina yaşam döngüsü analizi ile elde edilir.

Bu açıdan binanın yaşam döngüsünü bilmemiz 
gerekiyor. Bina yaşam döngüsü, ön inşaat aşaması, 
inşaat aşaması ve inşaat sonrası aşama gibi üç ana 
aşamaya ayrılır. Bu aşamaların bazı süreçleri vardır. 
Ön yapım aşaması, uygun yer seçimi, saha 
planlaması, bina formu, bina planı ve uygun alan 
organizasyonu, bina kabuğu tasarımı, enerji verimli 
yapı malzemeleri seçimi, enerji tasarruflu peyzaj 
tasarımı, yapı malzemesi için hammadde elde etme, 
üretim ve bunların taşınmasını içerir. . Yapım 
aşamasında ise, binanın yapım ve kullanım 
süreçlerini içerir. İnşaat sonrası aşama, bina 
kullanımının tamamlanmasını takip eden aşamadır. 
Bu aşamada binanın yıkılması, geri dönüştürülmesi 
ve yok edilmesi vardır.

2. YAŞAM DÖNGÜSÜ AŞAMALARINA 
BAĞLI OLARAK BİNALARIN ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN 
UYGULANAN YÖNTEMLER
2.1. Ön yapım aşamasında enerji verimli tasarım 
yöntemleri
Ön inşa aşaması, inşaatın yapılacağı mekanın 
seçimini, binanın tasarımını, yapı malzemelerinin 
seçimini, inşaat malzemesi için hammaddelerin 
elde edilmesini, üretilmesini ve taşınmasını içerir. 
Bu süreçlerde uygun yer seçimi, site planlaması, 
bina formu, bina planı ve uygun alan 
organizasyonu, bina kabuğunun tasarımı, yapı 
malzemesi seçimi, peyzaj gibi bina yaşam 
döngüsünde önemli enerji tasarrufu ile stratejiler 
açıklanmıştır. sırayla yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanmak ve tasarlamak. Bu 
stratejiler aşağıda özet şeklinde açıklayacak 
olursak;

2.1.1. Uygun site seçimi
Bina alanı ve diğer binalar arasındaki mesafe, 
binaların etrafındaki güneş ışınım miktarını ve hava 
sirkülasyon hızını etkileyen en önemli tasarım 
parametrelerinden biridir. Bu nedenle bölgedeki 
binanın sahası güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından yararlanacak ve savunacak 
şekilde belirlenmelidir.

Hakim rüzgar ve güneşten yeterli korumayı 
sağlamak için, binaların arazi üzerindeki 
yönelimlerinin bölgenin iklim koşullarına uygun 
olması gerekmektedir. Soğuk bölgelerde, düşük 
gece sıcaklıkları, çukurlarda ve vadilerde daha 
soğuk, daha yoğun havanın birikmesine neden olur. 
Bu nedenle, soğuk bölgelerde binaların vadilerden 
ziyade yamaçlara konumlandırılması tavsiye edilir. 
Binanın bulunduğu yerin topografyası, gün ışığı ve 
doğal havalandırma, güneş radyasyonu kullanımı 
açısından güneş ışınımının geliş açısı, eğimi ve 
arazinin yönünü etkilemesi nedeniyle önemlidir. 
Yerleşim eğimli olacaksa, kazanılan güneş 
radyasyonu enerjisi yazın azalır, kazanılan güneş 
radyasyonu enerjisi kışın artar. Bu nedenle, arazinin 
eğimi, gelen güneş ışınımı miktarı ve enlem çok 
önemli parametrelerdir.

2.1.2. Site planlaması
Binaların tasarımında, binalar arası mesafe, güneş 
enerjisi kullanımını, rüzgar yönünü ve yapay çevre 
ile ilgili hızı etkileyen önemli bir tasarım 
parametresidir. Tasarım sürecinde bina çevresi ile 
bir bütün olarak ele alınmalıdır. Binalar arasındaki 
mesafeler, binanın kullanım aşamasındaki enerji 
performansını büyük ölçüde etkiler. Bir binanın 
diğer binaların gölgelik alanı içinde kalması güneş 
ışınlarının kullanımını etkiler ve enerji tüketimini 
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artıracaktır. Güneş ışınımından yararlanmak için 
bina boşlukları diğer binaların en yüksek gölge 
yüksekliğinden az olmamalıdır. Ayrıca, diğer 
binaların konumu ve mesafesi rüzgarın bina 
üzerindeki hızını ve yönünü etkilemekte ve bu da 
binanın enerji performansını etkilemektedir.

2.1.3. Yapı formu
Isı kaybını ve kazancını etkileyen önemli bir faktör 
olan yapının şekli, yapı uzunluğunun plandaki 
yapının bina derinliğine oranı, bina yüksekliği, çatı 
tipi, eğimi gibi yapıyı oluşturan geometrik 
değişkenler ile tanımlanabilir. Ortamı oluşturan 
yüzeylerin hacme oranına bağlı olarak binanın ısı 
kayıp-kazancı artabilir ve azalabilir.

Binanın enerji performansı, biçimi, hacimsel yüzey 
hızı ve önden hareketleri gibi faktörlerden etkilenir. 
Binanın geometrik şekli ile enerji performansı 
arasında doğrudan bir ilişki vardır.Farklı iklim 
koşullarına sahip alanlarda binanın şekli önemlidir. 
Soğuk iklim bölgelerinde ısı kaybını en aza indiren 
kompakt formlar kullanılmalıdır. Sıcak-kuru iklim 
bölgelerinde ısı kazanımını minimuma indiren 
gölgeli ve serin yaşam alanları sağlamaya yardımcı 
olan kompakt formlar ve avlular kullanılmalıdır. 
Sıcak-nemli iklim bölgesinde, uzun kenarı hakim 
rüzgarın yönüne bakan uzun ve ince formlar 
maksimum çapraz havalandırmayı mümkün 
kılacaktır. Ilıman iklimlerde, soğuk iklim 
bölgelerinde kullanılan formlardan daha esnek olan 
kompakt formlar kullanılmalıdır.

2.1.4. Bina planı ve uygun alan organizasyonu
Enerji tasarrufunda bina planı ve şekilleri etkili 
olmalıdır. Bu nedenle sıcak mevsimlerde minimum, 
soğukta maksimum ısı kazanımı sağlayacak şekilde 
binalar oluşturulmalıdır. Azaltılmış yüzey alanına 
sahip kare veya dikdörtgen gibi basit plan tipleri 
sayesinde ısı kayıpları ve kazançları da azaltılır. İç 
mekanın verimli kullanıldığı daha küçük binalar 
ısıtılabildiğinden, soğutulabildiğinden ve daha 
büyük binalardan daha verimli 
aydınlatılabildiğinden daha az enerji kullanır.

2.1.5. Bina kaplaması
Bina dış örtüsü, binayı dışardan ayıran ve ısı 
enerjisinin içeriye veya dışarıya aktarılmasını 
sağlayan duvar, tavan, zemin, pencere, kapı gibi 
bileşenlerdir.Binanın dış kabuğunu oluşturan 
duvarlar, pencereler, döşeme ve kapılar gibi bina 
bileşenlerinin fiziksel ve yapısal özellikleri binanın 
enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Bu bileşenlerde kullanılan malzemelerin ısıl 
performansı kalınlığı ve rengi binanın ısı kaybını ve 
kazancını düzenlemede önemli bir rol oynar.

2.1.6. Enerji tasarruflu yapı malzemelerinin 
seçimi
Hem üretim aşamasında olan yapı malzemeleri, 
kullanım aşamasında enerji verimli özelliklere 
sahip olmalıdır. Enerji tasarruflu yapı malzemesi 
özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

Yerel malzeme: İnşaatların toplam enerji 
tüketiminde, inşaat malzemelerinin şantiyeye 
taşınması için harcanan enerji miktarı oldukça 
fazladır ve ayrıca inşaatların enerji verimliliğini ve 
ekonomik maliyetini etkiler. Bu nedenle inşaat 
malzemeleri yerli malzeme ise ve mümkün 
olduğunca şantiyeye yakın yerlerde üretilirse 
ulaşımda enerji tüketimi azalacak ve ulaşımda 
tasarruf yapıya önemli bir ekolojik kalite 
kazandırcaktır.
 
Geri dönüştürülmüş kaynaklar: Birçok yapı 
malzemesinin üretiminde büyük miktarda enerji 
kullanılır. Yapı malzemesi üretiminde yeni 
işlenmemiş kaynaklar yerine geri dönüştürülmüş 
kaynakların kullanılması, hammaddede önemli bir 
koruma ve ayrıca önemli miktarda enerji tasarrufu 
sağlar.
 
Düşük yoğunluklu endüstriyel süreçlerle 
üretilen malzemeler: Yapı malzemeleri, binaların 
enerji verimliliğinde önemli bir rol oynar. Bina 
yaşam döngüsü boyunca kullanılan toplam 
enerjinin büyük bir kısmı, yapı malzemelerinin 
üretimi sırasında tüketilir (özellikle 
somutlaştırılmış enerji). Yapı malzemelerinin 
üretiminde tüketilen enerji miktarının, 50 yıllık 
kullanım süreci olan bir yapının yaşam döngüsü 
süreçlerinde tükettiği toplam enerji miktarına oranı, 
yapım yöntemlerine, iklime ve iklime bağlı 
olarak% 6 ile% 20 arasında değişmektedir.

Doğal malzemeler yenilenebilir kaynaklardan 
hızlı bir şekilde elde edilir: Genelde doğal 
malzemelerin enerji içeriği yapay malzemelere göre 
daha düşüktür çünkü bu malzemeler daha az enerji 
ve işçilik maliyeti ile üretilir. Yerel olarak temin 
edilmesi kolay olan bu tür malzemeler genellikle 
yenilenebilir kaynaklar arasındadır. İnşaatlarda 
kullanılan bu tür bitkisel malzemeler, örneğin 
ahşap, bambu, kamış, saman, çavdar sapı, ayçiçeği 
sapı, mantar, yenilenebilir kaynaklardan hızla elde 
edilen doğal malzemelerdir.

Emek yoğun malzemeler: İmalat malzemelerinde 
yüksek nitelikli insan gücünün kullanılması, 
endüstriye dayalı süreçleri azaltacak ve buna bağlı 
olarak enerji tüketimini azaltacaktır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanılarak üretilen malzemeler, 
üretim sürecinde birincil enerji tedarikçisi olarak 

fosil yakıtlar yerine özellikle yenilenebilir enerji 
kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.) 
Tercih edilmelidir.
 
Şantiye sürecinde daha az enerji tüketen 
malzemeler: Şantiye yönetimi, elektrik enerjisi 
ihtiyacı, çalışan makineler, ısıtma ve aydınlatma 
şantiyenin enerji tüketimini etkiler. Şantiyelerde 
mekanizasyonun artması sonucu elektrik tüketimi 
de önemli ölçüde arttırmıştır.

Dayanıklı yapı malzemelerinin kullanılması: 
Yapılarda dayanıklı malzemelerin kullanılması, 
çeşitli etkenlere karşı daha dayanıklı ve uzun 
ömürlü olmasını sağlar. Bu, bozulma ve yaşlanma 
nedeniyle malzeme yenileme veya bakım ihtiyacını 
geciktirir veya ortadan kaldırır. Bu sayede bakım 
veya yenilemede kullanılacak malzemeye harcanan 
enerjiden tasarruf edilir.

Isı yalıtım kapasitesi yüksek yapı malzemeleri: 
Isı yalıtım kapasitesi yüksek yapı malzemeleri 
seçimi ile yapının kullanım aşamasında harcadığı 
enerji miktarı azalacaktır. Örnekler olarak 
belirtildiği gibi, opak ve yarı saydam yalıtım 
malzemeleridir.

2.1.7. Enerji tasarruflu peyzaj tasarımı
Doğru ve bilinçli bir enerji korumalı peyzaj tasarımı 
sayesinde, yaz ve kış mevsimlerinde ısıtma ve 
soğutma için harcanan enerji maliyetini% 30 
oranında azaltmak mümkündür.

2.1.8. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma
Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, 
biyokütle, biyogaz, jeotermal enerji, hidro, odun, 
okyanus termal, gelgit, dalga, deniz akıntıları) 
yeryüzündeki tüm canlılar tarafından kullanılabilen 
ve tükenmez olarak kabul edilen enerji 
kaynaklarıdır. . Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
pasif ve aktif yöntemlerle yararlanmak 
mümkündür.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Pasif 
Tekniklerle Kullanılması:
Pasif ısıtma: Pasif güneş enerjili ısıtma sistemleri, 
güneş sistemi ile bina arasındaki ilişkiye göre 
kategorize edilir. Pasif solar ısıtma sistemlerinin üç 
kategorisi vardır: doğrudan kazanç sistemleri, 
dolaylı kazanç sistemleri ve izole kazanç sistemleri. 
Pasif güneş enerjili ısıtma sisteminde, yapı 
elemanları (pencereler, duvarlar, döşemeler vb.) 
Isıyı toplayıp depolar ve ardından iç mekanı dağıtır.
Doğrudan kazanç sistemleri: Doğrudan kazançlı 
pasif solar bina, kış güneşini doğrudan işgal edilen 
alana alan pencerelere sahiptir. Bu güneş enerjisi 
kazanımları, binanın mevcut ısıtma ihtiyaçlarının 

bir kısmını karşılamaya hizmet eder veya daha 
sonra ortaya çıkan ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak 
için termal kütlede depolanır. 

Dolaylı kazanç sistemleri: Dolaylı kazançlı bir 
pasif güneş sistemi, cephe ve iç mekanlar arasında 
termal depolamaya sahiptir. Isı, bir binanın dış 
duvarında veya çatısında (su veya tuğla / beton ile) 
toplanır ve depolanır.

İzole kazanç sistemleri: İzole kazançlı pasif solar 
konsepti, binanın iç mekanından termal olarak izole 
edilmiş solar toplama ve depolamayı içerir. İzole 
kazanım sistemlerinde en yaygın kullanım güneş 
alanıdır. Toplama ve depolama, işgal edilen 
alanlardan ayrıdır ancak doğrudan termal olarak 
bağlantılıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Aktif 
Tekniklerle Kullanılması:
Güneş enerjisi sistemlerinin binalarda aktif 
kullanımı: Güneş kollektörleri, fotovoltaik (PV) 
paneller ve bina entegre PV (BIPV) gibi 
ekipmanların kullanıldığı binalarda güneş enerjisi 
ile ısı ve elektrik üretmek mümkündür. Yüksek katlı 
binalarda PV panellerin potansiyel uygulaması, 
yüksek komşu binalar nedeniyle alçak binalardan 
daha fazladır; Direkt güneş ışınımı için daha fazla 
olanak sağlar. Çok miktarda PV panelinin 
düzenlenmesi için gereklilikler en önemli sorundur. 
Çünkü binalarda estetiği ve PV panelin 
verimliliğini korumak gereklidir.

Güneş enerjisinin kullanıldığı aktif sistemler, bu 
amaçla üretilen kollektörler vasıtasıyla absorbe 
edilen güneş ışınımını istenilen şekilde enerjiye 
dönüştüren ve bunun bina içerisinde kullanılmasına 
imkan veren mekanik ve / veya elektronik 
bileşenlerin bir araya toplanmasından oluşan 
sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde güneş 
radyasyonu ısıya ve elektrik enerjisine dönüşebilir . 
Güneş radyasyonlarını enerjiye dönüştüren bu 
sistemler ürettikleri enerjiye göre ikiye ayrılır: 
termal enerji üreten güneş enerjisi sistemleri ve 
elektrik enerjisi üreten termal elektrik (fotovoltaik) 
sistemler (PV sistemleri). Bu sistemler aşağıda 
kısaca açıklanmıştır.

Güneş enerjisi termal sistemleri: Güneş enerjisi 
termal sistemleri (etkili güneş enerjisi sistemleri), 
güneş ışınımını kollektörler aracılığıyla termal 
enerjiye dönüştüren mekanik ve / veya elektronik 
bileşenlerin bir araya toplanmasıdır, bu enerjinin 
doğrudan su, hava ve su benzer sıvıyı veya bir 
depolama ünitesinde değerlendirerek kullanılabilir 
hale getirir.

Güneş enerjili su ısıtma sistemleri: Bu sistemler 
güneş ışınımını termal enerjiye dönüştüren, bu ısıyı 
su ortamında tutan ve dağıtan unsurlardan oluşur. 
Sistemlerin zorunluluğun karmaşıklığına ve 
büyüklüğüne bağlı olarak farklılık göstermesinin 
aksine güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin tamamı 
suyun ısıtılması, depolanması ve dağıtılmasına 
dayanmaktadır. Güneş enerjisinin dönüşümü ile 
üretilen sıcak su, sistemin özelliklerine bağlı olarak 
doğrudan banyo yapmak, çamaşır yıkamak ve 
bulaşık yıkamak için kullanılabileceği gibi, 
geleneksel ısıtma sistemini desteklemek için de 
kullanılabilir.

Fotovoltaik sistemler: Güneş ışınımından 
toplayıcılar aracılığıyla elektrik enerjisi üreten ve 
bu enerjiyi kullanılabilir hale getiren bileşenlerin 
kümelenmelerine fotovoltaik (PV) sistemler denir. 
Basit veya karmaşık yapılanma ile PV sistemleri, 
yol aydınlatması, fenerler, araçlar, inşaatlar ve 
elektrik santralleri gibi çok sayıda farklı alanda 
elektrik üretmek için kullanılır. Fotovoltaik bir 
sistem elektrik enerjisi üretir, üretilen enerjiyi 
gerekli koşullar için depolar ve bu enerjiyi güvenli 
bir şekilde kullanım alanlarına aktarır.
 
Binalarda rüzgar enerjisi sistemlerinin aktif 
kullanımı: Rüzgar enerjisi, dünyanın en hızlı 
büyüyen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgar 
enerjisi temiz bir yakıt kaynağıdır ve asit 
yağmurlarına veya sera gazlarına neden olan 
atmosferik emisyonlar üretmez. Rüzgar enerjisi 
tükenmez bir enerji kaynağıdır.

Binalarda jeotermal enerjinin kullanımı: 
Jeotermal enerji konutlarda ısıtma ve soğutmada, 
seracılıkta ve tarımda kullanılmaktadır. Jeotermal 
enerji sistemleri, ısı pompaları, kuyu içi ısı 
eşanjörleri, ısı boruları gibi uygulama yöntemlerine 
göre üç farklı şekilde uygulanmaktadır. Binalarda 
yaygın kullanımları ısı boruları şeklindedir.

Binalarda biyokütle enerjisinin kullanımı: 
Biyokütle, yenilenebilir ve çevre dostu, her yerde 
yetiştirilebilen, sosyoekonomik gelişmeyi sağlayan, 
elektrik üretimi ve araçlara yakıt elde etmek için 
kullanılabilen stratejik bir enerji kaynağıdır. 
Biyokütle enerji sektöründe doğrudan yakılarak 
değerlendirilmekte veya çeşitli işlemlerle yakıt 
kalitesi artırılarak mevcut yakıtlara eşdeğer 
alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, 
depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar) elde 
edilmektedir.

Biyokütleden fiziksel işlemler (boyut 
küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtreleme, 
ekstraksiyon ve briketleme) ve dönüştürme 

işlemleri (biyokütle ve termokimyasal işlemler) ile 
yakıt üretilir . Evlerde biyokütle, havasız artışla 
benimsenen biyogaz enerjisi üretimi, piroliz 
yöntemi ile etanol ısıtma ve doğrudan yakma 
yöntemi ile hidrojenli su ısıtması için 
kullanılmaktadır.

Doğal aydınlatma: Binalarda doğal aydınlatma, en 
basit pencerelerden ve tavan pencerelerinden 
yapılır. Pencerelerde ve çatı aydınlatmasında yön 
seçimi önemlidir. Doğal aydınlatma için en uygun 
yönler güney ve kuzeydir. Kuzey yönü radyasyona 
maruz kalmaz, ancak her zaman aynı kalitede gün 
ışığı alabilir. Batı ve doğu yönlerinde güneş yatay 
olarak yayılır ve kontrolü zorlaştırır. Güney 
yönünde güneşin etkisi kalıcıdır ve güneş batı ve 
doğu yönlerine göre dik açıyla yükselir. Bu nedenle 
kontrolü kolaydır.

Gün ışığının binaya girişini arttırmak için pencere 
kanatlarında ışık ve hafif raflara yön veren açık 
renkler kullanılmalıdır. Ayrıca ışığı yansıtmak için 
kullanılan elemanlar, ışığı tavana yansıtacak 
konumda olmalıdır.

Günışığı aydınlatma sistemlerinin doğru tasarımı ve 
seçimi, enerji verimliliğinin artırılmasına ve çevre 
kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Uygun 
şekilde tasarlandıklarında pencereler, katlar ve çatı 
monitörleri, istenmeyen ısı kazancı ve parlama 
olmaksızın aydınlatma ihtiyaçlarını karşılayabilir. 
Böylelikle gündüz aydınlatması ile hedef 
aydınlatmaya ulaşıldığında gün ışığı alan alanlarda 
elektrik lambaları kapatılabilir veya kısılabilir. 
Enerji tasarrufu, yalnızca bu gün ışığı alan alanların 
aydınlatma sistemi için ışık kontrolleri, sensörler ve 
ışık kısıcıların uygulanmasıyla sağlanabilir. 
Binalarda gün ışığının kullanılması elektrik enerjisi 
tüketimini azaltır. Örneğin, yurt dışı binaların yapay 
aydınlatmasının Avrupa'daki enerji tüketiminin% 
50'sini oluşturduğu gösterilmiştir. Yapay ve doğal 
aydınlatma kullanımının birleştirilmesiyle bu 
tüketimin% 30 ile% 70 arasında azaltılmasının 
mümkün olduğu da gösterilmiştir. Potansiyel 
tasarruf, pencerenin yönüne, boyutuna ve şekline ve 
odanın şekline ve yüzey yansımasına bağlıdır.

Binalarda doğal aydınlatmanın bir diğer kullanımı 
da gün ışığı sisteminin kullanılmasıdır. Günışığı, 
"gökyüzünden yayılan ışık ve güneş ışığının 
birleşimi" olarak tanımlanır. Günışığı aydınlatma 
sisteminin tercih edilen bir işlevi, gelen doğal ışık 
akısının önemli bir bölümünü iç aydınlatma 
koşullarını iyileştirmek için yeniden 
yönlendirmektir, bu nedenle bina zarfının 
açıklıklarının yakınında veya içinde yer alır. 
Günışığı aydınlatma sistemleri iki kategoriye 

ayrılır: yan aydınlatma ve üstten aydınlatma. Işık, 
dikey veya yatay ve yandan veya üstten birçok tipte 
cam konfigürasyonundan gelebilir. Daha yaygın 
olarak görülen yan aydınlatma, sadece bir pencere 
açıklığıdır. Üstten aydınlatma, binanın tavan veya 
çatı elemanındaki bir açıklıktır.

2.2. İnşaat Aşamasında Enerji Verimli Tasarım 
Yöntemleri
Yapım aşaması, yapının yapım ve kullanım 
süreçlerini içerir. Daha az enerji tüketen yapım 
tekniklerinin tercih edilmesi ve enerji tasarruflu 
ekipmanların kullanılması ile yapım aşaması 
mümkündür. İnşaatta kullanılan enerji bina 
sistemlerine göre değişmektedir. Örneğin yapılan 
bir çalışmada, çerçeve konstrüksiyonun yaşam 
döngüsü boyunca bir betonarme karkas 
konstrüksiyondan daha az enerji tükettiği tespit 
edilmiştir.Farklı malzemelerle inşa edilen binaların 
enerji tüketimi değiştikçe, aynı malzemelerle inşa 
edilen binalarda da enerji tüketimi değişmektedir. 
Yaygın olarak kullanılan betonarme karkas yapı 
sisteminin enerji tüketimi üç farklı yapı yöntemine 
göre aşağıdaki şekilde analiz edilmiştir:

1. Konvansiyonel karkas yapı sistemi: 
Konvansiyonel yapı sisteminin en belirgin özelliği, 
üretimin tamamının şantiyede yoğun insan gücü ile 
gerçekleştirilmesidir. Enerji tüketimi açısından 
incelendiğinde, beton üretimi ve beton dökümü 
aşamalarında kullanılan ekipmanların beton 
mikseri, çatı vinci) özelliklerinden dolayı 
geleneksel sistemin enerji tüketimi düşük 
seviyededir.

2. Tünel form beton kagir sistemi: Tünel form 
kagir sistemi belirli bir ön yatırım gerektirir. Sistem 
büyük ölçekli ve kalıcı üretimlere uygundur. Büyük 
ve ağır formları taşımak için çok fazla enerji 
tüketen kaldırma vinçleri kullanıldığından enerji 
tüketimi yüksektir. Beton santrali ve tünel içi 
ısıtıcılar ile kürleme görevi, sistemin enerji 
tüketimini artırmaktadır.
3. Prekast yapı sistemleri: Diğer sistemlerde bina 
alanında gerçekleştirilen işlemlerin çoğu üretim 
tesisinde yapıldığı için enerji tüketimi çok 
yüksektir. Bu sistemlerde nakliye araçlarından 
şantiyeye bileşenlerin indirilmesi, depolanması ve 
montajı vinçler ile yapılmaktadır. Bu nedenle bu 
aşamalarda da yüksek miktarda enerji tüketilir. 
Hazır yapı elemanlarını üretim tesisinden şantiyeye 
taşıyan ağır hizmet araçları trafikte sorunlara yol 
açarken, enerji tüketimini de artırmaktadır.
Aydınlatma kontrolleri: Aydınlatma 
gereksinimleri bir bina tasarımına yanıt verir. 
Gündüz vakti olduğunda aydınlatma ihtiyacı, 
pencere boyutuna ve yerleşimine ve binaların 

konumuna bağlı olacaktır. Bina pencerelerinin 
yönelimine, gün ışığının beslenmesine ve odanın 
kullanımına bağlı olan otomatik kontrollerin 
kullanılmasıyla aydınlatma ihtiyacı azaltılır .
Yüksek verimli ısıtma, havalandırma ve 
soğutma ekipmanı: Isıtmalı havalandırma klima 
(HVAC) sistemleri, binalardaki enerji tüketimini 
büyük ölçüde etkiler. Bina teknik özellikleri ile 
HVAC sistemleri arasındaki ilişki şu şekildedir: 
yüksek verimli bina zarfları, ısıtma ve soğutma 
sistemlerine olan ihtiyacı azaltır. İyi ve akıllı 
tasarlanmış binalar, HVAC sistemlerine olan 
ihtiyacı azaltabilir. HVAC sistemlerindeki 
verimlilik iyileştirmeleri, önemli tasarruflara yol 
açabilir. Örneğin, bir ısıtma kazanında veya bir 
klimada enerji verimliliği iyileştirilirse, toplam 
tasarruf, binadaki toplam ısıtma veya soğutma 
ihtiyacına bağlı olacaktır. İyi yalıtılmış bir bina 
zarfında, HVAC sisteminin enerji ihtiyacı azalır. 
Binanın uygun ölçülerde termal bölgelere ayrılması 
ısıtma ihtiyacını azaltır.

2.3. İnşaat Sonrası Aşamada Enerji Verimli 
Yöntemler
İnşaat sonrası aşama, kullanım aşamasının 
tamamlandığı aşamadır. Bu aşama, binanın 
yıkılmasını, geri dönüştürülmesini ve imha 
edilmesini içerir. Bu aşamada binalarda kullanılan 
yapı malzemeleri ve bileşimlerinin geri 
dönüştürülmesi ve binaların yeniden kullanılması 
önemlidir. Binaların fonksiyonel kullanımları 
tamamlandıktan sonra yıkılmak yerine başka 
fonksiyonlarda yeniden kullanılması hammadde, 
su, enerji gibi kaynakları korur. Yıkım kararı alınan 
yapıların çatı makası, doğrama gibi yapı 
kompozisyonlarının yeniden kullanılması 
sağlanmalıdır. Uygun yapı kompozisyonlarının 
kaydedilmesinin ardından, geri dönüştürülebilir 
yapı malzemelerinin ayrıştırılması gerekmektedir. 
Böylelikle çoğaltılacak yapı malzemesinin 
hammadde koruması sağlanır,  Binaları yıkarken 
mümkün olduğunca az makine ve ekipman 
kullanmak ve yıkım için enerji tasarrufu sağlayacak 
ekipman seçmek gerekir.



Giriş
Endüstri devrimi sonrasında teknolojik gelişmeler 
ve yaşam biçiminin değişmesine bağlı olarak 
günümüzde enerji gereksinimi gün geçtikçe 
artmaktadır. Enerji, tüm ülkelerde refah yaratmada, 
ekonomik büyümede ve sosyal kalkınmada en 
önemli katalizörlerden biridir. Binalar, küresel 
olarak tüketilen toplam enerji içinde önemli bir 
paya sahiptir; bu nedenle çevre üzerinde derin bir 
etkiye sahiptirler. Enerji bina yaşam döngüsünün 
her aşamasında kullanılır (bu aşamalar; yer seçimi, 
mimari tasarım, yapı sistemleri ve malzeme seçimi, 
bina inşaatı, kullanım ve bakım, yıkım, yeniden 
kullanma-geri kazanma-geri dönüştürme ve atık 
bertarafıdır).  Binaların enerji tüketimi, bir bina 
yaşam döngüsünün her aşamasında önemli ölçüde 
azaltılabilir. Bu çalışma ile, bina yaşam döngüsünde 
enerji verimli yöntemleri araştırdım.Bu içerikte;

Binalarda Enerji Verimliliğini Sağlamaya Yönelik 
Yöntemler başlığı altında inceleyeceğiz

Tüm binalar için enerji verimliliği sağlayacak 
çözüm önerileri getirmek mümkün değildir. Bir 
binanın işlevi, sistemi, konumu ve önemi binadan 
binaya değiştikçe enerji verimliliği sağlayan çözüm 
yolları da değişecektir. Bu nedenle mimari tasarım 
aşamasında doğru çözüme ulaşmak için gerekli 
veriler sağlanarak bilinçli bir yaklaşım 
geliştirilmesi gerekmektedir. Sonuçta elde edilecek 
ürünün daha verimli olma niteliğine sahip olması 
yani aynı eylemi gerçekleştirmek için daha uzun 
süre içinde daha az kaynak harcaması 
hedeflenmelidir.

Binaların enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik 
çok farklı uygulamalar bulunmaktadır. Yapının her 
aşamasında enerji tüketiminin dikkate alınması, 
bina yaşam döngüsü analizi ile elde edilir.

Bu açıdan binanın yaşam döngüsünü bilmemiz 
gerekiyor. Bina yaşam döngüsü, ön inşaat aşaması, 
inşaat aşaması ve inşaat sonrası aşama gibi üç ana 
aşamaya ayrılır. Bu aşamaların bazı süreçleri vardır. 
Ön yapım aşaması, uygun yer seçimi, saha 
planlaması, bina formu, bina planı ve uygun alan 
organizasyonu, bina kabuğu tasarımı, enerji verimli 
yapı malzemeleri seçimi, enerji tasarruflu peyzaj 
tasarımı, yapı malzemesi için hammadde elde etme, 
üretim ve bunların taşınmasını içerir. . Yapım 
aşamasında ise, binanın yapım ve kullanım 
süreçlerini içerir. İnşaat sonrası aşama, bina 
kullanımının tamamlanmasını takip eden aşamadır. 
Bu aşamada binanın yıkılması, geri dönüştürülmesi 
ve yok edilmesi vardır.

2. YAŞAM DÖNGÜSÜ AŞAMALARINA 
BAĞLI OLARAK BİNALARIN ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN 
UYGULANAN YÖNTEMLER
2.1. Ön yapım aşamasında enerji verimli tasarım 
yöntemleri
Ön inşa aşaması, inşaatın yapılacağı mekanın 
seçimini, binanın tasarımını, yapı malzemelerinin 
seçimini, inşaat malzemesi için hammaddelerin 
elde edilmesini, üretilmesini ve taşınmasını içerir. 
Bu süreçlerde uygun yer seçimi, site planlaması, 
bina formu, bina planı ve uygun alan 
organizasyonu, bina kabuğunun tasarımı, yapı 
malzemesi seçimi, peyzaj gibi bina yaşam 
döngüsünde önemli enerji tasarrufu ile stratejiler 
açıklanmıştır. sırayla yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanmak ve tasarlamak. Bu 
stratejiler aşağıda özet şeklinde açıklayacak 
olursak;

2.1.1. Uygun site seçimi
Bina alanı ve diğer binalar arasındaki mesafe, 
binaların etrafındaki güneş ışınım miktarını ve hava 
sirkülasyon hızını etkileyen en önemli tasarım 
parametrelerinden biridir. Bu nedenle bölgedeki 
binanın sahası güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından yararlanacak ve savunacak 
şekilde belirlenmelidir.

Hakim rüzgar ve güneşten yeterli korumayı 
sağlamak için, binaların arazi üzerindeki 
yönelimlerinin bölgenin iklim koşullarına uygun 
olması gerekmektedir. Soğuk bölgelerde, düşük 
gece sıcaklıkları, çukurlarda ve vadilerde daha 
soğuk, daha yoğun havanın birikmesine neden olur. 
Bu nedenle, soğuk bölgelerde binaların vadilerden 
ziyade yamaçlara konumlandırılması tavsiye edilir. 
Binanın bulunduğu yerin topografyası, gün ışığı ve 
doğal havalandırma, güneş radyasyonu kullanımı 
açısından güneş ışınımının geliş açısı, eğimi ve 
arazinin yönünü etkilemesi nedeniyle önemlidir. 
Yerleşim eğimli olacaksa, kazanılan güneş 
radyasyonu enerjisi yazın azalır, kazanılan güneş 
radyasyonu enerjisi kışın artar. Bu nedenle, arazinin 
eğimi, gelen güneş ışınımı miktarı ve enlem çok 
önemli parametrelerdir.

2.1.2. Site planlaması
Binaların tasarımında, binalar arası mesafe, güneş 
enerjisi kullanımını, rüzgar yönünü ve yapay çevre 
ile ilgili hızı etkileyen önemli bir tasarım 
parametresidir. Tasarım sürecinde bina çevresi ile 
bir bütün olarak ele alınmalıdır. Binalar arasındaki 
mesafeler, binanın kullanım aşamasındaki enerji 
performansını büyük ölçüde etkiler. Bir binanın 
diğer binaların gölgelik alanı içinde kalması güneş 
ışınlarının kullanımını etkiler ve enerji tüketimini 
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artıracaktır. Güneş ışınımından yararlanmak için 
bina boşlukları diğer binaların en yüksek gölge 
yüksekliğinden az olmamalıdır. Ayrıca, diğer 
binaların konumu ve mesafesi rüzgarın bina 
üzerindeki hızını ve yönünü etkilemekte ve bu da 
binanın enerji performansını etkilemektedir.

2.1.3. Yapı formu
Isı kaybını ve kazancını etkileyen önemli bir faktör 
olan yapının şekli, yapı uzunluğunun plandaki 
yapının bina derinliğine oranı, bina yüksekliği, çatı 
tipi, eğimi gibi yapıyı oluşturan geometrik 
değişkenler ile tanımlanabilir. Ortamı oluşturan 
yüzeylerin hacme oranına bağlı olarak binanın ısı 
kayıp-kazancı artabilir ve azalabilir.

Binanın enerji performansı, biçimi, hacimsel yüzey 
hızı ve önden hareketleri gibi faktörlerden etkilenir. 
Binanın geometrik şekli ile enerji performansı 
arasında doğrudan bir ilişki vardır.Farklı iklim 
koşullarına sahip alanlarda binanın şekli önemlidir. 
Soğuk iklim bölgelerinde ısı kaybını en aza indiren 
kompakt formlar kullanılmalıdır. Sıcak-kuru iklim 
bölgelerinde ısı kazanımını minimuma indiren 
gölgeli ve serin yaşam alanları sağlamaya yardımcı 
olan kompakt formlar ve avlular kullanılmalıdır. 
Sıcak-nemli iklim bölgesinde, uzun kenarı hakim 
rüzgarın yönüne bakan uzun ve ince formlar 
maksimum çapraz havalandırmayı mümkün 
kılacaktır. Ilıman iklimlerde, soğuk iklim 
bölgelerinde kullanılan formlardan daha esnek olan 
kompakt formlar kullanılmalıdır.

2.1.4. Bina planı ve uygun alan organizasyonu
Enerji tasarrufunda bina planı ve şekilleri etkili 
olmalıdır. Bu nedenle sıcak mevsimlerde minimum, 
soğukta maksimum ısı kazanımı sağlayacak şekilde 
binalar oluşturulmalıdır. Azaltılmış yüzey alanına 
sahip kare veya dikdörtgen gibi basit plan tipleri 
sayesinde ısı kayıpları ve kazançları da azaltılır. İç 
mekanın verimli kullanıldığı daha küçük binalar 
ısıtılabildiğinden, soğutulabildiğinden ve daha 
büyük binalardan daha verimli 
aydınlatılabildiğinden daha az enerji kullanır.

2.1.5. Bina kaplaması
Bina dış örtüsü, binayı dışardan ayıran ve ısı 
enerjisinin içeriye veya dışarıya aktarılmasını 
sağlayan duvar, tavan, zemin, pencere, kapı gibi 
bileşenlerdir.Binanın dış kabuğunu oluşturan 
duvarlar, pencereler, döşeme ve kapılar gibi bina 
bileşenlerinin fiziksel ve yapısal özellikleri binanın 
enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Bu bileşenlerde kullanılan malzemelerin ısıl 
performansı kalınlığı ve rengi binanın ısı kaybını ve 
kazancını düzenlemede önemli bir rol oynar.

2.1.6. Enerji tasarruflu yapı malzemelerinin 
seçimi
Hem üretim aşamasında olan yapı malzemeleri, 
kullanım aşamasında enerji verimli özelliklere 
sahip olmalıdır. Enerji tasarruflu yapı malzemesi 
özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

Yerel malzeme: İnşaatların toplam enerji 
tüketiminde, inşaat malzemelerinin şantiyeye 
taşınması için harcanan enerji miktarı oldukça 
fazladır ve ayrıca inşaatların enerji verimliliğini ve 
ekonomik maliyetini etkiler. Bu nedenle inşaat 
malzemeleri yerli malzeme ise ve mümkün 
olduğunca şantiyeye yakın yerlerde üretilirse 
ulaşımda enerji tüketimi azalacak ve ulaşımda 
tasarruf yapıya önemli bir ekolojik kalite 
kazandırcaktır.
 
Geri dönüştürülmüş kaynaklar: Birçok yapı 
malzemesinin üretiminde büyük miktarda enerji 
kullanılır. Yapı malzemesi üretiminde yeni 
işlenmemiş kaynaklar yerine geri dönüştürülmüş 
kaynakların kullanılması, hammaddede önemli bir 
koruma ve ayrıca önemli miktarda enerji tasarrufu 
sağlar.
 
Düşük yoğunluklu endüstriyel süreçlerle 
üretilen malzemeler: Yapı malzemeleri, binaların 
enerji verimliliğinde önemli bir rol oynar. Bina 
yaşam döngüsü boyunca kullanılan toplam 
enerjinin büyük bir kısmı, yapı malzemelerinin 
üretimi sırasında tüketilir (özellikle 
somutlaştırılmış enerji). Yapı malzemelerinin 
üretiminde tüketilen enerji miktarının, 50 yıllık 
kullanım süreci olan bir yapının yaşam döngüsü 
süreçlerinde tükettiği toplam enerji miktarına oranı, 
yapım yöntemlerine, iklime ve iklime bağlı 
olarak% 6 ile% 20 arasında değişmektedir.

Doğal malzemeler yenilenebilir kaynaklardan 
hızlı bir şekilde elde edilir: Genelde doğal 
malzemelerin enerji içeriği yapay malzemelere göre 
daha düşüktür çünkü bu malzemeler daha az enerji 
ve işçilik maliyeti ile üretilir. Yerel olarak temin 
edilmesi kolay olan bu tür malzemeler genellikle 
yenilenebilir kaynaklar arasındadır. İnşaatlarda 
kullanılan bu tür bitkisel malzemeler, örneğin 
ahşap, bambu, kamış, saman, çavdar sapı, ayçiçeği 
sapı, mantar, yenilenebilir kaynaklardan hızla elde 
edilen doğal malzemelerdir.

Emek yoğun malzemeler: İmalat malzemelerinde 
yüksek nitelikli insan gücünün kullanılması, 
endüstriye dayalı süreçleri azaltacak ve buna bağlı 
olarak enerji tüketimini azaltacaktır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanılarak üretilen malzemeler, 
üretim sürecinde birincil enerji tedarikçisi olarak 

fosil yakıtlar yerine özellikle yenilenebilir enerji 
kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.) 
Tercih edilmelidir.
 
Şantiye sürecinde daha az enerji tüketen 
malzemeler: Şantiye yönetimi, elektrik enerjisi 
ihtiyacı, çalışan makineler, ısıtma ve aydınlatma 
şantiyenin enerji tüketimini etkiler. Şantiyelerde 
mekanizasyonun artması sonucu elektrik tüketimi 
de önemli ölçüde arttırmıştır.

Dayanıklı yapı malzemelerinin kullanılması: 
Yapılarda dayanıklı malzemelerin kullanılması, 
çeşitli etkenlere karşı daha dayanıklı ve uzun 
ömürlü olmasını sağlar. Bu, bozulma ve yaşlanma 
nedeniyle malzeme yenileme veya bakım ihtiyacını 
geciktirir veya ortadan kaldırır. Bu sayede bakım 
veya yenilemede kullanılacak malzemeye harcanan 
enerjiden tasarruf edilir.

Isı yalıtım kapasitesi yüksek yapı malzemeleri: 
Isı yalıtım kapasitesi yüksek yapı malzemeleri 
seçimi ile yapının kullanım aşamasında harcadığı 
enerji miktarı azalacaktır. Örnekler olarak 
belirtildiği gibi, opak ve yarı saydam yalıtım 
malzemeleridir.

2.1.7. Enerji tasarruflu peyzaj tasarımı
Doğru ve bilinçli bir enerji korumalı peyzaj tasarımı 
sayesinde, yaz ve kış mevsimlerinde ısıtma ve 
soğutma için harcanan enerji maliyetini% 30 
oranında azaltmak mümkündür.

2.1.8. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma
Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, 
biyokütle, biyogaz, jeotermal enerji, hidro, odun, 
okyanus termal, gelgit, dalga, deniz akıntıları) 
yeryüzündeki tüm canlılar tarafından kullanılabilen 
ve tükenmez olarak kabul edilen enerji 
kaynaklarıdır. . Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
pasif ve aktif yöntemlerle yararlanmak 
mümkündür.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Pasif 
Tekniklerle Kullanılması:
Pasif ısıtma: Pasif güneş enerjili ısıtma sistemleri, 
güneş sistemi ile bina arasındaki ilişkiye göre 
kategorize edilir. Pasif solar ısıtma sistemlerinin üç 
kategorisi vardır: doğrudan kazanç sistemleri, 
dolaylı kazanç sistemleri ve izole kazanç sistemleri. 
Pasif güneş enerjili ısıtma sisteminde, yapı 
elemanları (pencereler, duvarlar, döşemeler vb.) 
Isıyı toplayıp depolar ve ardından iç mekanı dağıtır.
Doğrudan kazanç sistemleri: Doğrudan kazançlı 
pasif solar bina, kış güneşini doğrudan işgal edilen 
alana alan pencerelere sahiptir. Bu güneş enerjisi 
kazanımları, binanın mevcut ısıtma ihtiyaçlarının 

bir kısmını karşılamaya hizmet eder veya daha 
sonra ortaya çıkan ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak 
için termal kütlede depolanır. 

Dolaylı kazanç sistemleri: Dolaylı kazançlı bir 
pasif güneş sistemi, cephe ve iç mekanlar arasında 
termal depolamaya sahiptir. Isı, bir binanın dış 
duvarında veya çatısında (su veya tuğla / beton ile) 
toplanır ve depolanır.

İzole kazanç sistemleri: İzole kazançlı pasif solar 
konsepti, binanın iç mekanından termal olarak izole 
edilmiş solar toplama ve depolamayı içerir. İzole 
kazanım sistemlerinde en yaygın kullanım güneş 
alanıdır. Toplama ve depolama, işgal edilen 
alanlardan ayrıdır ancak doğrudan termal olarak 
bağlantılıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Aktif 
Tekniklerle Kullanılması:
Güneş enerjisi sistemlerinin binalarda aktif 
kullanımı: Güneş kollektörleri, fotovoltaik (PV) 
paneller ve bina entegre PV (BIPV) gibi 
ekipmanların kullanıldığı binalarda güneş enerjisi 
ile ısı ve elektrik üretmek mümkündür. Yüksek katlı 
binalarda PV panellerin potansiyel uygulaması, 
yüksek komşu binalar nedeniyle alçak binalardan 
daha fazladır; Direkt güneş ışınımı için daha fazla 
olanak sağlar. Çok miktarda PV panelinin 
düzenlenmesi için gereklilikler en önemli sorundur. 
Çünkü binalarda estetiği ve PV panelin 
verimliliğini korumak gereklidir.

Güneş enerjisinin kullanıldığı aktif sistemler, bu 
amaçla üretilen kollektörler vasıtasıyla absorbe 
edilen güneş ışınımını istenilen şekilde enerjiye 
dönüştüren ve bunun bina içerisinde kullanılmasına 
imkan veren mekanik ve / veya elektronik 
bileşenlerin bir araya toplanmasından oluşan 
sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde güneş 
radyasyonu ısıya ve elektrik enerjisine dönüşebilir . 
Güneş radyasyonlarını enerjiye dönüştüren bu 
sistemler ürettikleri enerjiye göre ikiye ayrılır: 
termal enerji üreten güneş enerjisi sistemleri ve 
elektrik enerjisi üreten termal elektrik (fotovoltaik) 
sistemler (PV sistemleri). Bu sistemler aşağıda 
kısaca açıklanmıştır.

Güneş enerjisi termal sistemleri: Güneş enerjisi 
termal sistemleri (etkili güneş enerjisi sistemleri), 
güneş ışınımını kollektörler aracılığıyla termal 
enerjiye dönüştüren mekanik ve / veya elektronik 
bileşenlerin bir araya toplanmasıdır, bu enerjinin 
doğrudan su, hava ve su benzer sıvıyı veya bir 
depolama ünitesinde değerlendirerek kullanılabilir 
hale getirir.

Güneş enerjili su ısıtma sistemleri: Bu sistemler 
güneş ışınımını termal enerjiye dönüştüren, bu ısıyı 
su ortamında tutan ve dağıtan unsurlardan oluşur. 
Sistemlerin zorunluluğun karmaşıklığına ve 
büyüklüğüne bağlı olarak farklılık göstermesinin 
aksine güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin tamamı 
suyun ısıtılması, depolanması ve dağıtılmasına 
dayanmaktadır. Güneş enerjisinin dönüşümü ile 
üretilen sıcak su, sistemin özelliklerine bağlı olarak 
doğrudan banyo yapmak, çamaşır yıkamak ve 
bulaşık yıkamak için kullanılabileceği gibi, 
geleneksel ısıtma sistemini desteklemek için de 
kullanılabilir.

Fotovoltaik sistemler: Güneş ışınımından 
toplayıcılar aracılığıyla elektrik enerjisi üreten ve 
bu enerjiyi kullanılabilir hale getiren bileşenlerin 
kümelenmelerine fotovoltaik (PV) sistemler denir. 
Basit veya karmaşık yapılanma ile PV sistemleri, 
yol aydınlatması, fenerler, araçlar, inşaatlar ve 
elektrik santralleri gibi çok sayıda farklı alanda 
elektrik üretmek için kullanılır. Fotovoltaik bir 
sistem elektrik enerjisi üretir, üretilen enerjiyi 
gerekli koşullar için depolar ve bu enerjiyi güvenli 
bir şekilde kullanım alanlarına aktarır.
 
Binalarda rüzgar enerjisi sistemlerinin aktif 
kullanımı: Rüzgar enerjisi, dünyanın en hızlı 
büyüyen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgar 
enerjisi temiz bir yakıt kaynağıdır ve asit 
yağmurlarına veya sera gazlarına neden olan 
atmosferik emisyonlar üretmez. Rüzgar enerjisi 
tükenmez bir enerji kaynağıdır.

Binalarda jeotermal enerjinin kullanımı: 
Jeotermal enerji konutlarda ısıtma ve soğutmada, 
seracılıkta ve tarımda kullanılmaktadır. Jeotermal 
enerji sistemleri, ısı pompaları, kuyu içi ısı 
eşanjörleri, ısı boruları gibi uygulama yöntemlerine 
göre üç farklı şekilde uygulanmaktadır. Binalarda 
yaygın kullanımları ısı boruları şeklindedir.

Binalarda biyokütle enerjisinin kullanımı: 
Biyokütle, yenilenebilir ve çevre dostu, her yerde 
yetiştirilebilen, sosyoekonomik gelişmeyi sağlayan, 
elektrik üretimi ve araçlara yakıt elde etmek için 
kullanılabilen stratejik bir enerji kaynağıdır. 
Biyokütle enerji sektöründe doğrudan yakılarak 
değerlendirilmekte veya çeşitli işlemlerle yakıt 
kalitesi artırılarak mevcut yakıtlara eşdeğer 
alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, 
depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar) elde 
edilmektedir.

Biyokütleden fiziksel işlemler (boyut 
küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtreleme, 
ekstraksiyon ve briketleme) ve dönüştürme 

işlemleri (biyokütle ve termokimyasal işlemler) ile 
yakıt üretilir . Evlerde biyokütle, havasız artışla 
benimsenen biyogaz enerjisi üretimi, piroliz 
yöntemi ile etanol ısıtma ve doğrudan yakma 
yöntemi ile hidrojenli su ısıtması için 
kullanılmaktadır.

Doğal aydınlatma: Binalarda doğal aydınlatma, en 
basit pencerelerden ve tavan pencerelerinden 
yapılır. Pencerelerde ve çatı aydınlatmasında yön 
seçimi önemlidir. Doğal aydınlatma için en uygun 
yönler güney ve kuzeydir. Kuzey yönü radyasyona 
maruz kalmaz, ancak her zaman aynı kalitede gün 
ışığı alabilir. Batı ve doğu yönlerinde güneş yatay 
olarak yayılır ve kontrolü zorlaştırır. Güney 
yönünde güneşin etkisi kalıcıdır ve güneş batı ve 
doğu yönlerine göre dik açıyla yükselir. Bu nedenle 
kontrolü kolaydır.

Gün ışığının binaya girişini arttırmak için pencere 
kanatlarında ışık ve hafif raflara yön veren açık 
renkler kullanılmalıdır. Ayrıca ışığı yansıtmak için 
kullanılan elemanlar, ışığı tavana yansıtacak 
konumda olmalıdır.

Günışığı aydınlatma sistemlerinin doğru tasarımı ve 
seçimi, enerji verimliliğinin artırılmasına ve çevre 
kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Uygun 
şekilde tasarlandıklarında pencereler, katlar ve çatı 
monitörleri, istenmeyen ısı kazancı ve parlama 
olmaksızın aydınlatma ihtiyaçlarını karşılayabilir. 
Böylelikle gündüz aydınlatması ile hedef 
aydınlatmaya ulaşıldığında gün ışığı alan alanlarda 
elektrik lambaları kapatılabilir veya kısılabilir. 
Enerji tasarrufu, yalnızca bu gün ışığı alan alanların 
aydınlatma sistemi için ışık kontrolleri, sensörler ve 
ışık kısıcıların uygulanmasıyla sağlanabilir. 
Binalarda gün ışığının kullanılması elektrik enerjisi 
tüketimini azaltır. Örneğin, yurt dışı binaların yapay 
aydınlatmasının Avrupa'daki enerji tüketiminin% 
50'sini oluşturduğu gösterilmiştir. Yapay ve doğal 
aydınlatma kullanımının birleştirilmesiyle bu 
tüketimin% 30 ile% 70 arasında azaltılmasının 
mümkün olduğu da gösterilmiştir. Potansiyel 
tasarruf, pencerenin yönüne, boyutuna ve şekline ve 
odanın şekline ve yüzey yansımasına bağlıdır.

Binalarda doğal aydınlatmanın bir diğer kullanımı 
da gün ışığı sisteminin kullanılmasıdır. Günışığı, 
"gökyüzünden yayılan ışık ve güneş ışığının 
birleşimi" olarak tanımlanır. Günışığı aydınlatma 
sisteminin tercih edilen bir işlevi, gelen doğal ışık 
akısının önemli bir bölümünü iç aydınlatma 
koşullarını iyileştirmek için yeniden 
yönlendirmektir, bu nedenle bina zarfının 
açıklıklarının yakınında veya içinde yer alır. 
Günışığı aydınlatma sistemleri iki kategoriye 

ayrılır: yan aydınlatma ve üstten aydınlatma. Işık, 
dikey veya yatay ve yandan veya üstten birçok tipte 
cam konfigürasyonundan gelebilir. Daha yaygın 
olarak görülen yan aydınlatma, sadece bir pencere 
açıklığıdır. Üstten aydınlatma, binanın tavan veya 
çatı elemanındaki bir açıklıktır.

2.2. İnşaat Aşamasında Enerji Verimli Tasarım 
Yöntemleri
Yapım aşaması, yapının yapım ve kullanım 
süreçlerini içerir. Daha az enerji tüketen yapım 
tekniklerinin tercih edilmesi ve enerji tasarruflu 
ekipmanların kullanılması ile yapım aşaması 
mümkündür. İnşaatta kullanılan enerji bina 
sistemlerine göre değişmektedir. Örneğin yapılan 
bir çalışmada, çerçeve konstrüksiyonun yaşam 
döngüsü boyunca bir betonarme karkas 
konstrüksiyondan daha az enerji tükettiği tespit 
edilmiştir.Farklı malzemelerle inşa edilen binaların 
enerji tüketimi değiştikçe, aynı malzemelerle inşa 
edilen binalarda da enerji tüketimi değişmektedir. 
Yaygın olarak kullanılan betonarme karkas yapı 
sisteminin enerji tüketimi üç farklı yapı yöntemine 
göre aşağıdaki şekilde analiz edilmiştir:

1. Konvansiyonel karkas yapı sistemi: 
Konvansiyonel yapı sisteminin en belirgin özelliği, 
üretimin tamamının şantiyede yoğun insan gücü ile 
gerçekleştirilmesidir. Enerji tüketimi açısından 
incelendiğinde, beton üretimi ve beton dökümü 
aşamalarında kullanılan ekipmanların beton 
mikseri, çatı vinci) özelliklerinden dolayı 
geleneksel sistemin enerji tüketimi düşük 
seviyededir.

2. Tünel form beton kagir sistemi: Tünel form 
kagir sistemi belirli bir ön yatırım gerektirir. Sistem 
büyük ölçekli ve kalıcı üretimlere uygundur. Büyük 
ve ağır formları taşımak için çok fazla enerji 
tüketen kaldırma vinçleri kullanıldığından enerji 
tüketimi yüksektir. Beton santrali ve tünel içi 
ısıtıcılar ile kürleme görevi, sistemin enerji 
tüketimini artırmaktadır.
3. Prekast yapı sistemleri: Diğer sistemlerde bina 
alanında gerçekleştirilen işlemlerin çoğu üretim 
tesisinde yapıldığı için enerji tüketimi çok 
yüksektir. Bu sistemlerde nakliye araçlarından 
şantiyeye bileşenlerin indirilmesi, depolanması ve 
montajı vinçler ile yapılmaktadır. Bu nedenle bu 
aşamalarda da yüksek miktarda enerji tüketilir. 
Hazır yapı elemanlarını üretim tesisinden şantiyeye 
taşıyan ağır hizmet araçları trafikte sorunlara yol 
açarken, enerji tüketimini de artırmaktadır.
Aydınlatma kontrolleri: Aydınlatma 
gereksinimleri bir bina tasarımına yanıt verir. 
Gündüz vakti olduğunda aydınlatma ihtiyacı, 
pencere boyutuna ve yerleşimine ve binaların 

konumuna bağlı olacaktır. Bina pencerelerinin 
yönelimine, gün ışığının beslenmesine ve odanın 
kullanımına bağlı olan otomatik kontrollerin 
kullanılmasıyla aydınlatma ihtiyacı azaltılır .
Yüksek verimli ısıtma, havalandırma ve 
soğutma ekipmanı: Isıtmalı havalandırma klima 
(HVAC) sistemleri, binalardaki enerji tüketimini 
büyük ölçüde etkiler. Bina teknik özellikleri ile 
HVAC sistemleri arasındaki ilişki şu şekildedir: 
yüksek verimli bina zarfları, ısıtma ve soğutma 
sistemlerine olan ihtiyacı azaltır. İyi ve akıllı 
tasarlanmış binalar, HVAC sistemlerine olan 
ihtiyacı azaltabilir. HVAC sistemlerindeki 
verimlilik iyileştirmeleri, önemli tasarruflara yol 
açabilir. Örneğin, bir ısıtma kazanında veya bir 
klimada enerji verimliliği iyileştirilirse, toplam 
tasarruf, binadaki toplam ısıtma veya soğutma 
ihtiyacına bağlı olacaktır. İyi yalıtılmış bir bina 
zarfında, HVAC sisteminin enerji ihtiyacı azalır. 
Binanın uygun ölçülerde termal bölgelere ayrılması 
ısıtma ihtiyacını azaltır.

2.3. İnşaat Sonrası Aşamada Enerji Verimli 
Yöntemler
İnşaat sonrası aşama, kullanım aşamasının 
tamamlandığı aşamadır. Bu aşama, binanın 
yıkılmasını, geri dönüştürülmesini ve imha 
edilmesini içerir. Bu aşamada binalarda kullanılan 
yapı malzemeleri ve bileşimlerinin geri 
dönüştürülmesi ve binaların yeniden kullanılması 
önemlidir. Binaların fonksiyonel kullanımları 
tamamlandıktan sonra yıkılmak yerine başka 
fonksiyonlarda yeniden kullanılması hammadde, 
su, enerji gibi kaynakları korur. Yıkım kararı alınan 
yapıların çatı makası, doğrama gibi yapı 
kompozisyonlarının yeniden kullanılması 
sağlanmalıdır. Uygun yapı kompozisyonlarının 
kaydedilmesinin ardından, geri dönüştürülebilir 
yapı malzemelerinin ayrıştırılması gerekmektedir. 
Böylelikle çoğaltılacak yapı malzemesinin 
hammadde koruması sağlanır,  Binaları yıkarken 
mümkün olduğunca az makine ve ekipman 
kullanmak ve yıkım için enerji tasarrufu sağlayacak 
ekipman seçmek gerekir.



Giriş
Endüstri devrimi sonrasında teknolojik gelişmeler 
ve yaşam biçiminin değişmesine bağlı olarak 
günümüzde enerji gereksinimi gün geçtikçe 
artmaktadır. Enerji, tüm ülkelerde refah yaratmada, 
ekonomik büyümede ve sosyal kalkınmada en 
önemli katalizörlerden biridir. Binalar, küresel 
olarak tüketilen toplam enerji içinde önemli bir 
paya sahiptir; bu nedenle çevre üzerinde derin bir 
etkiye sahiptirler. Enerji bina yaşam döngüsünün 
her aşamasında kullanılır (bu aşamalar; yer seçimi, 
mimari tasarım, yapı sistemleri ve malzeme seçimi, 
bina inşaatı, kullanım ve bakım, yıkım, yeniden 
kullanma-geri kazanma-geri dönüştürme ve atık 
bertarafıdır).  Binaların enerji tüketimi, bir bina 
yaşam döngüsünün her aşamasında önemli ölçüde 
azaltılabilir. Bu çalışma ile, bina yaşam döngüsünde 
enerji verimli yöntemleri araştırdım.Bu içerikte;

Binalarda Enerji Verimliliğini Sağlamaya Yönelik 
Yöntemler başlığı altında inceleyeceğiz

Tüm binalar için enerji verimliliği sağlayacak 
çözüm önerileri getirmek mümkün değildir. Bir 
binanın işlevi, sistemi, konumu ve önemi binadan 
binaya değiştikçe enerji verimliliği sağlayan çözüm 
yolları da değişecektir. Bu nedenle mimari tasarım 
aşamasında doğru çözüme ulaşmak için gerekli 
veriler sağlanarak bilinçli bir yaklaşım 
geliştirilmesi gerekmektedir. Sonuçta elde edilecek 
ürünün daha verimli olma niteliğine sahip olması 
yani aynı eylemi gerçekleştirmek için daha uzun 
süre içinde daha az kaynak harcaması 
hedeflenmelidir.

Binaların enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik 
çok farklı uygulamalar bulunmaktadır. Yapının her 
aşamasında enerji tüketiminin dikkate alınması, 
bina yaşam döngüsü analizi ile elde edilir.

Bu açıdan binanın yaşam döngüsünü bilmemiz 
gerekiyor. Bina yaşam döngüsü, ön inşaat aşaması, 
inşaat aşaması ve inşaat sonrası aşama gibi üç ana 
aşamaya ayrılır. Bu aşamaların bazı süreçleri vardır. 
Ön yapım aşaması, uygun yer seçimi, saha 
planlaması, bina formu, bina planı ve uygun alan 
organizasyonu, bina kabuğu tasarımı, enerji verimli 
yapı malzemeleri seçimi, enerji tasarruflu peyzaj 
tasarımı, yapı malzemesi için hammadde elde etme, 
üretim ve bunların taşınmasını içerir. . Yapım 
aşamasında ise, binanın yapım ve kullanım 
süreçlerini içerir. İnşaat sonrası aşama, bina 
kullanımının tamamlanmasını takip eden aşamadır. 
Bu aşamada binanın yıkılması, geri dönüştürülmesi 
ve yok edilmesi vardır.

2. YAŞAM DÖNGÜSÜ AŞAMALARINA 
BAĞLI OLARAK BİNALARIN ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN 
UYGULANAN YÖNTEMLER
2.1. Ön yapım aşamasında enerji verimli tasarım 
yöntemleri
Ön inşa aşaması, inşaatın yapılacağı mekanın 
seçimini, binanın tasarımını, yapı malzemelerinin 
seçimini, inşaat malzemesi için hammaddelerin 
elde edilmesini, üretilmesini ve taşınmasını içerir. 
Bu süreçlerde uygun yer seçimi, site planlaması, 
bina formu, bina planı ve uygun alan 
organizasyonu, bina kabuğunun tasarımı, yapı 
malzemesi seçimi, peyzaj gibi bina yaşam 
döngüsünde önemli enerji tasarrufu ile stratejiler 
açıklanmıştır. sırayla yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanmak ve tasarlamak. Bu 
stratejiler aşağıda özet şeklinde açıklayacak 
olursak;

2.1.1. Uygun site seçimi
Bina alanı ve diğer binalar arasındaki mesafe, 
binaların etrafındaki güneş ışınım miktarını ve hava 
sirkülasyon hızını etkileyen en önemli tasarım 
parametrelerinden biridir. Bu nedenle bölgedeki 
binanın sahası güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından yararlanacak ve savunacak 
şekilde belirlenmelidir.

Hakim rüzgar ve güneşten yeterli korumayı 
sağlamak için, binaların arazi üzerindeki 
yönelimlerinin bölgenin iklim koşullarına uygun 
olması gerekmektedir. Soğuk bölgelerde, düşük 
gece sıcaklıkları, çukurlarda ve vadilerde daha 
soğuk, daha yoğun havanın birikmesine neden olur. 
Bu nedenle, soğuk bölgelerde binaların vadilerden 
ziyade yamaçlara konumlandırılması tavsiye edilir. 
Binanın bulunduğu yerin topografyası, gün ışığı ve 
doğal havalandırma, güneş radyasyonu kullanımı 
açısından güneş ışınımının geliş açısı, eğimi ve 
arazinin yönünü etkilemesi nedeniyle önemlidir. 
Yerleşim eğimli olacaksa, kazanılan güneş 
radyasyonu enerjisi yazın azalır, kazanılan güneş 
radyasyonu enerjisi kışın artar. Bu nedenle, arazinin 
eğimi, gelen güneş ışınımı miktarı ve enlem çok 
önemli parametrelerdir.

2.1.2. Site planlaması
Binaların tasarımında, binalar arası mesafe, güneş 
enerjisi kullanımını, rüzgar yönünü ve yapay çevre 
ile ilgili hızı etkileyen önemli bir tasarım 
parametresidir. Tasarım sürecinde bina çevresi ile 
bir bütün olarak ele alınmalıdır. Binalar arasındaki 
mesafeler, binanın kullanım aşamasındaki enerji 
performansını büyük ölçüde etkiler. Bir binanın 
diğer binaların gölgelik alanı içinde kalması güneş 
ışınlarının kullanımını etkiler ve enerji tüketimini 
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artıracaktır. Güneş ışınımından yararlanmak için 
bina boşlukları diğer binaların en yüksek gölge 
yüksekliğinden az olmamalıdır. Ayrıca, diğer 
binaların konumu ve mesafesi rüzgarın bina 
üzerindeki hızını ve yönünü etkilemekte ve bu da 
binanın enerji performansını etkilemektedir.

2.1.3. Yapı formu
Isı kaybını ve kazancını etkileyen önemli bir faktör 
olan yapının şekli, yapı uzunluğunun plandaki 
yapının bina derinliğine oranı, bina yüksekliği, çatı 
tipi, eğimi gibi yapıyı oluşturan geometrik 
değişkenler ile tanımlanabilir. Ortamı oluşturan 
yüzeylerin hacme oranına bağlı olarak binanın ısı 
kayıp-kazancı artabilir ve azalabilir.

Binanın enerji performansı, biçimi, hacimsel yüzey 
hızı ve önden hareketleri gibi faktörlerden etkilenir. 
Binanın geometrik şekli ile enerji performansı 
arasında doğrudan bir ilişki vardır.Farklı iklim 
koşullarına sahip alanlarda binanın şekli önemlidir. 
Soğuk iklim bölgelerinde ısı kaybını en aza indiren 
kompakt formlar kullanılmalıdır. Sıcak-kuru iklim 
bölgelerinde ısı kazanımını minimuma indiren 
gölgeli ve serin yaşam alanları sağlamaya yardımcı 
olan kompakt formlar ve avlular kullanılmalıdır. 
Sıcak-nemli iklim bölgesinde, uzun kenarı hakim 
rüzgarın yönüne bakan uzun ve ince formlar 
maksimum çapraz havalandırmayı mümkün 
kılacaktır. Ilıman iklimlerde, soğuk iklim 
bölgelerinde kullanılan formlardan daha esnek olan 
kompakt formlar kullanılmalıdır.

2.1.4. Bina planı ve uygun alan organizasyonu
Enerji tasarrufunda bina planı ve şekilleri etkili 
olmalıdır. Bu nedenle sıcak mevsimlerde minimum, 
soğukta maksimum ısı kazanımı sağlayacak şekilde 
binalar oluşturulmalıdır. Azaltılmış yüzey alanına 
sahip kare veya dikdörtgen gibi basit plan tipleri 
sayesinde ısı kayıpları ve kazançları da azaltılır. İç 
mekanın verimli kullanıldığı daha küçük binalar 
ısıtılabildiğinden, soğutulabildiğinden ve daha 
büyük binalardan daha verimli 
aydınlatılabildiğinden daha az enerji kullanır.

2.1.5. Bina kaplaması
Bina dış örtüsü, binayı dışardan ayıran ve ısı 
enerjisinin içeriye veya dışarıya aktarılmasını 
sağlayan duvar, tavan, zemin, pencere, kapı gibi 
bileşenlerdir.Binanın dış kabuğunu oluşturan 
duvarlar, pencereler, döşeme ve kapılar gibi bina 
bileşenlerinin fiziksel ve yapısal özellikleri binanın 
enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Bu bileşenlerde kullanılan malzemelerin ısıl 
performansı kalınlığı ve rengi binanın ısı kaybını ve 
kazancını düzenlemede önemli bir rol oynar.

2.1.6. Enerji tasarruflu yapı malzemelerinin 
seçimi
Hem üretim aşamasında olan yapı malzemeleri, 
kullanım aşamasında enerji verimli özelliklere 
sahip olmalıdır. Enerji tasarruflu yapı malzemesi 
özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

Yerel malzeme: İnşaatların toplam enerji 
tüketiminde, inşaat malzemelerinin şantiyeye 
taşınması için harcanan enerji miktarı oldukça 
fazladır ve ayrıca inşaatların enerji verimliliğini ve 
ekonomik maliyetini etkiler. Bu nedenle inşaat 
malzemeleri yerli malzeme ise ve mümkün 
olduğunca şantiyeye yakın yerlerde üretilirse 
ulaşımda enerji tüketimi azalacak ve ulaşımda 
tasarruf yapıya önemli bir ekolojik kalite 
kazandırcaktır.
 
Geri dönüştürülmüş kaynaklar: Birçok yapı 
malzemesinin üretiminde büyük miktarda enerji 
kullanılır. Yapı malzemesi üretiminde yeni 
işlenmemiş kaynaklar yerine geri dönüştürülmüş 
kaynakların kullanılması, hammaddede önemli bir 
koruma ve ayrıca önemli miktarda enerji tasarrufu 
sağlar.
 
Düşük yoğunluklu endüstriyel süreçlerle 
üretilen malzemeler: Yapı malzemeleri, binaların 
enerji verimliliğinde önemli bir rol oynar. Bina 
yaşam döngüsü boyunca kullanılan toplam 
enerjinin büyük bir kısmı, yapı malzemelerinin 
üretimi sırasında tüketilir (özellikle 
somutlaştırılmış enerji). Yapı malzemelerinin 
üretiminde tüketilen enerji miktarının, 50 yıllık 
kullanım süreci olan bir yapının yaşam döngüsü 
süreçlerinde tükettiği toplam enerji miktarına oranı, 
yapım yöntemlerine, iklime ve iklime bağlı 
olarak% 6 ile% 20 arasında değişmektedir.

Doğal malzemeler yenilenebilir kaynaklardan 
hızlı bir şekilde elde edilir: Genelde doğal 
malzemelerin enerji içeriği yapay malzemelere göre 
daha düşüktür çünkü bu malzemeler daha az enerji 
ve işçilik maliyeti ile üretilir. Yerel olarak temin 
edilmesi kolay olan bu tür malzemeler genellikle 
yenilenebilir kaynaklar arasındadır. İnşaatlarda 
kullanılan bu tür bitkisel malzemeler, örneğin 
ahşap, bambu, kamış, saman, çavdar sapı, ayçiçeği 
sapı, mantar, yenilenebilir kaynaklardan hızla elde 
edilen doğal malzemelerdir.

Emek yoğun malzemeler: İmalat malzemelerinde 
yüksek nitelikli insan gücünün kullanılması, 
endüstriye dayalı süreçleri azaltacak ve buna bağlı 
olarak enerji tüketimini azaltacaktır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanılarak üretilen malzemeler, 
üretim sürecinde birincil enerji tedarikçisi olarak 

fosil yakıtlar yerine özellikle yenilenebilir enerji 
kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.) 
Tercih edilmelidir.
 
Şantiye sürecinde daha az enerji tüketen 
malzemeler: Şantiye yönetimi, elektrik enerjisi 
ihtiyacı, çalışan makineler, ısıtma ve aydınlatma 
şantiyenin enerji tüketimini etkiler. Şantiyelerde 
mekanizasyonun artması sonucu elektrik tüketimi 
de önemli ölçüde arttırmıştır.

Dayanıklı yapı malzemelerinin kullanılması: 
Yapılarda dayanıklı malzemelerin kullanılması, 
çeşitli etkenlere karşı daha dayanıklı ve uzun 
ömürlü olmasını sağlar. Bu, bozulma ve yaşlanma 
nedeniyle malzeme yenileme veya bakım ihtiyacını 
geciktirir veya ortadan kaldırır. Bu sayede bakım 
veya yenilemede kullanılacak malzemeye harcanan 
enerjiden tasarruf edilir.

Isı yalıtım kapasitesi yüksek yapı malzemeleri: 
Isı yalıtım kapasitesi yüksek yapı malzemeleri 
seçimi ile yapının kullanım aşamasında harcadığı 
enerji miktarı azalacaktır. Örnekler olarak 
belirtildiği gibi, opak ve yarı saydam yalıtım 
malzemeleridir.

2.1.7. Enerji tasarruflu peyzaj tasarımı
Doğru ve bilinçli bir enerji korumalı peyzaj tasarımı 
sayesinde, yaz ve kış mevsimlerinde ısıtma ve 
soğutma için harcanan enerji maliyetini% 30 
oranında azaltmak mümkündür.

2.1.8. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma
Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, 
biyokütle, biyogaz, jeotermal enerji, hidro, odun, 
okyanus termal, gelgit, dalga, deniz akıntıları) 
yeryüzündeki tüm canlılar tarafından kullanılabilen 
ve tükenmez olarak kabul edilen enerji 
kaynaklarıdır. . Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
pasif ve aktif yöntemlerle yararlanmak 
mümkündür.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Pasif 
Tekniklerle Kullanılması:
Pasif ısıtma: Pasif güneş enerjili ısıtma sistemleri, 
güneş sistemi ile bina arasındaki ilişkiye göre 
kategorize edilir. Pasif solar ısıtma sistemlerinin üç 
kategorisi vardır: doğrudan kazanç sistemleri, 
dolaylı kazanç sistemleri ve izole kazanç sistemleri. 
Pasif güneş enerjili ısıtma sisteminde, yapı 
elemanları (pencereler, duvarlar, döşemeler vb.) 
Isıyı toplayıp depolar ve ardından iç mekanı dağıtır.
Doğrudan kazanç sistemleri: Doğrudan kazançlı 
pasif solar bina, kış güneşini doğrudan işgal edilen 
alana alan pencerelere sahiptir. Bu güneş enerjisi 
kazanımları, binanın mevcut ısıtma ihtiyaçlarının 

bir kısmını karşılamaya hizmet eder veya daha 
sonra ortaya çıkan ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak 
için termal kütlede depolanır. 

Dolaylı kazanç sistemleri: Dolaylı kazançlı bir 
pasif güneş sistemi, cephe ve iç mekanlar arasında 
termal depolamaya sahiptir. Isı, bir binanın dış 
duvarında veya çatısında (su veya tuğla / beton ile) 
toplanır ve depolanır.

İzole kazanç sistemleri: İzole kazançlı pasif solar 
konsepti, binanın iç mekanından termal olarak izole 
edilmiş solar toplama ve depolamayı içerir. İzole 
kazanım sistemlerinde en yaygın kullanım güneş 
alanıdır. Toplama ve depolama, işgal edilen 
alanlardan ayrıdır ancak doğrudan termal olarak 
bağlantılıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Aktif 
Tekniklerle Kullanılması:
Güneş enerjisi sistemlerinin binalarda aktif 
kullanımı: Güneş kollektörleri, fotovoltaik (PV) 
paneller ve bina entegre PV (BIPV) gibi 
ekipmanların kullanıldığı binalarda güneş enerjisi 
ile ısı ve elektrik üretmek mümkündür. Yüksek katlı 
binalarda PV panellerin potansiyel uygulaması, 
yüksek komşu binalar nedeniyle alçak binalardan 
daha fazladır; Direkt güneş ışınımı için daha fazla 
olanak sağlar. Çok miktarda PV panelinin 
düzenlenmesi için gereklilikler en önemli sorundur. 
Çünkü binalarda estetiği ve PV panelin 
verimliliğini korumak gereklidir.

Güneş enerjisinin kullanıldığı aktif sistemler, bu 
amaçla üretilen kollektörler vasıtasıyla absorbe 
edilen güneş ışınımını istenilen şekilde enerjiye 
dönüştüren ve bunun bina içerisinde kullanılmasına 
imkan veren mekanik ve / veya elektronik 
bileşenlerin bir araya toplanmasından oluşan 
sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde güneş 
radyasyonu ısıya ve elektrik enerjisine dönüşebilir . 
Güneş radyasyonlarını enerjiye dönüştüren bu 
sistemler ürettikleri enerjiye göre ikiye ayrılır: 
termal enerji üreten güneş enerjisi sistemleri ve 
elektrik enerjisi üreten termal elektrik (fotovoltaik) 
sistemler (PV sistemleri). Bu sistemler aşağıda 
kısaca açıklanmıştır.

Güneş enerjisi termal sistemleri: Güneş enerjisi 
termal sistemleri (etkili güneş enerjisi sistemleri), 
güneş ışınımını kollektörler aracılığıyla termal 
enerjiye dönüştüren mekanik ve / veya elektronik 
bileşenlerin bir araya toplanmasıdır, bu enerjinin 
doğrudan su, hava ve su benzer sıvıyı veya bir 
depolama ünitesinde değerlendirerek kullanılabilir 
hale getirir.

Güneş enerjili su ısıtma sistemleri: Bu sistemler 
güneş ışınımını termal enerjiye dönüştüren, bu ısıyı 
su ortamında tutan ve dağıtan unsurlardan oluşur. 
Sistemlerin zorunluluğun karmaşıklığına ve 
büyüklüğüne bağlı olarak farklılık göstermesinin 
aksine güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin tamamı 
suyun ısıtılması, depolanması ve dağıtılmasına 
dayanmaktadır. Güneş enerjisinin dönüşümü ile 
üretilen sıcak su, sistemin özelliklerine bağlı olarak 
doğrudan banyo yapmak, çamaşır yıkamak ve 
bulaşık yıkamak için kullanılabileceği gibi, 
geleneksel ısıtma sistemini desteklemek için de 
kullanılabilir.

Fotovoltaik sistemler: Güneş ışınımından 
toplayıcılar aracılığıyla elektrik enerjisi üreten ve 
bu enerjiyi kullanılabilir hale getiren bileşenlerin 
kümelenmelerine fotovoltaik (PV) sistemler denir. 
Basit veya karmaşık yapılanma ile PV sistemleri, 
yol aydınlatması, fenerler, araçlar, inşaatlar ve 
elektrik santralleri gibi çok sayıda farklı alanda 
elektrik üretmek için kullanılır. Fotovoltaik bir 
sistem elektrik enerjisi üretir, üretilen enerjiyi 
gerekli koşullar için depolar ve bu enerjiyi güvenli 
bir şekilde kullanım alanlarına aktarır.
 
Binalarda rüzgar enerjisi sistemlerinin aktif 
kullanımı: Rüzgar enerjisi, dünyanın en hızlı 
büyüyen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgar 
enerjisi temiz bir yakıt kaynağıdır ve asit 
yağmurlarına veya sera gazlarına neden olan 
atmosferik emisyonlar üretmez. Rüzgar enerjisi 
tükenmez bir enerji kaynağıdır.

Binalarda jeotermal enerjinin kullanımı: 
Jeotermal enerji konutlarda ısıtma ve soğutmada, 
seracılıkta ve tarımda kullanılmaktadır. Jeotermal 
enerji sistemleri, ısı pompaları, kuyu içi ısı 
eşanjörleri, ısı boruları gibi uygulama yöntemlerine 
göre üç farklı şekilde uygulanmaktadır. Binalarda 
yaygın kullanımları ısı boruları şeklindedir.

Binalarda biyokütle enerjisinin kullanımı: 
Biyokütle, yenilenebilir ve çevre dostu, her yerde 
yetiştirilebilen, sosyoekonomik gelişmeyi sağlayan, 
elektrik üretimi ve araçlara yakıt elde etmek için 
kullanılabilen stratejik bir enerji kaynağıdır. 
Biyokütle enerji sektöründe doğrudan yakılarak 
değerlendirilmekte veya çeşitli işlemlerle yakıt 
kalitesi artırılarak mevcut yakıtlara eşdeğer 
alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, 
depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar) elde 
edilmektedir.

Biyokütleden fiziksel işlemler (boyut 
küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtreleme, 
ekstraksiyon ve briketleme) ve dönüştürme 

işlemleri (biyokütle ve termokimyasal işlemler) ile 
yakıt üretilir . Evlerde biyokütle, havasız artışla 
benimsenen biyogaz enerjisi üretimi, piroliz 
yöntemi ile etanol ısıtma ve doğrudan yakma 
yöntemi ile hidrojenli su ısıtması için 
kullanılmaktadır.

Doğal aydınlatma: Binalarda doğal aydınlatma, en 
basit pencerelerden ve tavan pencerelerinden 
yapılır. Pencerelerde ve çatı aydınlatmasında yön 
seçimi önemlidir. Doğal aydınlatma için en uygun 
yönler güney ve kuzeydir. Kuzey yönü radyasyona 
maruz kalmaz, ancak her zaman aynı kalitede gün 
ışığı alabilir. Batı ve doğu yönlerinde güneş yatay 
olarak yayılır ve kontrolü zorlaştırır. Güney 
yönünde güneşin etkisi kalıcıdır ve güneş batı ve 
doğu yönlerine göre dik açıyla yükselir. Bu nedenle 
kontrolü kolaydır.

Gün ışığının binaya girişini arttırmak için pencere 
kanatlarında ışık ve hafif raflara yön veren açık 
renkler kullanılmalıdır. Ayrıca ışığı yansıtmak için 
kullanılan elemanlar, ışığı tavana yansıtacak 
konumda olmalıdır.

Günışığı aydınlatma sistemlerinin doğru tasarımı ve 
seçimi, enerji verimliliğinin artırılmasına ve çevre 
kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Uygun 
şekilde tasarlandıklarında pencereler, katlar ve çatı 
monitörleri, istenmeyen ısı kazancı ve parlama 
olmaksızın aydınlatma ihtiyaçlarını karşılayabilir. 
Böylelikle gündüz aydınlatması ile hedef 
aydınlatmaya ulaşıldığında gün ışığı alan alanlarda 
elektrik lambaları kapatılabilir veya kısılabilir. 
Enerji tasarrufu, yalnızca bu gün ışığı alan alanların 
aydınlatma sistemi için ışık kontrolleri, sensörler ve 
ışık kısıcıların uygulanmasıyla sağlanabilir. 
Binalarda gün ışığının kullanılması elektrik enerjisi 
tüketimini azaltır. Örneğin, yurt dışı binaların yapay 
aydınlatmasının Avrupa'daki enerji tüketiminin% 
50'sini oluşturduğu gösterilmiştir. Yapay ve doğal 
aydınlatma kullanımının birleştirilmesiyle bu 
tüketimin% 30 ile% 70 arasında azaltılmasının 
mümkün olduğu da gösterilmiştir. Potansiyel 
tasarruf, pencerenin yönüne, boyutuna ve şekline ve 
odanın şekline ve yüzey yansımasına bağlıdır.

Binalarda doğal aydınlatmanın bir diğer kullanımı 
da gün ışığı sisteminin kullanılmasıdır. Günışığı, 
"gökyüzünden yayılan ışık ve güneş ışığının 
birleşimi" olarak tanımlanır. Günışığı aydınlatma 
sisteminin tercih edilen bir işlevi, gelen doğal ışık 
akısının önemli bir bölümünü iç aydınlatma 
koşullarını iyileştirmek için yeniden 
yönlendirmektir, bu nedenle bina zarfının 
açıklıklarının yakınında veya içinde yer alır. 
Günışığı aydınlatma sistemleri iki kategoriye 

ayrılır: yan aydınlatma ve üstten aydınlatma. Işık, 
dikey veya yatay ve yandan veya üstten birçok tipte 
cam konfigürasyonundan gelebilir. Daha yaygın 
olarak görülen yan aydınlatma, sadece bir pencere 
açıklığıdır. Üstten aydınlatma, binanın tavan veya 
çatı elemanındaki bir açıklıktır.

2.2. İnşaat Aşamasında Enerji Verimli Tasarım 
Yöntemleri
Yapım aşaması, yapının yapım ve kullanım 
süreçlerini içerir. Daha az enerji tüketen yapım 
tekniklerinin tercih edilmesi ve enerji tasarruflu 
ekipmanların kullanılması ile yapım aşaması 
mümkündür. İnşaatta kullanılan enerji bina 
sistemlerine göre değişmektedir. Örneğin yapılan 
bir çalışmada, çerçeve konstrüksiyonun yaşam 
döngüsü boyunca bir betonarme karkas 
konstrüksiyondan daha az enerji tükettiği tespit 
edilmiştir.Farklı malzemelerle inşa edilen binaların 
enerji tüketimi değiştikçe, aynı malzemelerle inşa 
edilen binalarda da enerji tüketimi değişmektedir. 
Yaygın olarak kullanılan betonarme karkas yapı 
sisteminin enerji tüketimi üç farklı yapı yöntemine 
göre aşağıdaki şekilde analiz edilmiştir:

1. Konvansiyonel karkas yapı sistemi: 
Konvansiyonel yapı sisteminin en belirgin özelliği, 
üretimin tamamının şantiyede yoğun insan gücü ile 
gerçekleştirilmesidir. Enerji tüketimi açısından 
incelendiğinde, beton üretimi ve beton dökümü 
aşamalarında kullanılan ekipmanların beton 
mikseri, çatı vinci) özelliklerinden dolayı 
geleneksel sistemin enerji tüketimi düşük 
seviyededir.

2. Tünel form beton kagir sistemi: Tünel form 
kagir sistemi belirli bir ön yatırım gerektirir. Sistem 
büyük ölçekli ve kalıcı üretimlere uygundur. Büyük 
ve ağır formları taşımak için çok fazla enerji 
tüketen kaldırma vinçleri kullanıldığından enerji 
tüketimi yüksektir. Beton santrali ve tünel içi 
ısıtıcılar ile kürleme görevi, sistemin enerji 
tüketimini artırmaktadır.
3. Prekast yapı sistemleri: Diğer sistemlerde bina 
alanında gerçekleştirilen işlemlerin çoğu üretim 
tesisinde yapıldığı için enerji tüketimi çok 
yüksektir. Bu sistemlerde nakliye araçlarından 
şantiyeye bileşenlerin indirilmesi, depolanması ve 
montajı vinçler ile yapılmaktadır. Bu nedenle bu 
aşamalarda da yüksek miktarda enerji tüketilir. 
Hazır yapı elemanlarını üretim tesisinden şantiyeye 
taşıyan ağır hizmet araçları trafikte sorunlara yol 
açarken, enerji tüketimini de artırmaktadır.
Aydınlatma kontrolleri: Aydınlatma 
gereksinimleri bir bina tasarımına yanıt verir. 
Gündüz vakti olduğunda aydınlatma ihtiyacı, 
pencere boyutuna ve yerleşimine ve binaların 

konumuna bağlı olacaktır. Bina pencerelerinin 
yönelimine, gün ışığının beslenmesine ve odanın 
kullanımına bağlı olan otomatik kontrollerin 
kullanılmasıyla aydınlatma ihtiyacı azaltılır .
Yüksek verimli ısıtma, havalandırma ve 
soğutma ekipmanı: Isıtmalı havalandırma klima 
(HVAC) sistemleri, binalardaki enerji tüketimini 
büyük ölçüde etkiler. Bina teknik özellikleri ile 
HVAC sistemleri arasındaki ilişki şu şekildedir: 
yüksek verimli bina zarfları, ısıtma ve soğutma 
sistemlerine olan ihtiyacı azaltır. İyi ve akıllı 
tasarlanmış binalar, HVAC sistemlerine olan 
ihtiyacı azaltabilir. HVAC sistemlerindeki 
verimlilik iyileştirmeleri, önemli tasarruflara yol 
açabilir. Örneğin, bir ısıtma kazanında veya bir 
klimada enerji verimliliği iyileştirilirse, toplam 
tasarruf, binadaki toplam ısıtma veya soğutma 
ihtiyacına bağlı olacaktır. İyi yalıtılmış bir bina 
zarfında, HVAC sisteminin enerji ihtiyacı azalır. 
Binanın uygun ölçülerde termal bölgelere ayrılması 
ısıtma ihtiyacını azaltır.

2.3. İnşaat Sonrası Aşamada Enerji Verimli 
Yöntemler
İnşaat sonrası aşama, kullanım aşamasının 
tamamlandığı aşamadır. Bu aşama, binanın 
yıkılmasını, geri dönüştürülmesini ve imha 
edilmesini içerir. Bu aşamada binalarda kullanılan 
yapı malzemeleri ve bileşimlerinin geri 
dönüştürülmesi ve binaların yeniden kullanılması 
önemlidir. Binaların fonksiyonel kullanımları 
tamamlandıktan sonra yıkılmak yerine başka 
fonksiyonlarda yeniden kullanılması hammadde, 
su, enerji gibi kaynakları korur. Yıkım kararı alınan 
yapıların çatı makası, doğrama gibi yapı 
kompozisyonlarının yeniden kullanılması 
sağlanmalıdır. Uygun yapı kompozisyonlarının 
kaydedilmesinin ardından, geri dönüştürülebilir 
yapı malzemelerinin ayrıştırılması gerekmektedir. 
Böylelikle çoğaltılacak yapı malzemesinin 
hammadde koruması sağlanır,  Binaları yıkarken 
mümkün olduğunca az makine ve ekipman 
kullanmak ve yıkım için enerji tasarrufu sağlayacak 
ekipman seçmek gerekir.
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3. SONUÇ
Binalar, enerji verimliliği için büyük bir potansiyele 
sahiptir. Bu büyük potansiyeli elde etmek için, 
binalarda verimliliği artırmak için bazı 
düzenlemelere ve girişimlere ihtiyaç vardır. 
Binalarda enerji tüketimi, bina yaşam döngüsünün 
her aşamasında gerçekleşir. Ancak önemli olan 
aşama, yaşam döngüsü kapsamında enerjinin en 
çok tüketildiği binaların kullanım ve bakım 
sürecidir. Bina yaşam döngüsü boyunca en yüksek 
enerji tüketimi kullanım aşamasında gerçekleşir. 
Zira bu sürenin diğer aşamalara göre çok daha uzun 
sürmesi ve bu aşamada insan sağlığı ve çalışma 
verimliliği için gerekli konfor seviyelerinin 
sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle enerji 
verimli bina tasarımlarında özellikle kullanım 
aşaması dikkate alınmalıdır. Binanın kullanım 
sürecinde enerji tüketimini azaltmak için fosil 
kaynaklı enerji kaynakları yerine yenilenebilir 
enerji kaynakları tercih edilmelidir. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımına önem verilmelidir. 
Özellikle aktif ve pasif sistemlerin kullanımına 
dikkat edilmelidir. Bina tasarımında enerji 
simülasyon programları kullanılmalıdır.
Bu çalışma kapsamında, ön yapım aşamasında 
yerleşim yeri seçimi, yerleşim planlaması, yapı 
formu, yapı organizasyonu ve planlaması, bina 
kabuğu, yapı malzemesi seçimi, peyzaj tasarımı ve 
kullanımı başlıkları altında açıklanan enerji verimli 
stratejiler Yenilenebilir enerji kaynakları, binaların 
kullanım sürecinde daha az enerji veya daha temiz 
enerji kullanımına yönlendirilir. Bu stratejiler 
incelendiğinde, çok farklı disiplinlerin (mimarlık, 
makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, peyzaj 
mimarlığı, şehir ve bölge planlama ve iç mimarlık) 
işbirliğine ihtiyaç olduğu açıktır.

4. KAYNAKLAR (REFERENCES)
 1. Kohler, N., The Relevance of the Green Building 
Challenge: an Observer’s Perspective, Building Research & 
Information, 27(4/5): 309-320, 1999
2. Lakot, E., Ekolojik Ve Sürdürülebilir Mimarlık 
Bağlamında Enerji Etkin Çift Kabuklu Bina Cephe 
Tasarımlarının Günümüz Mimarisindeki Yeri Ve 
Performansı Üzerine Analiz Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2007
3. Enercen, T., High Tech Akım Ofis Yapıları ve Ekolojik 
Ofis Yapılarının Gelişimine Olan Etkisi, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2004
4 . 
http://www.doganhasol.net/Articles/insan-dunyadangecerke
n-iz-birakmali_11075.html (Erişim Tarihi: 24.11.2011)
5. WCED (World Commission on Environment and 
Development), Our Common Future, Oxford University 
Press, London, 1987
6. Dikmen, Ç. B. ve Gültekin, A. B., Usage of Renewable 
Energy Resources In Buildings in The Context Of 
Sustainability, SDU Journal of Engineering Science and 
Design, Vol:1 No:3 pp.96-100, 2011
7. Esin, T. ve diğerleri, Marmara Bölgesi için Ekolojik 
Yapılaşma Kriterlerinin Belirlenmesi ve Örnek Bir Yapı 
Tasarımı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma 
Fonu, 01-A-02-01-12,Gebze, 2002
8. http://v3.arkitera.com/project.php?action=displayProject 
&ID=296 (Erişim Tarihi: 24.11.2011)
9 . 
http://www.doganhasol.net/Articles/insan-dunyadangecerke
n-iz-birakmali_11075.html (Erişim Tarihi: 24.11.2011) 
10. http://matpum.metu.edu.tr/ (Erişim Tarihi: 24.11.2011) 
11. http://www.cedbik.org/ (Erişim Tarihi: 24.11.2011) 
1 2 . 
http://www.yapi.com.tr/HaberDosyalari/Detay_meydanalis
veris-merkezinin-mimari-foadan-alejandro-zaerapolo_738.
html?HaberID=60048 (Erişim Tarihi: 24.11.2011)
1 3 . 
http://www.fosterandpartners.com/Projects/1515/Default 
.aspx (Erişim Tarihi: 10.11.2011) 
1 4 . 
http://www.architecture.uwaterloo.ca/faculty_projects/te 
rri/366essaysW03/wung-DEBIS.pdf (Erişim Tarihi: 

01.11.2011) 
15. http://www.bahrainwtc.com/ (Erişim Tarihi: 01.11.2011) 
1 6 . 
http://inhabitat.com/sino-italian-ecological-and-energyeffici
ent-building-sieeb/ (Erişim Tarihi: 01.11.2011) 
1 7 . 
http://www.archdaily.com/35451/lycee-jean-moulin-offarch
itecture/ (Erişim Tarihi: 01.11.2011)
1 8 . 
http://www.yapi.com.tr/HaberDosyalari/Detay_cindongtan-
eko-city-arup_746.html?HaberID=60048#739 (Erişim 
Tarihi: 14.11.2011)
19. Sayın, S., Yenilenebilir Enerjinin Ülkemiz Yapı 
Sektöründe Kullanımının Önemi ve Yapılarda Güneş 
Enerjisinden Yararlanma Olanakları, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Konya, 2006 
2 0 . 
http://www.yapi.com.tr/Haberler/bir-paradigmadegisikligi-
olarak-yesil-bina_66169.html (Erişim Tarihi: 12.11.2011) 
21. Yüzyılda Sürdürülebilirliğe Geçiş, Dünya Bilim 
Akademilerinin Bildirisi, Çeviren: Ruacan, İ. ve Ruacan Ş., 
2002
22. Dikmen, Ç. B. ve Gültekin, A. B., Intelligent Building 
Concept in Architectural Design Process within Scope of 
Sustainable Building Design, 
23. International Congress of Building and Life: Future of 
Architecture, Nature, City, Environment, Chamber of 
Architects, Branch Office of Bursa, 2009 
24. Bourdeau, L., National Report: Sustainable 
Development and Future of Construction in France. France: 
Centre Scıentıfıque Et Technıque Du Bâtıment, 1999 
25. CIB., Agenda 21 on Sustainable Construction,: CIB 
Report Publication 237, Rotterdam, 1999 
26. WGSC, Working Group for Sustainable Construction, 
Working Group Sustainable Construction Methods and 
Techniques Final Report, 2004 
27. Yeang, K., The Green Skyscraper: The Basis for 
Designing Sustainable Intensive Buildings, Munich: 1999 
16. Özmehmet, E., “Avrupa ve Türkiye’de Sürdürülebilir 
Mimarlık Anlayışına Eleştirel Bir Bakış”, E-Journal of Yaşar 
University No.7, Vol. 2, İzmir, 2007



- 8 -

3. SONUÇ
Binalar, enerji verimliliği için büyük bir potansiyele 
sahiptir. Bu büyük potansiyeli elde etmek için, 
binalarda verimliliği artırmak için bazı 
düzenlemelere ve girişimlere ihtiyaç vardır. 
Binalarda enerji tüketimi, bina yaşam döngüsünün 
her aşamasında gerçekleşir. Ancak önemli olan 
aşama, yaşam döngüsü kapsamında enerjinin en 
çok tüketildiği binaların kullanım ve bakım 
sürecidir. Bina yaşam döngüsü boyunca en yüksek 
enerji tüketimi kullanım aşamasında gerçekleşir. 
Zira bu sürenin diğer aşamalara göre çok daha uzun 
sürmesi ve bu aşamada insan sağlığı ve çalışma 
verimliliği için gerekli konfor seviyelerinin 
sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle enerji 
verimli bina tasarımlarında özellikle kullanım 
aşaması dikkate alınmalıdır. Binanın kullanım 
sürecinde enerji tüketimini azaltmak için fosil 
kaynaklı enerji kaynakları yerine yenilenebilir 
enerji kaynakları tercih edilmelidir. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımına önem verilmelidir. 
Özellikle aktif ve pasif sistemlerin kullanımına 
dikkat edilmelidir. Bina tasarımında enerji 
simülasyon programları kullanılmalıdır.
Bu çalışma kapsamında, ön yapım aşamasında 
yerleşim yeri seçimi, yerleşim planlaması, yapı 
formu, yapı organizasyonu ve planlaması, bina 
kabuğu, yapı malzemesi seçimi, peyzaj tasarımı ve 
kullanımı başlıkları altında açıklanan enerji verimli 
stratejiler Yenilenebilir enerji kaynakları, binaların 
kullanım sürecinde daha az enerji veya daha temiz 
enerji kullanımına yönlendirilir. Bu stratejiler 
incelendiğinde, çok farklı disiplinlerin (mimarlık, 
makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, peyzaj 
mimarlığı, şehir ve bölge planlama ve iç mimarlık) 
işbirliğine ihtiyaç olduğu açıktır.
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