
 



 
Bu çalıĢma proje ortakları tarafından hazırlanmıĢtır. 

 

 

  

                                                              

Koordinatör: Tunceli Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Gürsel EKMEKCĠ  Ġl Milli Eğitim Müdürü  

Buket KARADAĞ   AR-GE Öğretmeni 

Tunceli/ TÜRKĠYE 

 

 

 

Tunceli Namık Kemal Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

YaĢar SEVER    ĠnĢaat Tek. Öğretmeni 

TÜRKĠYE 

 
 

UK Certified Knowledge Association 

Özgür Heval ÇINAR  Öğretim Görevlisi 

ĠNGĠLTERE 

   
 

Çevre Dostu YeĢil Binalar Derneği 

Engin IġILTAN  ÇEDBĠK Genel Sekreteri 

Ġstanbul/TÜRKĠYE 

 
 

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi 

Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU Rektör Yrd. 

Özlem KALKAN Eğitim Uzmanı 

NevĢehir/TÜRKĠYE 

  

Casa Corpuluı Dıdactıc 

Teleorman 

Stefan CORĠNA     Öğretmen 

ROMANYA  
ee Ġstanbul Proje Tasarım Yönetim ve 

DanıĢmanlık Ltd. ġti. 

BüĢra CALĠP GÖNÜLTAġ  Mimar 

Ġstanbul/ TÜRKĠYE 

 

 

Polytechnic University of Catalonia 

Deniz KIZILDAĞ     Öğretim Görevlisi 

ĠSPANYA 

 



 

1 

 

  

  

2022 
 

IO3: Heating, Cooling, Ventilation and Plumbing Systems Modules 

 (Yeşil Binalarda Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri Modülleri) 

 

 



 

2 

 

 

 

İçindekiler  
Dersin Açıklamaları ................................................................................................................... 5 

Dersin Adı .............................................................................................................................. 5 

İlgili Alanlar ........................................................................................................................... 5 

Dersin Sınıfı ........................................................................................................................... 5 

Dersin Saati ............................................................................................................................ 5 

Dersin Amacı .......................................................................................................................... 5 

Dersin Öğrenme Kazanımları ................................................................................................. 5 

Eğitim Öğretim ortamı ve donanımı ...................................................................................... 5 

Ölçme ve değerlendirme ........................................................................................................ 5 

1. Ünite Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik Kavramları ................................................................. 6 

1.1 Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik Tanımları ........................................................................ 6 

1.2 Yeşil Binaların Çevresel Faydaları .................................................................................. 6 

1.3 Yeşil Binaların Finansal Faydaları ................................................................................... 6 

1.4 Yeşil Binaların Sosyal Faydaları ...................................................................................... 7 

1.5 Yeşil Binaların İklim Değişikliği Üzerindeki Etkileri ..................................................... 7 

1.6 Farklı Yeşil Bina Sistemleri ............................................................................................. 8 

2. Ünite Yeşil Binalarda Bütünleşik Tasarım ........................................................................... 10 

2.1 Bütünleşik Tasarımın Tanımı ve Faydaları .................................................................... 10 

2.2 İnşaat sırasındaki çevre işlerinin ayrıntılı özellikleri ..................................................... 13 

2.3 İnşaat Atık Yönetimi ...................................................................................................... 13 

3. Ünite Yeşil Binalarda Arazi Seçimi ..................................................................................... 18 

3.1. Projenin Uygulanacağı Arazinin Seçimi ve Yerleşimi (Afet Riski) ............................. 18 

3.2 Şehir Planlama Detaylarına Uygun Proje Uygulaması .................................................. 21 

4. Ünite Yeşil Binalarda Su Verimliliği ................................................................................... 25 

4.1. Su Kullanımında Verimi Sağlayacak Sistemler ve Kayıpların Önlenmesi ................... 25 

4.2 Projeye Bağlı Su Kullanımının Hesaplanması ............................................................... 30 

4.3 Atık Suların Değerlendirilmesi (Gri Su Sistemleri) ....................................................... 33 

4.4 Yüzeysel Su Akış Sistemlerinin Kullanılması (Yağmur Suyu) ..................................... 36 

4.5 Ortak Su Kullanım Sistemleri Verimliliği - Peyzaj ....................................................... 38 

5. Ünite Enerji Korunumu Odaklı Aydınlatma Tasarımı ......................................................... 39 

5.1 Aydınlatma (Işık Kaynağı) Tasarımı .............................................................................. 40 



 

3 

 

5.2 Otomasyon Sistemleri ve Aydınlatma Kontrolleri ......................................................... 41 

5.3 Enerji İzleme Sistemleri ve Kullanım Alanları .............................................................. 42 

5.4 Enerji Verimliliğinde Mimari Parametreler ve Mimari Planlama ................................. 44 

5.5 Soğutma Sistemleri ........................................................................................................ 46 

Merkezi Soğutma Sistemleri ............................................................................................ 46 

Rooftop Soğutma Sistemleri ............................................................................................ 46 

Chiller Soğutma Sistemleri .............................................................................................. 47 

RV-VRF Soğutma Sistemleri ........................................................................................... 48 

5.6 Isıtma Sistemleri ............................................................................................................. 48 

Bireysel Sistemler ............................................................................................................ 48 

Merkezi Sistemler ............................................................................................................ 50 

Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Karşılaştırılması ........................................................... 52 

5.7 Isı Geri Kazanım Üniteleri ............................................................................................. 54 

5.8 Havalandırma Sistemleri ................................................................................................ 55 

6. Ünite Yeşil Binalarda Çevreye Duyarlı Malzeme ve Kaynak Kullanımı ............................ 55 

6.1 Çevreye duyarlı (çevre dostu) malzeme ne demektir? ................................................... 55 

6.2 Binalarda Kullanılan Yeşil Yapı Malzemeleri ............................................................... 59 

Pencereler ......................................................................................................................... 59 

Camlar .............................................................................................................................. 62 

Çerçeveler ......................................................................................................................... 64 

Enerji Sağlayıcılar ............................................................................................................ 65 

6.3 Neden Yeşil Malzeme Kullanmalıyız? .......................................................................... 71 

6.4 Çevreye Duyarlı Malzeme Kullanımında Çevresel Kazançlar ...................................... 72 

6.5. Sürdürülebilirlik Açısından Yapı Malzemeleri ............................................................. 73 

6.6. Yapısal Sürdürülebilirlik Ölçeği ................................................................................... 73 

6.7. Yeşil Malzemelerin Yaşamsal Sürdürülebilirliği .......................................................... 74 

6.8. Dayanıklı Malzeme Seçimi ve Özelliklerin Belirlenmesi ............................................. 76 

7.  Ünite Yeşil Binalarda Atık Sistemleri ................................................................................. 77 

7.1. Binaya bağlı atıkların belirlenmesi ve toplama sistemleri ............................................ 77 

7.2. Atık teknolojilerinin belirlenmesi ................................................................................. 79 

8. Ünite Yeşil Binalarda Bina Yönetimi .................................................................................. 82 

8.1. Bina Kullanım Kılavuzunun Oluşturulması .................................................................. 82 

8.2. Bina Ana Kullanım ve Harcama Politikaları (Enerji/Su) .............................................. 83 

8.3. Atık Yönetim Sistemleri Politikası ............................................................................... 84 



 

4 

 

8.4. İç Ortam Hava Kalitesi Ölçümü ve Takibi .................................................................... 85 

8.5.  Bina Verilerinin Takibi ve Performans Ölçümleri ....................................................... 86 

9. Ünite Yeşil Binalarda Sağlık ve Konfor .............................................................................. 87 

9.1. İç Mekan Hava Kalitesi ................................................................................................. 87 

9.3 Işık Kalitesi .................................................................................................................... 90 

9.4 Gürültü Yönetimi ........................................................................................................... 92 

10. Ünite Yeşil Çatı Bahçeleri .................................................................................................. 93 

10.1. Yeşil Çatıların tanımlanması ....................................................................................... 93 

10.2. Yeşil Çatıların Tarihsel Gelişimi................................................................................. 94 

10.3 Yeşil Çatı Çeşitleri ....................................................................................................... 94 

10.4 Yeşil Çatıların Çevresel Faydaları ............................................................................... 95 

10.5 Yeşil Çatıların Sosyal Faydaları ................................................................................... 96 

10.6 Yeşil Çatıların Ekonomik Faydaları ............................................................................. 97 

10.7 Yeşil Çatılı Binaların Yapısal Tasarımı ....................................................................... 97 

10.8 Yeşil çatı bakımı ......................................................................................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 

 

 

Dersin Açıklamaları 

Dersin Adı 

Yeşil Binalarda Isitma, Soğutma, Havalandırma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri 

İlgili Alanlar 

- İnşaat Teknolojisi 

- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

- Elektrik-Elektronik Teknolojisi 

- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 

Dersin Sınıfı 

10. Sınıf (Seçmeli Ders) 

Dersin Saati 

Haftada 2 saat 

Dersin Amacı 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, yeşil bina teknolojileri ile ilgili kavramları, yeşil 

yapı malzemelerini, ısıl konfor kavramını, iç mekân hava kalitesini ve çevreye duyarlı bina 

oluşturma ile ilgili bilgi ve birikimlerin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır 

Dersin Öğrenme Kazanımları 

İş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda;  

- Sürdürülebilirlik kavramını ve yeşil bina kavramlarını açıklar.  

- Yeşil bina sistemlerinde bütünleşik tasarımının ne olduğunu bilir. 

- Yeşil bina sisteminde arazi seçimini öğrenir. 

- Yeşil Binalarda su verimliliğini öğrenir. 

- Enerji verimliliğini öğrenir. 

- Yeşil bina sistemlerinde çevreye duyarlı malzeme ve kaynak kullanımını öğrenir. 

- Atık Yönetimini öğrenir 

- Yeşil Bina Sertifika Belgelendirme Süreçlerini Öğrenir. 

- Yeşil Bina Sistemlerinde Sağlık ve Konforun önemini öğrenir 

- Yeşil Çatı Bahçelerini bilir. 

Eğitim Öğretim ortamı ve donanımı 

Ortam: İnşaat Teknolojileri laboratuvarı,  

Donanım: Etkileşimli Tahta / Projeksiyon Cihazı, Bilgisayar,  

Ölçme ve değerlendirme 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem 

formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun 

olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme 

formları kullanılarak öğrencilerin öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir.  

Öğretim Yöntem ve Tekniği:  Bu derse ait öğrenme kitabında konu ile örnek teşkil etmesi 

açısından “Zihin Haritalama” tekniği verilmiştir. Öğretmenlerimizin modül konu sonlarında 

bu tekniği kullanmaları tavsiye edilmektedir. 



 

6 

 

 

 

1. Ünite Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik Kavramları 

1.1 Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik Tanımları  

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu sürdürülebilirlik kavramını şöyle 

tanımlıyor: “İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye 

atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine 

sahiptir. Ve sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme 

çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme 

yöntemidir.”  

Sürdürülebilirlik kavramı hayatın hemen hemen her alanında karşılık bulsa da en somut 

biçimini aldığı alanlardan biri inşaat sektörü. Yeşil bina ya da sürdürülebilir bina kavramları 

tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Sürdürülebilir binalar, enerji, 

su ve diğer kaynakları verimli kullanan; kullanıcı sağlığını koruyan ve çalışanların 

verimliliğini arttıran; atık, kirlilik ve çevresel bozulmayı azaltan binalardır. Sürdürülebilir 

binalar ya da yeşil binalar en temel tanımıyla, binanın tasarımından yapım aşamasına, ömrünü 

tamamladığındaki yıkım aşamasına kadarki tüm süreçleri boyunca çevresel olarak sorumlu ve 

kaynak verimliliği olan projeler oluşturmak için bütünleşmiş bir tasarım süreci gerektiriyor.  

1.2 Yeşil Binaların Çevresel Faydaları  

 Fosil yakıtlardan elde edilen elektrik enerjisi yerine güneş enerjisinden faydalanılması 

ve toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi ile enerji verimliliği artar ve buna bağlı 

olarak emisyon oranı azalır. 

 Yağmur suyu ve arıtılmış atık suların sulamada kullanılması ile sudan tasarrufu 

sağlanır. 

 Yağmur suyunu yönlendirme, geçirgen malzemeli bina yüzeyi ve yeşil çatılar 

ile yağmur suyu yönetimi yapılır. 

 Isı adası etkisine neden olan yüksek binalar, beton ve asfaltın etkisini azaltacak 

çözümlerle bina tasarımı, güneşlenmeye uygun arazi kullanım kararları ve 

ağaçlandırmalar ile ısı dengesi sağlanır. 

 Yerel ve geri dönüştürülebilen malzeme kullanımı ile inşaat ve yıkım esnasında açığa 

çıkan atıkların azaltımı sağlanır. 

1.3 Yeşil Binaların Finansal Faydaları  

 Yeşil bina inşaat maliyetinin, enerji ve su tasarrufu ile uzun dönemde karşılanır. 

 Yönetim ve bakım maliyetinin geleneksel yapılara göre düşük olması ve tasarımı 

ile binanın değeri artar. 

 Doğal aydınlatma, havalandırma ve sıcaklık kontrolü ile iş yeri olarak kullanılan yeşil 

binalarda personel devamlılığının sağlanır. 
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 Satış mağazası olarak kullan binalarda gün ışığından faydalanması ile satış artışını 

sağlar. 

 1.4 Yeşil Binaların Sosyal Faydaları  

 İç mekân kalitesinin havalandırma, zehirsiz ve düşük salınımlı malzemelerin 

kullanılması ile artırılması sonucu daha sağlıklı ve konforlu yaşam ve çalışma 

ortamları oluşturulur. 

 Sağlıklı ve konforlu çevre ve atmosfer ile okullarda öğrenci devamlılığı sağlanır. 

 Bisiklet ve toplu taşıma gibi alternatif ulaşım imkanları ile trafik yükünü hafifletir, 

rekreasyon ve egzersiz alanı olan doğal alanların korunmasını sağlayarak bireylerin 

sağlıklı ve zinde olmasını teşvik eder. 

 

1.5 Yeşil Binaların İklim Değişikliği Üzerindeki Etkileri 

Dünya nüfusunun büyük bölümü kentlerde yaşamaktadır ve bu oran giderek 

artmaktadır. İklim değişikliği, yeryüzünde ani ve beklenmedik hava olaylarının yaşanmasına 

neden olmaktadır. Kentler, iklim değişikliğinin neden olduğu etkilerin en yoğun hissedildiği 

alanlardır. Bu etkiler kentlerde ısı adası etkisinin artması, hava kirliliği, sıcak hava dalgaları 

ve su kıtlığı yaşanması, yağış rejiminin değişmesi, kurak gün sayısının artması, yağmur 

sularının sel ya da taşkınlara neden olması şeklinde ortaya çıkmaktadır.  

Ekosistemler bulundukları ortamlarda insanlar ve diğer canlılara birçok yarar sağlar. 

Ekosistemlerde devam eden doğal süreçlerin bir parçası olarak ortaya çıkan bu faydalar 

ekosistem servisleri (hizmetleri) olarak tanımlanır. Kentlerde iklim değişikliğinin neden 

olduğu etkilerin azaltılması ve kentlerin bu etkilere karşı dayanıklılığının arttırılmasında 

ekosistemlerin sağladığı düzenleyici ekosistem servislerinin önemli rolü bulunmaktadır. Bu 

servisler; ekosistemlerin düzenleyici olarak görev yaptığı, ekosistem süreçlerinden sağlanan 

yararlardır (örneğin hava ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, iklim regülasyonu, taşkın ve 

heyelan gibi doğal afetlerin etkisini azaltma, hastalık kontrolü, suyun arıtılması, atık yönetimi, 

polenizasyon/tozlaşma, biyolojik parçalanma ya da zararlı türlerin kontrolü).  

Kentlerde yapılı alan yoğunluğunun fazla olması kentleri iklim değişikliğinin 

etkilerine karşı kırılgan hale getirmektedir. Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu ani ve 

beklenmedik hava olaylarının olumsuz etkilerini azaltmak ve kentleri bu etkilere dirençli hale 

getirmek, ekosistemlerin sağladığı yararları korumak ve/veya arttırmakla mümkündür. 

Kentlerde ekosistem değerlerini ve işlevlerini koruyan (ekolojik nitelikleri yüksek) 

birbirleriyle bağlantılı doğal, yarı doğal ve kültürel alanların oluşturduğu bir yeşil alan ağının 

(yeşil altyapı sisteminin) sağladığı ekosistem servisleri iklim değişikliğinin etkilerini 

azaltmada önemli bir rol oynar. 
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1.6 Farklı Yeşil Bina Sistemleri 

BREAAM: 1990 yılında BRE (Building Establishment) kurumu tarafından, 

İngiltere‟de geliştirilen BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) yeşil bina sertifikasyon sistemi; Dünya üzerinde geliştirilen ilk yeşil 

bina değerlendirme sistemidir. Günümüzde halen en çok kullanılan sertifikalandırma 

sistemleri arasında bulunmakta ve uluslararası olarak kullanılmaktadır. Breeam Sertifikasyon 

Sistemleri‟nde, sertifika puanını hesaplamak için; Yönetim, Sağlık ve Konfor, Enerji, Ulaşım, 

Su, Malzeme, Atıklar, Arazi kullanımı ve Ekoloji, Kirlilik ve İnovasyon olmak üzere 10 ana 

başlık bulunmaktadır. Ancak bu başlıkların ağırlıkları yayınlanan versiyona, uygulandığı 

ülkeye ve yapı tipine göre farklılık göstermektedir (BREEAM, 2019). BREEAM tarafından 

en son olarak 2018 yılında “Breeam UK New Construction 2018 3.0” versiyonu 

yayınlanmıştır. Bu versiyon İngiltere‟de inşa edilecek olan yeni ve konut dışı yapıların 

değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Ancak bu versiyon yalnızca İngiltere sınırları 

içerisindeki yapıları kapsadığı için, bu çalışma Türkiye‟de kullanılabilen en güncel versiyon 

olan, Breeam International New Construction 2016 versiyonu üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Diğer bir uluslararası yeşil bina sertifikalandırma sistemi olan LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) ise, USGBC (Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) 

tarafından, 1998 yılında yayınlanmıştır. Leed Sertifika Sistemi‟nin şu anda, dünya genelinde 

en yaygın olarak kullanılan sistem olduğu düşünülmektedir. Yayınlanan en son versiyon olan 

Leed v4.1‟de bina tipleri; Yeni Yapılar ve Büyük Onarımlar, Mevcut Yapılar, İç Mekân, 

Mahalle Kalkındırma Projeleri ve Konutlar olmak üzere 5 ana kategoriye ayrılmıştır. 

Yapıların değerlendirilmesi için ise; Sürdürülebilir Araziler, Su verimliliği, Enerji ve 

Atmosfer, Malzeme ve Kaynaklar, Yerleşim ve Ulaşım, İç Mekân Kalitesi, İnovasyon, 

Bölgesel Öncelik Kredileri, Bütünleştirici Süreç olmak üzere 9 kategori belirlenmiştir. Leed 

Sertifika Sisteminde toplam 110 puana karşılık gelen maddeler bulunmaktadır. Sistem 

içerisinde bir sertifika almaya hak kazanmak için ise, tüm ön koşulları sağlaması için gerekli 
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olan minimum 40 puanı kazanılması gerekmektedir. 40 – 50 puan aralığında Leed Sertifikası 

kazanılmakta, 50 puandan itibaren ise, elde edilen puana göre sırası ile gümüş, altın ve platin 

sertifika alınabilmektedir (LEED, 2019). 

 

2015 Yılında, Çevre Dostu Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından konutlar için 

hazırlanmış, ulusal bir yeşil bina sertifikalandırma kılavuzu oluşturulmuştur. 2019 yılında bu 

Kılavuzun güncellenmesi ile de B.E.S.T. Konut Sertifika Sistemi yayınlanmıştır. B.E.S.T. 

Konut Sertifika Sistemi, güncel olarak Türkiye‟de uygulanmakta olan yerel sertifikalandırma 

sistemidir ve yeni yapılan konutları kapsamaktadır (ÇEDBİK, 2019). B.E.S.T. Konut Sertifika 

Sistemi içerisinde, yeni yapılan konutlar; kapladıkları alanın metrekaresine göre 6 kategori 

altında sınıflandırılmaktadır. Konutların değerlendirilmesi için ise Bütünleşik Yeşil Proje 

Yönetimi, Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Enerji Kullanımı, Sağlık ve Konfor, Malzeme ve 

Kaynak Kullanımı, Konutta Yaşam, İşletme ve Bakım, Yenilikçilik olmak üzere 9 ana 

değerlendirme ölçütü bulunmaktadır. Bu 9 ana ölçüt toplamda 44 alt madde içermektedir ve 

her bir madde kendi içerisinde puanlandırılmaktadır. Ancak, bazı kategorilerin 

değerlendirilebilmesi için, belirtilen ön koşulların sağlanması gerekmektedir. Ön koşul olarak 

belirtilen maddelerden puan alınmamakta ve bu maddelerin gerçekleştirilmemesi durumunda, 

ilgili kategori tamamen değerlendirme dışı kalmaktadır. 

BEST Değerlendirme Ölçütleri 
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2. Ünite Yeşil Binalarda Bütünleşik Tasarım 

2.1 Bütünleşik Tasarımın Tanımı ve Faydaları 

Konvansiyonel tanım: Ġnsanlar 

Tüm fikirler, müşteriden inşaatçıya ve tasarım ekibine kadar çok sayıda grubu içeren bir bina 

projesi üzerinde çalışanlardan ileri gelmektedir. Geçmişte, ekip üyeleri projenin kendi 

bölümlerinde bağımsız olarak çalışırlardı, bu da genel bir koordinasyon ve iletişim eksikliğine 

neden olarak süreç içinde birçok soruna ve bina sistemlerinde verimsizliklere yol açardı. 

Ancak bütüncül tasarım, tüm bu grupların işbirliğini desteklemektedir. Ekip bir bütün olarak 

birlikte çalışarak projeyi daha iyi anlayacak ve ön tasarım aşamalarında birlikte çalışmaya 

başlayacak, ardından kullanım aşaması boyunca işbirliğine devam edecektir. İlk günden 

itibaren tüm üyeler uyum içindeyken, daha düşük maliyetler ve daha yüksek verimlilikler elde 

edilebilecektir. 

Dâhil Edilecek KiĢiler 

Müşteriler, mimarlar, proje sahipleri, mühendisler, genel müteahhitler ve daha fazlası dahil 

olmak üzere belirli bir projeye dahil olan tüm gruplar işbirliği yapmalıdır. Ayrıca, proje 

katılımı, komşu binaları ve sakinleri, topluluk görevlilerini ve yerel sanatçıları (birkaç isim) 

içerecek şekilde gerçek binanın ötesine geçmelidir. Belirli bir proje etrafında geniş ve eklektik 

bir topluluk oluşturarak, genel süreç daha güçlü ve daha faydalı olacaktır. 

PekiĢtirilmiĢ tanım: Süreç 

Bir bina tasarlanırken birçok faktör göz önünde bulundurulur: mekanik ve elektrik sistemleri, 

bina sakinleri, sürdürülebilirlik teşebbüsleri, genel iklim, maliyet ve çok daha fazlası. 

Bütünleştirici bir tasarım sürecinin kullanılmasıyla, tüm faktörler dört ana alanda birleştirilir: 

iklim, kullanım, bina tasarımı ve sistemler. Bu alanlar daha sonra aralarındaki sinerjileri ve 

benzerlikleri bulmak için tüm ekip üyeleri tarafından analiz edilir. Böylece, daha sağlıklı ve 

enerji tasarruflu bir tesis tasarlamak için farklı stratejiler kullanılabilir. 

Daha fazla bilgi ve bütünleştirici bir tasarım yaklaşımının nasıl başlatılacağı konusunda 

yardım için lütfen sağlanan kaynaklara bakın. Bir mimar, mühendis, inşaat müteahhidi veya 

hatta bir uzmanlık grubu ararken, bütünleştirici tasarım yöntemlerini birleştiren şirketleri 

aramak her zaman faydalıdır. 

Faydalar 

ĠyileĢtirilmiĢ Ġç Ortam: YaĢam Kalitesi 
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Yaşam kalitemiz söz konusu olduğunda, çevremizin sağlığımız üzerinde büyük bir etkisi 

olduğu su götürmez bir gerçektir. Geçtiğimiz birkaç on yılda, dünyanın dört bir yanındaki 

tasarımcılar, bu tür binaların sakinlerini önemli ölçüde etkileyebilecek sürdürülebilir mimari 

geliştirerek büyük ilerleme kaydettiler. İyileştirilmiş aydınlatma kaynakları, termal koşullar, 

ergonomik özellikler ve hatta yükseltilmiş hava kalitesi sayesinde, yeşil yapılarda oturan veya 

çalışan yolcuların sağlıklarında, stres düzeylerinde ve genel yaşam kalitelerinde belirgin bir 

iyileşme görülmüştür. 

Su Tasarrufu: Azaltın, Yeniden Kullanın, Yenileyin 

Sürdürülebilir binanın bir diğer somut faydası: su verimliliği. Araştırmalar, yeşil mimarinin 

yalnızca suyu verimli sıhhi tesisat armatürleri aracılığıyla su israfını azaltmakla kalmayıp, 

aynı zamanda paylaşılan su kaynakları üzerindeki baskıyı da azaltabileceğini gösteriyor. Suyu 

arıtmak için özel olarak tasarlanmış sistemler kurarak, suyun geri dönüşümünü sağlamakta 

olup ayrıca alternatif su kaynaklarına (yağmur suyu gibi) izin vermektedir. Bu gelişmeler 

sadece bu hayati doğal kaynağı kurtarmakla kalmamakta, aynı zamanda gelecek için temiz su 

kaynaklarını da korumaktadır. 

GeliĢmiĢ Sağlık: YaĢam Boyu Çevre Dostu 

Sürdürülebilir bir binada yaşamak kelimenin tam anlamıyla hayatınızı kurtarabilir. Yapılan 

araştırmalara göre, yeşil yapılarda yaşayan insanlar, inşaatlarda kullanılan çevre dostu 

malzemeler sayesinde sağlık açısından sayısız fayda görüyor. Örneğin yeşil binalar, zararlı 

uçucu organik bileşikler (VOC'ler) veya atmosfere zehirli dumanlar ve kanserojenler saldığı 

bilinen plastik yan ürünler içerebilecek yapı malzemeleri kullanmaktan kaçınmaktadır. Bu 

tehlikeli maddeler solunum yolu hastalıkları, alerjiler ve diğer sağlık problemleriyle ve aşırı 

durumlarda kanser riskinin artmasıyla bağlantılıdır. 

Gerginliği Azaltmak: PaylaĢılan Kaynaklar, Artan Verimlilik 

Gezegenimizin sürekli artan nüfusuyla (özellikle dünyanın dört bir yanındaki büyük 

şehirlerde), talepler artmaya devam ettikçe yerel ortak kaynaklarımız tehdit edilmektedir. 

Dünya çapında usta mimarlar tarafından geliştirilen ilerlemelere ve sürdürülebilir 

teknolojilere dayanarak, su ve enerji gibi hayati kaynaklar korunmaktadır. Yeşil yapılar, 

verimliliği artırarak, potansiyel olarak korunabilecek ve gelecek nesiller için korunabilecek bu 

tür kaynaklara yüklenen yükü azaltabilir. 

AzaltılmıĢ ĠĢletme Maliyeti ve Bakım: Geleneksel ve YeĢil 

Yeşil binaların en büyük faydalarından biri, daha düşük bakım maliyetleri olup enerji ve su 

faturalarını azaltmaya yardımcı olan özel olarak tasarlanmış tasarım öğelerini içeren bu 

verimli yapılar, şirketi ve konut sahiplerini büyük bir maddi külfetten kurtarabilmektedir. Bu 

tür yapıları inşa etmek için gereken masraf başlangıçta geleneksel yeşil olmayan mimari 

biçimlerinden daha yüksek olsa da, uzun vadede maliyet katlanarak geri kazanılır. 

Enerji Verimliliği: Yenilenemez ve Doğal Kaynaklar 
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Yeşil bir mimar olarak, bina tasarımında enerji verimliliği birincil hedeftir. Enerjilerini güneş, 

rüzgar ve su gibi doğal kaynaklardan elde eden yapılar geliştirmek, çevre için son derece 

faydalıdır ve ekosistemi yenilenemeyen kaynaklar (petrol ve kömür gibi) ile ilişkili kirlilikten 

korur. Ek bir fayda olarak, yenilenemeyen enerji kaynakları sadece toksik değil aynı zamanda 

maliyetlidir, enerji açısından verimli emsalleri (güneş panelleri ve geleneksel elektrik gibi) 

altyapının ömür boyu maliyetinden binlerce tasarruf sağlayabilir. 

 

 

 

Karbon Ayak Ġzi Azaltma: Gezegeni Adım Adım Kurtarmak 

Yeşil girişimleri tercih eden büyük şirketlerde bir artış söz konusudur. Çevre Koruma 

Ajansı'na (EPA) göre, binalar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm sera gazı emisyonlarının 

%30'unu oluşturmaktadır. Sürdürülebilirliği artırmak hem iş dünyası hem de bir bütün olarak 

toplum için olumlu bir şeyler yapmak için bir fırsat olduğundan, ev sahipleri ve büyük 

işletmeler bunu dikkate almaktadır. 

Temiz Tutun: Ekosistemimizi Koruyun 

Küresel ısınma birkaç yıldır artan bir endişe kaynağı olup gezegenimiz doğal kaynaklarımızın 

ciddi bir şekilde tükenmesine tanık olurken, kirlilik ve buna bağlı iklim değişikliği tüm 

zamanların en yüksek seviyesindedir. Sürdürülebilir mimari, sadece enerji tasarruflu ve 

sakinleri için daha sağlıklı olmakla kalmamakta, aynı zamanda gezegene de fayda 

sağlamaktadır. Yeşil mimari, yenilenemeyen kaynaklara (kömür ve petrol gibi) olan 

bağımlılığımızı azaltarak, daha temiz bir çevreyi teşvik edebilir ve sürdürebilir. 

Verimli Malzeme: Maksimum Etki için Minimum Kullanım 

İleri dönüşüm, mimari dünyayı kasıp kavurmuş olup, kaynakları geri dönüştürerek ve yeniden 

kullanarak (ve hatta eski yapıları yeniden tasarlayarak); mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar 

tarafından, karbon ayak izlerini azaltmak ve doğal kaynakları kurtarmak için mevcut 

kaynaklardan yararlanmaktadır. Yeşil bina şirketleri, atıkları azaltarak, doğal kaynakları (su 

ve ahşap gibi) koruyarak, hava kaynağımızı koruyarak ve enerji harcamalarını sınırlandırarak, 

zamanın testine dayanabilecek son derece verimli yapılar oluşturabilmektedir. 

YeĢil Ev Sahibi Ġçin Dayanıklılık: Uzun Ömürlü 

Bilgi sahibi ev sahipleri için çevre dostu olmak kolay olmakla birlikte enerji ve su tasarrufu 

ve iyileştirilmiş hava kalitesinden genel dayanıklılığa kadar, sürdürülebilir malzemelerin daha 

uzun süre dayandığı defalarca kanıtlanmıştır. Yeşil malzemeler (geri dönüştürülmüş zemin 

kaplaması ve çatı kaplaması gibi) sadece yıllarca elementlere maruz kalmakla kalmaz, aynı 

zamanda çok daha az bakım gerektirir. Ayrıca, birçoğu zararlı kimyasal işlemlerden arınmış 

olduğu için çevre (ve hizmet ettikleri bölge sakinleri) için daha sağlıklıdırlar. 
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2.2 İnşaat sırasındaki çevre işlerinin ayrıntılı özellikleri 

 

İnşaat atıkları, inşaat ve yıkım endüstrileri tarafından oluşturulan istenmeyen malzemelerden 

oluşur. Herhangi bir atık üretmeden bir şantiyenin çalışması mümkün değildir, ancak çöplükte 

kalan miktarı sınırlamak mümkündür. Tüm şirketler yasal olarak atmadan önce AZALTMA, 

YENİDEN KULLANMA ve GERİ DÖNÜŞÜM yapmalıdır. 

Son 10 yılda Birleşik Krallık'ta 330.000 yeni ev inşa edilmiş olup, bu nedenle inşaat 

sektörünün her yıl 400 milyon ton doğal kaynak kullanması şaşırtıcı değildir. 100 milyon ton 

atık üretilmekte, ancak bunun %93'ünün geri kazanılıp yeniden kullanıldığı tahmin 

edilmektedir. Bu nedenle, bu yüksek inşaat atığı yönetimi standartlarını sürdürmek için 

stratejiler kullanılmalıdır. 

Tüm işletmeler atıklarını uygun şekilde işlemek için özen göstermekle yükümlüdür. 

Environmental Agency tarafından uygulanan yaptırımlar ağır bir para cezasına neden 

olabilmekte ve şirketinizin itibarına zarar verebilmektedir.  

2.3 İnşaat Atık Yönetimi 

İnşaat atıkları yönetimini neden ciddiye almalıyız? 

İnşaat atıkları giderek azalan düzenli depolama sahalarındaki yükü artırmakta ve atıklar doğru 

yönetilmezse tehlikeli maddeler toprak ve su kirliliğine neden olabilmektedir. İnşaat 
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şirketlerinin gezegenin doğal kaynaklarını korumak ve çevreye verilen zararı en aza indirmek 

için atıklarını sorumlu bir şekilde yönetmeleri çok önemlidir. 

ĠnĢaat atık yönetiminin faydaları nelerdir? 

• 2011 Atık (İngiltere ve Galler) Düzenlemeleri, işletmelerin atık yönetimi hiyerarşisini 

kullanarak atıkları en aza indirmesini belirtmiştir. Ayrıca işletmelerden çıkan her atık yükü 

için atık transfer belgesi doldurması da yasal bir zorunluluktur. 

• Daha düşük harcama. Önceki projelerden tasarruf edilen malzemeleri yeniden kullanarak 

harcamalar azalır ve kaldırma maliyetleri ödenmez. 1 Nisan 2020'de çöp sahası vergisi, HM 

gelirleri ve gümrükleri tarafından standart atık için ton başına 94.14 £'a ve daha düşük 

dereceli (atıl) atıklar için ton başına £3'e yükseltilmiştir. 

• Sağlık ve güvenlik. Özenli atık depolama, olası tehlikeleri ve kazaları en aza indirir. 

• Kurumsal çevre sorumluluğu. Üretilen atık miktarını ve ne kadarının çöp sahasına gittiğini 

sınırlamak önemlidir. Azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşüm, doğal kaynaklar üzerinde 

daha az baskı oluşturur. 

• Olumlu itibar. Çevreye karşı sorumlu bir şantiye işletmek giderek daha önemli hale 

gelmektedir. Çevreye bağlılık göstermek, topluluk içinde olumlu bir itibar oluşturmaya 

yardımcı olur. İyi atık yönetimi standartlarını korumak, hükümetten fon alınmasına da 

yardımcı olabilmektedir. 

• Yenilikçi iş ahlakı. Sorumlu atık yönetimi uygulamalarını kullanan çalışanlar, aynı şeyi evde 

yapmak zorunda hissedebilir ve bu, gelecekteki istihdamda nasıl davranacaklarına da 

yansıyacaktır. 

İnşaat şirketlerinin atık yönetimi hiyerarşisini takip ederek atıklarını yönetmeleri yasal olarak 

zorunludur. Atıklarımızı atmadan önce burada azaltır, yeniden kullanır ve geri dönüştürürüz. 

Azaltma 

Depolama sahasında kalan miktarı azaltmanın ilk adımı, ilk etapta üretilen miktarı 

azaltmaktır. Bu dikkatli bir planlama gerektirir. İşte bazı öneriler: 

 Aşırı sipariş veya sipariş hatalarından kaçınarak tedarik uygulamalarını iyileştirin. 

 Kullanılacağından emin olana kadar plastik ambalajı malzemelerden çıkarmayın. 

 Standart boyut ve miktarlarda malzeme kullanarak kesintileri azaltın. 

 İnşaat programlarına uyacak şekilde sahaya varmaları için malzemeleri sipariş edin. 

Bu, depolama sırasında hasar görme olasılığını azaltır. 

 Her projenin sonunda, üretilen atık miktarını gözden geçirin ve gelecekteki proje 

kazanımını buna göre ayarlayın. 

Yeniden Kullanım 

Yıkımdan kurtarılan herhangi bir fazla ürün veya malzeme, güvenli ve hava koşullarına 

dayanıklı bir alanda düzgün bir şekilde saklanmalıdır. Bu, malzemelerin gelecekteki 

projelerde yeniden kullanma zamanı geldiğinde iyi durumda olmalarını sağlar. Gumtree, eBay 
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veya Facebook marketplace gibi ikinci el forumları aracılığıyla yapı malzemeleri satmak da 

mümkündür. 

En yaygın yeniden kullanılan malzemeler aşağıdaki gibidir; 

 Tuğlalar ve fayanslar (hasarlı parçalar ezilebilir) 

 İnert malzemeler (beton, toprak, taş asfalt) 

 Kereste 

 Boya 

 Alçıpan 

 Ambalaj 

Geri DönüĢüm 

Çöp sahasında kalan atıkları azaltmak için geri dönüşüm şarttır. Yaygın geri dönüştürülebilir 

malzemeler ve kullanımları aşağıdaki gibidir: 

 Odun. Bu, peyzaj peletleri, bahçe malçları, sunta, hayvan yatakları ve yakıt yapmak için 

yeniden kullanılabilir. 

 Tuğla, beton, toprak, taş vb. gibi inert malzemeler ezilerek beton veya asfalt gibi agrega 

malzeme elde edilebilir. 

 Alçıpan, yeni alçıpan yapmak için yeniden işlenebilir. 

 Metal, yeni metal üretmek için geri dönüştürülebilir. Bu, sıfırdan metal üretmekten daha 

az enerji kullanır 

 Karton ve kağıt, yalıtım ve hayvan yatağı yapmak için yeniden oluşturulabilir veya 

parçalanabilir 

 Bazı plastikler, yeni plastik üretmek için geri dönüştürülebilir 

 Kırılan cam (kırıntılar) yeniden yapılandırılabilir veya agrega, beton ve yalıtımda 

kullanılabilir. 

Neden bir inĢaat atığı denetiminin tamamlanması gerekiyor? 

Atık denetimi, üretilen atık miktarını ve nasıl azaltılacağının belirlenmesine yardımcı olabilir. 

Business Waste, sizin adınıza deneyimli sektör profesyonelleri tarafından yürütülen eksiksiz 

bir saha denetimi sağlayabilir. Denetiminiz şunları yapmalıdır: 

 Atıkları kategorilere ayrılmalı 

 Her kategorideki atık miktarını kaydilmeli 

 Projenin farklı aşamalarında üretilen atık türüne ve miktarına bakılmalı 

 Sonuçları sonuçlandırılmalı ve analiz edilmeli 

ġantiye atık yönetim planı (SWMP) nedir? 

Daha sonra bir Saha Atık Yönetim Planı (SWMP) hazırlanabilir. Şirketlerin artık yasal olarak 

bir SWMP hazırlaması gerekmemektedir, ancak bunun iyi bir politika olduğu kabul 

edilmektedir. Ayrıntılı bir SWMP, sahadaki atıkları %15'e kadar azaltmaya yardımcı olabilir, 

verimliliği artırır ve uzun vadede para tasarrufu sağlar. Business Waste'ta, özel 
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gereksinimlerinize göre uyarlanmış bir plan geliştirmek için sizinle birlikte çalışmaya 

kararlıyız. SWMP'niz aşağıdakileri içermelidir: 

 Planın sahada uygulanmasından sorumlu yüklenici. 

 Sipariş aşamasında israfın nasıl önleneceğine dair öneriler 

 EWC kodlarıyla birlikte beklenen atık türlerinin listesi. 

 Proje boyunca atığın nasıl yeniden kullanılacağına veya geri dönüştürüleceğine ilişkin 

ayrıntılar. 

 Lisanslı atık taşıyıcısının ayrıntıları ve ne kadar atık kaldırmasını beklediğiniz. 

 SWMP kullanımı nedeniyle elde edilen tahmini tasarruf 

 

ĠnĢaat Atığı 

İnşaat sektörü çeşitli atık türleri üretir: 

İnert Atık, beton, asfalt, tuğla, taş ve toprak gibi malzemeleri içerir. İnşaat, yıkım ve hafriyat 

atıklarının çoğunluğunu oluşturur. Ne kimyasal ne de biyolojik olarak reaktif değildir ve 

bozunmayacaktır. Tehlikesiz atık, başkalarına veya çevreye zarar vermeyen herhangi bir 

atıktır. Buna plastik, cam ve metal dahildir. Asbest gibi tehlikeli atık maddeler diğer 2012 

Asbest Kontrolü Düzenlemeleri, COSHH Düzenlemeleri ve İş Yerinde Kurşun Kontrolü 

Düzenlemeleri (2002) kapsamına girer ve özel işlem gerektirir. Atık türlerini anlamak, geriye 

kalanları güvenli ve yasal olarak çıkarılabilmesi için ayırmanıza ve doğru şekilde 

etiketlemenize olanak tanır. 

En yaygın inşaat ve yıkım atıkları türleri, EWC kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir: 

Boyalar ve Vernikler: 08-01-11 to 08-01-11 

Yapıştırıcılar ve Yalıtım Malzemesi: 08-04-09 to 08-04-10 

Ambalaj atıkları: 15-01-02 to 15-01-10 

Beton, tuğla karolar ve seramikler: 17-01-01 to 1710-03 

Ahşap, cam ve plastik: 17-02-01 to 17-02-04 

Bitümlü karışımlar, kömür ve katran: 17-03-01 to 17-03-03 

Kablo dahil metalik atık: 17-04-01 to 17-04-11 

Toprak, kirlenmiş toprak, taşlar ve tarama toprağı: 17-05-03 to 17-05-06 

Yalıtım ve asbest malzemeleri: 17-06-01 to 17-06-13 

Alçıtaşı: 17-08-01 to 17-08-02 

Çimento (ıslak): 17-09-03 

ĠnĢaat atıklarının imhası 

İnşaat atıkları azaltılamıyor, yeniden kullanılamıyor veya geri dönüştürülemiyorsa, tek 

seçenek onu çöp kutularına atmaktır. Tehlikeli olmayan, tehlikeli ve geri dönüştürülebilir 

malzemelerin hepsinin ayrı kaplarda atılması gerekir. Her yük atığının tesis dışına taşınması 

yasal zorunluluk olup, atık transfer belgesi sağlanmalıdır. 

Atık transfer belgesi şunları içermelidir: 



 

17 

 

• Atık sınıflandırma kodu 

• Tehlikeli olup olmadığı. 

• Atığın üretildiği bina veya işyerinin türü. 

• Madde veya maddelerin adı. 

• Atığı üreten süreç. 

• Kimyasal ve fiziksel analiz ve bileşenleri 

• Atıkla ilgili herhangi bir özel sorun, gereksinim veya bilgi. 

İnşaat şirketi ve atık yönetim şirketi, Birleşik Krallık'ta 2 yıl süreyle atık transfer belgesinin 

imzalı bir kopyasını saklamalıdır. 

ĠnĢaat Atıkları Çöp Konteyneri 

Konteynerler, uygun işaretlerle sitede kolay erişilebilir, güvenli bir yere yerleştirilmelidir. 

Riskleri en aza indirmek için Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) sağlanmalı ve giyilmelidir. 

Konteynerler aşağıdaki boyutlarda olmalıdır: 

Küçük Yapıların Konteynerleri 

6 metreküp/10 x 4 x 4 fit. 

Büyük Yapıların Konteynerleri 

8 metreküp/12 x 6 x 4 fit. 

Büyük Maksi Konteyner 

12 metreküp/13 x 6 x 6 fitt. 

(Toprak ve Tuğla Olmayacak) 

Saygın, lisanslı, atık imha şirketi kullanmak zorunludur. Atık yönetim şirketinin uygun 

şekilde lisanslı olup olmadığını kontrol etmek inşaat şirketinin sorumluluğundadır. 

Atıklarınızı resmi olmayan bir yerde imha ederlerse, yasal olarak Çöp Vergisi ödemek 

zorunda kalabilirsiniz. Konteyner kamu arazisinde bulunuyorsa da izin gereklidir. 

İnşaat sektörü, Birleşik Krallık'ın yıllık toplam atıklarının üçte birinden fazlasına katkıda 

bulunmaktadır ve diğer sektörler için atık yönetiminde öncülük etme sorumluluğuna sahiptir. 

İş Atığı, inşaat atığı ihtiyaçlarınızın tüm yönlerini kapsar. Mevcut mevzuat, eksiksiz atık 

denetimleri, atık yönetim planları ve her türlü atığın geri dönüşümü ve imhası hakkında 

ücretsiz uzman tavsiyesi sunuyoruz. Business Waste'ta atık yönetimini sadece bir sonuç değil, 

devam eden bir süreç olarak görüyoruz. 

Çöp sahasına gönderilen atık miktarını azaltmayı taahhüt ediyoruz. İşletmelerin atık 

yönetimini organize etmelerine ve atıklarını mümkün olduğunca geri dönüştürmelerine 

yardımcı oluyoruz. Plastikler, beton, ahşap ve bazı genel dolgu malzemeleri geri 

dönüştürülebilir. Her işletmeye benzersiz bir atık denetimi sağlayarak geri dönüştürülebilir 

inşaat atıklarını ayırma sürecini sorunsuz hale getirebiliriz. 

İnşaat atıklarınızı geri dönüştürmek sadece çevre dostu olmakla kalmaz, aynı zamanda çöp 

sahasına ne kadar atık gönderildiğini azaltarak işletmenize para kazandırabilir. 

ĠnĢaat Atıkları Ġmhası 
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Tehlikeli inşaat atıklarını boşaltmak ceza gerektiren bir suçtur. Asbest ve elektrik kabloları 

gibi tehlikeli inşaat atıkları insan, hayvan ve çevre sağlığını gereksiz riske atmamak için 

güvenli ve emniyetli bir şekilde toplanmalı ve bertaraf edilmelidir. 

Nitelikli atık taşıma uzmanlarımız, farklı türlerdeki inşaat atıklarını işleme konusunda 

deneyimlidir ve işletmenize güvenilir ve verimli bir atık toplama hizmeti sağlayabilir. 

İşletmenizin bulunduğu yer neresi olursa olsun, Birleşik Krallık'ın tamamında faaliyet 

gösteren uzman bir atık temizleme ekibine sahibiz. Toplama servisimiz, işinizin 

gereksinimlerine bağlı olarak günlük, haftalık, iki haftada bir veya aylık olarak çalışabilir. 

Müşterilerimize inşaat atıklarının zamanında, güvenli ve emniyetli bir şekilde toplandığının 

rahatlığını yaşatmak için esnek bir hizmet sunuyoruz. 

 

3. Ünite Yeşil Binalarda Arazi Seçimi 

3.1. Projenin Uygulanacağı Arazinin Seçimi ve Yerleşimi (Afet Riski) 

Yeşil binanın inşa edilmesi amaçlanan lokasyon ve lokasyonu çevreleyen ortam, yeşil binanın 

genel sürdürülebilirliğinde önemli rol oynamaktadır. İnşaat için seçilen alan sadece inşaat 

projesini değil, aynı zamanda inşa edildiği belediyeyi de karşılamalıdır. Bu, sahadaki bir 

binanın, çevredeki doğal çevrenin ve ilgili ekosistemin hiçbir şekilde etkilenmeyeceği şekilde 

inşa edilmesi gerektiği anlamına gelir. Yer seçimi prosedürlerini yürütürken, kararda ana 

hususlar olarak çevredeki su yolları, yakındaki tarım arazileri ve korunan sulak alanlar dikkate 

alınmalıdır. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) yani, Enerji ve Çevre 

Tasarımında Liderlik,yeşil niteliklere ve sürdürülebilirliğe sahip binalar için sağlanan bir 

sertifikadır. Bina için LEED sertifikası almak gibi bir plan yoksa, inşaatı kesinlikle 

sürdürülebilir bir proje haline getirmek için LEED politikası kapsamındaki yönergeler 

izlenebilir. 

YeĢil Bina ĠnĢaatında Yer Seçimini Etkileyen Faktörler 

Yapılan projelerin çoğu, özellikle yer seçimi için LEED sisteminin belirlediği yönergeleri tam 

olarak takip etmemektedir. Sadece proje için önemli olan hedefleri ve organizasyonun 

hedeflerini göz önünde bulundururlar. Aşağıda alan seçimi yapılırken göz önünde 

bulundurulması gereken bazı temel parametreler yer almaktadır: 

 

 Çevre Üzerindeki Etkisi 

 Halkla Bağlantı 

 Sınırlı Yeni Gelişmeler 

 Taşıma 

 Halka Açık Olanaklar ve Müsaitlik Durumu 

 Açık Alan Kullanımı 

 Isı Alanı Azaltma 

 Yağmur Suyu Kontrolü 
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Çevre Üzerindeki Etkisi 

Projenin çevresel etkisi, binaların, yolların, park yapılarının inşasının toprağı, araziyi, su 

yollarını ve tüm ekosistemi nasıl etkilediğidir. LEED derecelendirme sistemi, aşağıdakileri 

içeren belirli politikalara işaret eder: 

 

 

 

Tarım Bakanlığı'na göre, devlet makamları tarafından tamamen tarım arazisi olarak 

işaretlenmiş arazilerde yapıların inşasına tabi tutulmamak. Bu özellikle ABD'de 

işaretlenmiştir. 

Nesli tükenmekte olan türler için doğal yaşam alanı olarak hizmet veren arazide inşaat 

yapılamaz. Daha önce halka açık park alanı olarak işaretlenmiş arazide inşaattan 

kaçınılmalıdır. 

Sucul yaşam için yaşam alanı olan küçük su yollarına sahip arazilerde yüzde 50'den az inşaat 

yapmaktan kaçının. Bunlar rekreasyon amacına hizmet eden arazilerdir. 

Halk ile ĠletiĢim 

Bu fikir, belirli bir projenin inşasının, söz konusu çevredeki topluluk için bazı olumlu 

gelişmelere katkıda bulunması gerektiğini belirten LEED sistemine dayanmaktadır. Bu, 

topluluk için önemli ticari marka olan yeşil alanları korumak ve herhangi bir gri alanı veya 

kahverengi alanı inşaat amacına dönüştürmek anlamına gelir. 

LEED, bununla ilgili belirli spesifikasyonları ve endişeleri belirtir: 

1. Nüfuslu veya yerleşim bölgesinden yarım mil uzaklıkta proje geliştirme yapılması. 

2. Daha önce işgal edilmiş ve bir kentsel mahalle oluşturan bir site, gelişme için iyidir. 

3. Mevcut binalarda tadilat yapılması 

4. Projeye yarım mil mesafede olması.  

Bu olanaklara erişim, yayaların kolayca ulaşabilmesi için kaldırımlar, yollar aracılığıyla da 

sağlanmalıdır. Olanaklar arasında ibadet yerleri, hastaneler ve tıp merkezleri, postaneler, 

restoranlar, mağazalar, kütüphaneler ve parklar bulunmaktadır. 

Yeşil bina inşaatında LEED sistemi uygulaması sadece inşaatın sürdürülebilir bir şekilde 

gerçekleşmesine izin vermekle kalmaz, aynı zamanda inşaat alanını çevreleyen topluluğun 

gelişmesine de yardımcı olur. 

Yeni GeliĢme Sınırlıdır 

LEED sisteminin bu politikası, yeni bir arsa üzerinde yeni bir proje inşa etmekten kaçınmayı 

ve zaten terk edilmiş olan araziyi kullanmayı açıkça ortaya koymaktır. Bu, terkedilmiş 

arazilerdeki, köhne arazilerdeki inşaatı içerir. Halihazırda kirlenmiş siteler, çöplükler ve 

hükümet tarafından resmi olarak kahverengi alan olarak sınıflandırılan araziler de aynı şekilde 

kullanılabilir. 
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LEED sisteminin bina çevresini kısıtlayarak sıfırdan araziyi kurtarmak için ortaya koyduğu 

bazı politikalar vardır: 

1. Kapalı otopark inşaatı, arazi dışında değil, binanın altında (yer altı otoparkı) yapılabilir. 

2. Su kullanımının azaltılması, toprak üzerindeki kötü etkiler ve istilacı bitkilerin yayılması 

için; bölgeye çok yerli ve yöresel olan az bakım gerektiren bitki ve çalılar, bina estetiği ve 

peyzaj özelliğinin bir parçası olarak dahil edilmiştir. 

3. Yapılan inşaat veya yıkım faaliyetleri, çevrenin istenmeyen rahatsızlıklarla karşılaşmaması 

için bir sınır içinde tutulur. 

  

UlaĢım 

LEED sistemi, ulaşımın yakınlığı için büyük bir endişe kaynağıdır. LEED sertifikası almak 

isteyen bir binayı incelerken metro, tren istasyonu, otogar gibi toplu taşıma tesislerine yakın 

olan şantiyelere en fazla 6 kredi verilir. 

LEED, sitenin ulaşım için en az 1 veya 2 durak için çeyrek mil yürüme mesafesinde olduğunu 

belirtir. Bu, geleceğin sakinlerinin kendi arabalarına sahip olmak yerine toplu taşıma 

kullanmasını teşvik eder. Bu olay, trafiği, karbon emisyonunu ve dolayısıyla çevre üzerindeki 

olumsuz etkileri azaltır. 

Genel Olanaklar ve Müsaitlik 

Depolama ve bisiklet rafları için yer açan projeler, LEED sertifika kredisi kapsamında LEED 

sistemi tarafından 1 puan ile kredilendirilir. Ticari yeşil bina ayrıca işçiler için soyunma 

odaları, kilitli dolaplar, duşlar ve diğer temel hizmetler için alan sağlıyorsa, bu kredi eklenir. 

Sağlanan raflar binanın 200 metre yakınında olmalıdır. Bu raflar bina sakinlerinin %5'ini işgal 

etmelidir. Değişen alanlar ve duşlar, yolcuların %0,5'ini kaplayacak şekilde yeterli olmalıdır. 

Tesis, düşük emisyonlu araçlar ve elektrikli arabalar için park yeri sağlıyorsa, LEED sistemi 3 

puanla kredilendirilir. Otopark ücreti varsa %20 indirimli olmalıdır. Alternatif akaryakıt 

istasyonları için hüküm varsa bu nokta artabilir. Bu, çalışanların düşük emisyonlu bir araçta 

ortak hareket etmelerine veya binip paylaşmalarına yardımcı olur. Bu taahhüt en az 2 yıllık 

olmalıdır. 

Tesis, toplu taşıma araçları sırasında dönüşümlü araç kullanma ve servis hizmeti için birincil 

paketler sağlıyorsa, LEED sistemi 2 puan kazandırır. 

Açık Alan Kullanımı 

Bir ofis ortamında açık alan sağlanması, doğal ortamın korunmasına ve genel çalışma 

ortamının iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu, LEED sisteminin 1 puan vermesini sağlar. 

Bu, aşağıdakileri içeren farklı yöntemlerle başarılabilir: 

- Yerel imar gerekliliklerinden %25 daha fazla açık alana sahip olmak. 

- Bina ayak izinin %20'si kadar açık alana sahip olmak. Bunlar, açık alan ortamı olmayan 

alanlar içindir 
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- Yeraltı otoparkına sahip olmak veya otoparkı komşu binalar veya tesislerle paylaşmak, 

yukarıda belirtilen açık alan hedefine ulaşılmasına yardımcı olur. 

Yağmur Suyu Kontrolü 

Yağmur suyunun neden olduğu kirliliği %25 oranında azaltan projeler LEED sistemine 1 

puan kazandırıyor. Bu, yağmur suyunun ve yüzey akışının yeterince kontrol edilmesi ve 

önlenmesi için sulama tekniklerinin dahil edilmesini içerir. Geçirgen kaldırımların 

kullanılması, yağmur suyu ve akış sorunlarının azaltılmasına yardımcı olur. Bu tür özel 

kaplamaların kullanılması, yeraltı suyunun yeniden şarj edilmesine yardımcı olan su 

emilimine yardımcı olur. 

  

 

 

 

 

Yağmur suyu toplanabilir ve peyzaj sulama ve tuvalet sifonu için kullanılabilir. Yağmur suyu 

akışının %90'ını toplayan ve arıtan tesisler için de ekstra puanlar vardır.  

Isı Adalarının Azaltılması 

Isı emici yapıların azaltılabilmesi için birçok yöntem izlenebilir. Bu, ısı adalarının 

oluşumunun azaldığı anlamına gelir. Isı adasına karşı önlem olarak siyah çatıların 

kullanımından kaçınılabilir. 

Ağaçların veya suni olarak yapılmış güneş koruyucuların arasından gölgeleme kullanılması 

veya açık otoparkların kullanımının en aza indirilmesi iyi önlemlerden bazılarıdır. 

Bitkili çatıların veya açık renkte boyanmış bir çatının kullanılması, ısı emilimini önlemede 

çok yardımcı olur. Binanın dış peyzajında bitki örtüsünün olması da ısı adalarına karşı iyi bir 

çözümdür. LEED sistemi bu hususlar için 1 puan verir. 

 

3.2 Şehir Planlama Detaylarına Uygun Proje Uygulaması  

Bu alt modül kapsamında, Londra Kent Konseyi'nin gereksinimlerine ilişkin bir örnek 

incelenecektir: 

- Yerel Plan Stratejik Hedef 4, Londra Şehri'nin çevresel sürdürülebilirlik vizyonunu ortaya 

koymaktadır: 

"Londra Şehri'nin, iklim değişikliğine ve yüksek yoğunluklu kentsel çevrelerle karşı karşıya 

kalan diğer sürdürülebilirlik sorunlarına yanıt olarak, sürdürülebilirlik girişimleri için ulusal 

ve uluslararası tanınırlık kazanmayı amaçlayan eylemin ön saflarında kalmasını sağlamak." 

Şehir, bunu temel politikaların uygulanması yoluyla sağlamayı amaçlamaktadır: 

CS15 Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği 

CS16 Toplu Taşıma, Sokaklar ve Yürüyüş Yolları 

CS17 Atık 
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CS18 Sel Riski 

Yerel Plan geliştirme yönetimi politikalarında daha fazla ayrıntı yer almaktadır. Taslak Şehir 

Planı 2036 da planlama tekliflerinde dikkate alınmalıdır. 

Bu politika gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için bir gelişmenin 

sürdürülebilirliği mümkün olan en erken aşamada ele alınmalıdır. 

 

Küçük geliĢtirme veya yenileme uygulamaları için gerekli bilgiler 

Başvuru sahipleri, sıfır karbon, enerji izleme, tüm yaşam döngüsü karbon değerlendirmesi, 

döngüsel ekonomi ve iklim direnci dahil olmak üzere ortaya çıkan Londra Planı ve taslak 

Şehir Planı 2036 sürdürülebilirlik gerekliliklerini ele almaya teşvik ediliyor. Sürdürülebilirlik 

ve iklim değişikliğine uyum ile ilgili tüm kalkınma yönetimi politikaları olumlu bir şekilde 

ele alınarak, binanın sürdürülebilirliğine yönelik mümkün olan en yüksek ve uygulanabilir 

iyileştirmeler gösterilmelidir. Bunlar Tasarım ve Erişim Deyiminin bir parçasını oluşturabilir. 

Çeşitli hedeflere ve standartlara uygunluk arzu edilir ve uygulamayı destekleyecektir. 

Büyük yeni geliĢtirme veya yenileme uygulamaları için gerekli bilgiler 

Sürdürülebilirlik Beyanı 

Sürdürülebilirlik Beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

BREEAM (yeşil bina sertifikası) ön değerlendirmesi. Değerlendirmeler, BREEAM 

“Mükemmel” veya “Üstün” olmayı hedeflemeli ve özellikle enerji, su, kirlilik ve malzeme 

kategorileri olmak üzere, şehrin yüksek yoğunluklu kentsel ortamında özellikle önemli olan 

yönlerde sürdürülebilirliği göstermelidir. Amaç, şehrin önceliklerine yönelik mümkün olan 

maksimum krediyi elde etmektir. 

 

İklim değişikliğine dayanıklılık önlemleri, özellikle daha sıcak ve daha aşırı bir iklime, şehir 

içi bölgelere özgü kentsel ısı adası etkisine ve Şehir için tanımlanmış bir tehdit olan yerel su 

baskınlarına yönelik olarak: 

 

- Kentsel yeşillendirme (yeşil çatılar, yeşil duvarlar, ekiciler, ağaçlar, yeşil koridorlar 

oluşturma) 

- Güneş kırıcı/güneş kazancını azaltan (kanatlar, güneş kırıcılar, kanatlar, sırçalaştırma, 

yüksek performanslı cam, yüksek termal kütle, serin çatılar) 

- Pasif havalandırma ve ısı geri kazanımı (ışık kuyuları, havalandırma bacaları, ısı geri 

kazanım sistemleri) 

- Sürdürülebilir drenaj sistemleri (yağmur suyu toplama, yeşil çatılar, mavi çatılar yoluyla su 

akışının azalımı) 

- Yağmur suyu hasadı ve gri su geri dönüşümü ile su kaynaklarının yönetimi 

- Enerji yaklaşımının özeti (ayrıntılar ayrı enerji beyanında, aşağıya bakınız): 



 

23 

 

- Enerji verimliliği önlemleri (hava sızdırmazlığı, enerji verimli tesis ve ışık tesisatları) ve 

talep yönetimi önlemleri (pasif havalandırma ve güneş kırıcı) 

- Düşük ve sıfır karbon teknolojileri (bölgesel ısıtma, birleşik ısı ve güç, hava kaynaklı ısı 

pompaları, fotovoltaik hücreler, güneş pilleri, toprak kaynaklı ısı pompaları) karbon 

emisyonu tasarruf hesaplamaları 

- Karbon denkleştirme teklifleri (varsa) 

 

Kaynak verimliliği – malzeme, su ve döngüsel ekonomi: 

- Yapı kumaşının yeniden kullanımı 

- Mümkün olan yerlerde bina yıkımı ve malzemelerin yerinde geri dönüştürülmesi 

- Malzemeler (yerel malzemeler, düşük somutlaşmış enerjiye sahip malzemeler, 

sürdürülebilir kaynaklı, prefabrikasyon fırsatları) 

- Yağmur suyunun yeniden kullanımı ve gri su geri dönüşümü yoluyla su koruma önlemleri 

 

 

Kirliliği olumlu bir Ģekilde ele almak: 

- hava  kalitesi 

- gürültü  

- hafif döküntü 

- su kalitesi ve sel riski 

- toprak kirliliği 

 

Fırsatların ve olası bağlantıların belirlenmesi ve değerlendirilmesi: 

- çevredeki sokak iyileştirme projeleri ve diğer çevre planları 

- bölgesel ısıtma şebekeleri ve benzeri ortak enerji altyapısı 

 

Sürdürülebilirliği ele alan yenilikçi çözümler, yeni paylaşılan enerji ağları veya yeşil 

koridorlar gibi daha geniş bir bağlamda sürdürülebilirliği ele alan sürdürülebilir teknolojilerin 

ve girişimlerin güncelliğini takip etmeleri ve bunları desteklemeleri için teşvik edilmektedir. 

 

Büyük Yenileme Planları 

Teklif 1000 metrekareden fazla bir uzantı içeriyorsa uzatmanın tek başına büyük bir yeni 

gelişme olarak ele alınması ve Londra Plan Politikası 5.2 hedeflerinin dikkate alınması da 

dahil olmak üzere buna göre değerlendirilmesi gerekir. Hem kendi başına genişleme hem de 

bir bütün olarak gelişme için bir enerji değerlendirmesi sunulmalıdır. Geliştirme detaylarına 

bağlı olarak, karbon dengelemesi gerekebilir. Mevcut bir binanın yenilenmesi, kalan yapıların 

getirdiği kısıtlamaları dikkate alarak mümkün olan en yüksek ve uygulanabilir 

sürdürülebilirlik standartlarına ulaşmalıdır. 
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Sürdürülebilirlik iyileştirmeleri için fırsatlar binanın yenileme derecesine bağlı olacaktır. 

BREEAM Tadilatı ve Uyum kriterleri, uygun olduğunda tadilatların sürdürülebilirliğini 

göstermek için kullanılabilir. Böyle bir planın sürdürülebilirlik beyanı, kalkınmayı bir bütün 

olarak ele almalıdır. 

 

Enerji Beyanı 

Enerji stratejisi, önerilen binanın enerji talebinin kapsamlı bir değerlendirmesini, ilgili tüm 

önerilen enerji verimliliği önlemlerini ve dahil edilecek düşük ve sıfır karbon teknolojilerini 

ve ilgili hedeflerin karşılanamadığı durumlarda karbon dengelenmesi önerilerini içermelidir. 

Önerilen karbon emisyon tasarrufları hesaplanmalı ve enerji değerlendirmelerinin 

hazırlanmasına ilişkin GLA kılavuzunda gösterildiği gibi sunulmalıdır. 

 

 

 

ġehirle ilgili aĢağıdaki konular dikkate alınmalıdır: 

- Optimize edilmiş bir dizi enerji verimliliği önlemini entegre etmek, bina performansını 

sıfır karbon hedefine yaklaştıracaktır. 

- Soğutma, havalandırma ve alan ısıtma gibi pasif çözümler sağlayabilen yerleşik bir form 

ve düşük teknolojili kurulumlar kullanarak enerji talebini azaltmak. 

- Karbondan arındırılmış ısıtma ve soğutma tesisleriyle paylaşılan enerji merkezlerinin 

kurulması, mevcut merkezi olmayan enerji ağlarına bağlanma ve yeni bölgesel ısıtma 

ağları için fırsatlar arama gibi düşük veya sıfır enerji teknolojileri için fırsatlar sağlayan 

ticari ve konut kullanımları arasındaki sinerjiyi kullanmak. 

- Yer kaynağı teknolojileri, hidrojen teknolojileri ve verimli bina modelleme gibi yenilikçi 

çözümleri birleştirmek için büyük ölçekli geliştirme ve mülklerin sağladığı fırsatları 

kullanmak. 

- Fotovoltaik ve güneş enerjisi sistemlerini alternatif renk ve kaplamalarla entegre etmek 

için, yerleşim ve gölgeleme sorunları, zeminde parlama ve tarihi şehir manzarasını dikkate 

alarak yenilikçi çözümler üretmek. 

- Yalıtım, kentsel yeşillendirme, biyolojik çeşitlilik, yağmur suyu toplama, havalandırma ve 

yenilenebilir teknolojiler için alan sağlamak için çatı peyzajı tasarımına entegre bir 

yaklaşım benimsemek. 

 

Karbon Dengelemesi 

Belediye Başkanının CO2 hedefi yerinde uygulanabilir bir şekilde karşılanamazsa, karbon 

dengelemesi gerekli olacaktır. Enerji stratejisi, sahada mümkün olan maksimum karbon 

azalımının sağlanacağını göstermelidir. Herhangi bir açığı hesaba katmak için karbon 

denkleştirmesi gerekli olacaktır ve bir S106 anlaşması ile güvence altına alınacaktır. 
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4. Ünite Yeşil Binalarda Su Verimliliği 

4.1. Su Kullanımında Verimi Sağlayacak Sistemler ve Kayıpların Önlenmesi 

 

Su, tüm canlılar için vazgeçilemez temel bir kaynaktır. Medeniyetlerin kurulması, gelişmesi 

ve yaşayabilmesi, insanların su kaynaklarına sağlıklı ve güvenilir bir şekilde erişebilmesi, 

suyun yeterli miktarda ve istenilen kalitede olması ve suyun “stratejik” ancak çeşitli 

nedenlerle tükenebilecek bir doğal kaynak olduğu gerçeğinin tam olarak anlaşılması ile 

mümkündür. İnsanlık tarihi yanlış su ile kullanımı ile çöken nice güçlü medeniyetlerin örneği 

ile doludur.  

Uzaydan çekilen bir uydu fotoğrafına bakıldığı zaman dünyamız bir su dünyası gibi 

görünmektedir. Dünya yüzeyin büyük çoğunluğu okyanuslar ile kaplıdır. Bu durum, suyun 

sanki hiç tükenmeyecek bir kaynak olduğu yanılgısını doğurabilir. Su, yeryüzünde 1 milyar 

338 milyon km3 hacimle en çok okyanuslar ve denizlerde, insanların sağlıklı ve ekonomik bir 



 

26 

 

biçimde kullanamayacağı tuzlu su olarak bulunmaktadır. Bu miktar, yeryüzünde hesaplanan 

toplam su miktarının %96.5‟ine tekabül etmektedir. Sırasıyla 24 milyon km3 ile buzullar, 12 

milyon 870 bin km3 ile tuzlu yeraltı suyu diğer başlıca su kaynaklarıdır. Ancak, insanların 

evsel, tarımsal ve sanayi amacı ile güvenli tüketebilecekleri su kaynakları dünyadaki toplam 

su kaynaklarının ancak %2.5 gibi küçük bir kısmıdır (Chin, 2000).  

Öte yandan su kaynaklarının dünya üzerinde tüm insanlar ve ülkeler için dengeli dağılmadığı 

hatırlanırsa su ve su kullanımının ülkelerin politikalarına ne denli etki edeceği reddedilemez 

bir gerçektir. Dünya nüfusunun giderek artması ile insanların suya olan talebi mevcut 

kaynaklar üzerindeki baskıyı arttırırken, su arzı, bu talebi karşılamakta yetersiz 

kalabilmektedir. 

Su kaynakları açısından ülkeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:  

 Su Fakirliği: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.000 m3 ‟ten daha az.  

 Su Azlığı: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2.000 m3 ‟ten daha az.  

 Su Zenginliği: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8.000-10.000 m3 ‟ten 

daha fazla. 

  Genel kabullere göre, yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 10.000 m3 ‟ten 

fazla olan ülkeler su zengini sayılmaktadır. Bir ülkede yılda kişi başına düşen tatlı su miktarı 

1700 m3 ‟ten düşükse, o ülkenin “su baskısı” ile anılan miktar 1000 m3 ‟ ün altına inmiş ise 

“su açığı” ile karşı karşıya kabul edilmektedir 

Türkiye’de kiĢi baĢına düĢen su miktarı 1.430 m3’tür ve ülkemiz su zengini bir ülke 

değildir. 2030 yılında, bu miktar 1.100 m3„e düşecek ve su sıkıntısı 2050 ve sonraki yıllarda 

Türkiye‟nin çok ciddi bir sorunu olacaktır. Bu yalnızca ülkemizin sorunu değil küresel 

anlamda çözüme kavuşturulması gereken bir dünya sorunudur. 

Günümüzde yapı sektörü suyun %16‟sını tüketirken enerji ve doğal kaynakların tüketiminde 

büyük paya sahip olan binalar, kentlerdeki hava ve su kalitesini de etkileyerek iklim 

değişikliğine neden olmaktadırlar Binalar şehirlerdeki su kirliliğinin %40‟ı ndan dolaylı ya da 

doğrudan sorumludur. 

Yüksek performanslı yeşil binalarda, küreselleşen su problemlerine, karşı iki ana bileşen 

geliştirilmiştir.  

Bu iki ana bileşen şunlardır;  

 İçilebilir su temini  

 Atık suyun uzaklaştırılması.  

Binalarda su tüketiminin azaltılması ve bina çevresi için kullanılan atık su stratejisinin 

yeniden oluşturulması su kaynakların korur,, insan sağlığına verilen değeri arttırır ve ekolojik 

sistem üzerindeki tehdidi azaltır.  Su verimliliğinin sağladığı faydaları şu şekilde 

sıralayabiliriz. 

 Enerji tasarrufu: Suyu taşımak ve işlemek için gereken enerjinin düşürülmesiyle, 

kaydedilmiş suyun gerçek değerinden daha çok para biriktirilebilir. 
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 Atık su üretiminin düşürülmesi: Su tüketiminin azaltılması aynı zamanda atık su 

oluşumu da azaltır, böylece bina sahipleri için maliyet düşer.  

 Alt yapı yatırımları: Su tasarruflu binalar tasarlamak su ve atık su altyapı maliyetini 

azaltır.  

 Gelişmiş endüstriyel işlemler: Üretim sistemlerinde su kullanımındaki yenilikler yeni 

süreç ve yaklaşımlara neden olabilir.  

 Yüksek işçi verimliliği: Kaynak verimliliği tedbirleri alan tesisler, daha üretici bir iş 

gücüne sahiptirler.  

 Azaltılmış mali risk: Su tasarrufu uygulaması ihtiyaç duyulması halinde uygulanabilir, 

böylece büyük tesisler için maliyet ve risk azalır.  

 Çevresel yararlar: Su tüketiminin azaltılmasıyla doğal sistem üzerindeki etkiler de 

azalır.  

 Halkla ilişkiler değeri: Çevreyi korumak, genel kamuoyu ve müşteriler tarafından 

olumlu bir tavır olarak görülür 

Su Kullanımında Verimi Artırıcı Adımlar 

 Her bir tüketim amacı için su kaynağını seçin. İçilebilir su sadece insani tüketim için 

yapılan uygulamalarda kullanılmalıdır. İçilebilir suya ek olarak yağmur suyu, gri su, geri 

dönüştürülmüş su gibi başka su kaynakları da vardır. Bu alternatif su kaynakları peyzaj 

sulama, yangından korunma, sulama kuleleri, soğuk ve sıcak su, tuvalet ve pisuarlar ve 

bunlar gibi uygulamalarda kullanılabilir. Böylece içilebilir su kullanımı en aza 

indirilebilir. Her durum için alternatif su kaynağının uygunluğu, proje için öngörülen su 

kullanım profilini tespit etmek için analiz edilmelidir. 

 Her türlü amaç için, su tüketiminin en az olduğu teknolojiyi kullanın. Düşük akımlı 

bağlantıların (tuvalet, pisuar, musluk ve duş başlığı), akış olmayan bağlantıların ( kompost 

tuvaletler, susuz pisuarlar) ve kontrollerin (kızılötesi sensörler) kombinasyonu, bu 

stratejinin içeriğini oluşturur. Peyzaj düzenlemelerinde, yüksek verimliliğe sahip 

damlatma-sulama sistemleri hem çok daha az su kullanır, hem de suyu bitki köklerine 

%90‟dan yüksek verimler ile iletir. Buna ek olarak sulama sistemine olan ihtiyacı yok 

etmek için, peyzajda kuraklığa toleranslı türler kullanılabilir 

 İkili atık su sistemi için potansiyeli değerlendirin. Böyle bir sistem lavabo, çeşme, duş, 

bulaşık makineleri ve çamaşır makineleri gibi yerlerden gelen az kirli suları tuvalet ve 

pisuar gibi insan atıklarıyla kirlenmiş su kaynaklarından gelen sulardan ayırır. Bu ikili 

boru sistemi gri suyu siyah sudan ayırır. Böylece bina içinde suyun geri dönüşümü 

sağlanır. 

 Yenilikçi atık su arıtma stratejileri için potansiyeli analiz edin. Örneğin, inşa edilen 

sulama arazileri ya da yaşayan makineler olarak adlandırılan sudaki organik atıkları ve 

kimyasal kirleticileri parçalayarak yok eden bitkiler, bu atık su işlemi için istihdam 
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edilebilir. Bu yaklaşım, doğa ile, arıtılmış binaların ortak yaşamının uygulamasını yapar 

gibi, her yıl daha fazla yüksek performanslı bina projesinde görülmeye başlamaktadır 

 Energy Policy Act (EPAct) tarafından zorunlu tutulan seviyelerin ötesinde, binalar ve 

onların peyzajları boyunca su akışını azaltmak anlamına gelen adapte uygulamalarının 

maliyet ve yararlarını kullanım süresi maliyetlemesi (life cyclecosting) (LCC) 

uygulayarak analiz etmek. İçilebilir suyun maliyetini incelemekten başka bir şey 

yapmayan basit bir LCC, muhtemelen 10-20 yıl aralığında uzun bir geri ödeme süresi 

sağlar. Atık su oluşumunun azalması ve buna bağlı olarak arıtma maliyetinin düşmesi 

hızlandırılmış bir geri ödeme sağlayacaktır. Suyu taşımanın ve atık suyun mevcut enerji 

maliyeti, enerji oluşumuna bağlı yayım, çalışanların üreticiliklerindeki gelişmeler ve genel 

çevresel faydalar gibi maliyetlerin daha geniş bir yorumu ilk yatırımların geri ödeme 

zamanını kısaltabilir 

 

 

 

YeĢil Binalarda Suyu Verimli Kullanma Stratejisi 

Yüksek performanslı binalarda su temini için en temel strateji içilebilir su tüketimini mümkün 

olduğunca azaltmaktır. Bu nedenle, yüksek performanslı binalarda hidrolojik döngü 

stratejisinin ilk iki basamağı yalnızca su temini stratejisini uygulamak içindir. İlk basamak, 

içilemeyen su kaynaklarının içilebilir su kaynakları yerine kullanma potansiyelini tayin eder. 

Bu kavramda, içilemeyen su yağmur suyu, gri su ve geri dönüştürülmüş suları içerir. 

İçilemeyen su kaynaklarının kullanılabilirliği tayin edildiğinde ikinci basamağa geçilir. Bu 

basamakta, içilebilir su ve içilemeyen su tüketiminin minimum olduğundan emin olunur. 

Böylece, EPAct koşullarının altında bir akış hızı (debi) sağlayan ultra düşük akımlı 

bağlantılar (ULF) için uygun ortam oluşur. Susuz sıhhi tesisat bağlantıları daha yaygın 

olmaya başlamaktadır ve üreticiler daha fazla seçenek sunmaya başladıklarında rekabetçi 

fiyatlara sahip olmaktadır. 

Ġçilebilir Su Tüketimini Azaltma Yöntemleri 

Tuvalet ve Pisuarlar: Tipik bir binada su tüketiminin neredeyse yarısı tuvaletler aracılığıyla 

olmaktadır.  Geleneksel olarak kullanılan tuvaletteki rezervuarları daha az su tüketen 

modelleriyle değiştirerek, binalarda su tüketiminin %29 a düştüğü gözlenmiştir. Bu yöntem 

1,3 milyon tuvalete uygulandığında, günde yaklaşık 230-300milyon litre su tasarrufu 

yapılacağı tahmin edilmektedir. Ancak, düşük akımlı tuvaletlerin verimli çalışmadığıyla ilgili 

genel bir kanı vardır. Bunun sebebi de, 16 litre su harcayan sifonlar yerine 6 litre su 

harcayanlar kullanıldığında oldukça düşük performans gözlenmesidir. Fakat yapılan 

çalışmalara göre 6 litrelik sifonlar gayet iyi çalışmaktadır. 

Duşlar: Günlük hayatta kullanılan duşta, normal bir su basıncıyla dakikada 11 ile 27 litre 

arasında su harcanır. Yüksek kaliteli duşların kullanımıyla ise dakikada 3,8 ile 9,5 litre arası 
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su harcanır. Bu da sadece tek bir duşla litrelerce suyun tasarrufu anlamına gelir. Bu tip yüksek 

kaliteli duş başlıklarında püskürtme kısmı daha dardır ve havayla suyun daha iyi bir karışımı 

sağlanır. Böylece daha az suyla daha verimli bir duş sağlanabilir Duşlardaki akış 

düzenleyiciler ve geçici su kesme düğmeleri ya da sabunlanırken suyu kesmeye yarayan 

manivela kolu sayesinde daha az su tüketimi olur. Su akışı tekrar başladığında sıcak-soğuk su 

karışımı yapmaya gerek kalmadan aynı sıcaklık, yani istenilen sıcaklıkta su gelir. Akış 

kısıtlayıcılar, duş başlığının içine yerleştirilen disklerdir ve yenileyip, güçlendirme konusunda 

oldukça caziptirler. Ancak, akış kısıtlayıcılar birçok duş başlığında zayıf su basıncına neden 

olur. Kalıcı su tasarrufları, iyi tasarlanmış duş başlıklarına göre daha iyi bir yoldur. 

Musluklar: Musluklar genel olarak banyo, mutfak ve çalışma odalarında bulunmaktadır. 

Banyoda dakikada 5,7 litre su harcanırken, mutfakta dakikada 9,5 litre su gider. Kurumsal 

banyoların musluklarında otomatik kontrol sistemi olabilir. Kurumsal mutfak musluklarında 

ise döner başlık ve ayakla açma-kapama gibi özellikler bulunabilir. Eski musluklarda 

dakikada 11- 19 litre gibi muazzam bir su tüketimi olmaktadır. Federal kurallara göre, 1 Ocak 

1994‟ten sonra üretilmiş musluklar 80 psi basınçta 9,5 litreden fazla su tüketemez. Sayaç-

kapaklı musluklar da devir başına 0,95 litre ile sınırlandırılmıştır. Sayaç-kapaklı musluklarla 

önceden ayarlanmış miktarda su kullanılır. Su yönetimi amacıyla, akış vanası ayarlanarak su 

miktarı azaltılabilir.  

Mutfak musluklarında ayakla kontrol hem su tasarrufu, hem de eller serbest kolaylığı sağlar. 

Sıcak su dönüşüm sistemleri, su ısınırken harcanan su miktarını azaltır. Su tasarrufu için sıcak 

su borularının yalıtılması da bir çözüm önerisidir. 

YaĢam Alanlarında Su Kullanımın Azaltmak Ġçin Yapılması Gerekenler 

 Gizli su kaçaklarına karşı tedbirli olun ve su sayacınızı kontrol edin. 

 Küvet, tuvalet rezervuarı, musluk gibi su kaçaklarına yol açabilecek yerleri kontrol 

edin/ettirin. 

 Su tertibatınızı yalıtın. 

 Su tertibatınızın ısı ayarını yüksek değil ortalama bir seviyede tutun. 

 Su randımanı yüksek, sensörlü veya sıcak ve soğuk su oranlarını değiştirebileceğiniz 

muslukları kullanın. 

 Tasarruflu ve suyu daha iyi püskürten duş başlıklarını tercih edin. 

 Banyo yaparken küveti doldurmak yerine duş alın. 

 Duş sürenizi kısa tutun ve saçınızı şampuanlarken suyu kapatın. 

 Tuvaletinizde tasarruflu sifon ve/veya çift kademeli sifon sistemi kullanın. 

 Tasarruflu sifonunuz yoksa sifonunuzun haznesine içi su dolu iki adet 1 veya 1,5 

litrelik pet şişe koyun. 

 Dişlerinizi fırçalarken ve yüzünüzü temizlerken suyu kapatın. 

 Elde bulaşık yıkarken musluğu sürekli açık bırakmayın. 

 Meyve ve sebzeleri musluk altında değil, su dolu bir kabın içinde yıkayın. 
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 Makarna ve mantı gibi besinlerinizi haşladığınız suyu dökmeyin, çorba yapımında 

kullanın. 

 Çamaşır ve bulaşık makinenizi tam dolduğunda çalıştırın. 

 Koyu renk çamaşırlarınızı düşük sıcaklıkta yıkayın. 

 Çamaşır ve bulaşık makinenizi yenileyeceğiniz zaman A ve üstü enerji sınıfındakileri 

tercih edin. 

 Temizlik malzemesi olarak, durularken daha az su kullanacağınız doğal ürünleri seçin. 

 Balkonunuzu ve kapınızın önünü hortum kullanarak yıkamayın. 

 Bahçenizi sularken ucunda tetikli püskürtücü olan hortumları tercih edin. 

4.2 Projeye Bağlı Su Kullanımının Hesaplanması 

Bina sıhhi tesisatları, yapıları gereği, inşaat, elektrik, A/C(Air Conditioning) mühendisi ile 

mimardan oluşan bir kadronun birlikte çalışmasını, en azından bir iletişim ve bilişim 

içerisinde olmasını gerektirmektedir. Ekonomik ve işlevsel bir proje üretebilmek için bu 

elemanların birbirlerini destekleyici bilgileri sağlamaları projenin bütünlüğü açısından son 

derecede önemlidir. Sıhhi tesisat mühendisi, tahmini temiz ve pis su miktarlarına, ekipmanın 

yerleştirileceği hacimlerin yerleri ve büyüklüklerine, ekipman güçlerine, sıcak su tesisatı ısı 

yüküne gerek duyar. Temiz ve pis su miktarlarının gerçeğe yakın biçimde belirlenmesi, 

uygulama projelerinin yapılabilmesi için gerekli başlangıç verilerini sağlarken tesisatın 

küresel finans hacminin belirlenmesi yönünde gerçekleştirilmesi gereken bir süreç olarak da 

anlaşılmalıdır. 

Binalarda Su Kullanım Hesabı 

Yapılan istatistikler kişi başına tüketilen soğuk su ve sıcak su miktarlarının yıllar geçtikçe 

gitgide arttığını göstermektedir. Yaşa, mesleğe ve oturulan yerin coğrafik konumuna bağlı 

olarak bazı farklılıklar mevcutsa da insanların yaşam standardında belirgin bir düzelmenin 

gözlemlendiği, sıhhi tesisat aygıtlarıyla elektrikli ev eşyaları sayısında giderek artış olduğu 

iyice bellidir. Sıhhi tesisat hesaplarında, bir konuta yerleştirilen sıhhi tesisat armatürlerinden 

tümünün birden kullanılması olasılığının göz ardı edilmemesi gerekir.  

Temiz su tüketimi bazıları aşağıda verilmiş bulunan birçok değişkene bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

- Binanın kullanım türü 

- Uygun karakteristiklerde (basınç ve debi) su kaynaklarının bulunabilirliği  

- Binadaki insan sayısı  

- Bulunulan mevsim Binadaki insanların etkinlik türü ve düzeyi  

- Kültür ve gelir düzeyi  

- Alışkanlıklar ve psikolojik etkenler 
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Örnek: Dört odalı bir konutta oturan üç kişilik bir aile 

günde 3x150=450 (litre) düzeyinde bir su tüketiminde 

bulunur.  

 

Bir yıl boyunca bu konutta 320 gün oturulduğu 

düşünülürse yıllık su tüketimi 320 x 450 = 144.000 (litre) 

= 144 (m3)'e eşit olur. 

 Çok katlı yerleşim yerlerinde su tahmini şu şekilde yapılır: 

İnsan sayısı  İçerideki insan sayısı bilinmediğinde yatak odası başına 1.75 kişi 

alınır 

Kişi başına günlük su tüketimi  378 Lt/gün/kişi 

Günlük kullanım saati  15 saat 

Pik yük(ağır akış miktarı) 3.0 x Ortalama akış miktarı 

Tüketim günlerinin sayısı konutun gerçekten işgal edildiği süreye eşit olmalıdır. Bir 

konutta yıl boyunca ortalama olarak 320 gün oturulduğu düşünülebilir. Ön hesaplarda pratik 

bir yöntemin uygulanması olanaklıdır. Bu yönteme göre bir konut yapısında bahçe sulama 

hariç kişi başına günde 150 (litre) su tüketimi yapıldığı varsayımı yürütülür. 

 

 

Bahçeli evlerde bahçe sulama amacıyla kullanılan su tüketiminin de hesaba katılması gerekir. 

Ön hesaplarda bahçeli bir evde kişi başına günde 200 ile 250 (litre) düzeyinde su tüketildiği 

varsayımı yürütülebilir. Bu halde de evde bir yıl boyunca toplam olarak kaç gün oturulduğu 

ve bahçenin kaç gün süreyle sulanacağının bilinmesi gereklidir. 

Bahçeli evin yıllık toplam tüketimi, 120+192=312 (m3) düzeyindedir. Bahçeli ev için kişi 

başına 200 (litre)'lik bir tüketim yapıldığı kabul edilseydi bahçe sulama dâhil yıllık su 

tüketimi, 

Örnek: İstanbul yöresinde bulunan bir bahçeli evde dört kişilik bir ailenin barınmakta 

olduğunu düşünelim. 300 (m2) alanındaki bu bahçenin yıl boyunca 80 gün sulandığı 

varsayımı yürütülürse, İstanbul kentinin ne fazla yağışlı, ne de fazla kurak olmadığı 

bilindiğine göre, Tablo uyarınca bahçe sulama için (m2) başına 5 (litre) düzeyinde su 

tüketiminin yapılacağı bellidir.  

 

80 günlük toplam tüketim, 300x5x80=120.000 (litre)=120 (m3)'e eşit olur. Aile 

bireylerinin yaptığı su tüketimi bir önceki örnekte olduğu gibi kişi başına günde 150 

(litre) hesabıyla, bir yıl boyunca, 150x4x320=192.000 (litre)=192 (m3)'e erişir. 

Örnek: Toplam 1000 kişinin barındığı bir bina için temiz su tahmini şu 

şekilde hesaplanmaktadır:  

İnsan sayısı = 1000 kişi  

Günlük ortalama talep=1000 x 378 = 378 000L/g  

Tesisat kullanım günü=15 saat= 15x60=900 dakika  

Tüketim debisi= 378 000 / 900= 420 L/d = 7L/s  

Pik(ağır) yük = 3x7 =21L/s 
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200x4x320=256.000 (litre)=256 (m3) olurdu. Kişi başına 250 (litre)'lik bir tüketimin esas 

alınması halinde yıllık su tüketimi, 250x4x320=320.000 (litre) = 320 (m3) düzeyine 

yükselirdi. Kişi başına 250 (litre) olarak öngörülen tüketim miktarının önceki hesap 

yöntemine çok yakın olan bir sonuç verdiğini gözlemekteyiz. Bu koşullar altında bahçeli 

evlerde kişi başına bir günde 250 (litre) düzeyinde bir su tüketiminin yapıldığı kabul edilir. 

 

 

 

Pis Su Tüketim Tahmini 

Pis su akışı genellikle teiniz su tüketimine bağlıdır. Temiz suyun % 5 kadarı pis su tesisatına 

verilmeden kalır. Buna göre temiz su tüketiminin % 95'ipis su tesisatındaki akış miktarı olarak 

hesaba katılabilir. 

Binalarda Su Kullanım Tablosu 

Binalarda kullanılan armatürlerin akış hızı/kapasitelerinin bilindiği takdirde su kullanım 

miktarı aşağıdaki tablo ile bulunabilir: 

 

Suyun 

Kullanım Türü 

Birim Kapasite (1) Çarpan (2) Sabit Kullanım 

(3) 

Tüketim 1*2+3 

WC (Tek 

sifonlu) 

LT  4.02 00  

WC (çift Sifon) LT  1.46 0.00  

Musluklar LT  1.58 1.58  

Duş LT  4.37 0.00  

Bulaşık 

makinesi 

LT  3.6 0.00  

Çamaşır 

makinası 

LT  2.1 0.0  

 

Konutlarda ÇeĢitli ĠĢler Ġçin Harcanan Su Miktarı 

İşler      Harcama Miktarı (Kişi Başı-Gün)/LT 

Sabah Temizliği     6 

Sabah Kahvaltı Bulaşığı    1 

Sabah Bakımı Sabah İşleri    2 

Öğle Mutfağı      1 

Öğle Yemeği Bulaşığı    3 

Akşam Mutfağı     1 

Akşam Yemeği Bulaşığı    3 

Banyo Küvetinde Yıkanma    75 

Duş Alma      30 

Çamaşır Yıkama     12 
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Ev iĢlerinde kullanılan suyun oransal dağılımı 

%35Duş 

% 2 İçme Yemek yapma 

%4 Ev Temizliği 

%6 Kişisel Bakım 

% 1-4 Bitki bakımı 

% 12 çamaşır Yıkama 

%30 Tuvalet- Rezervuar 

 

4.3 Atık Suların Değerlendirilmesi (Gri Su Sistemleri) 

 

Gri su, tüm dünyada önemi gittikçe daha da artan bir kavramdır. Amerika Birleşik 

Devletleri, Japonya ve Avustralya gri su kullanımı konusunda en hassas davranan üç ülke 

konumundadır. Gri Su tekniğine yönelik değişimler dünyanın diğer coğrafyalarında da, başta 

gelişmiş ülkeler olmak üzere, hızla artmaktadır. Önemli olan bir diğer unsur da, her ülkenin 

gri su ile ilgilenmeye başlamasının farklı nedenlerinin olabilmesidir. Söz gelimi Japonya gri 

su kullanımı konusunu daha çok nüfusun fazla olmasına karşın alan azlığı nedeniyle 

gündemine alırken, ABD, Avustralya, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkeler daha çok kurak 

şartlar nedeniyle bunu tercih etmektedir  
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Gri suyu bu kadar önemli yapan en önemli etkenlerden biri de şüphesiz, gri su 

üretimine neden olacak çok fazla şeyin hayatımızda yer bulmuş olmasıdır. Başlıca gri su 

kaynakları; çamaşır makineleri, çamaşırhaneler, duşlar, bulaşık makineleri, lavabolar vb. 

olabilir. Gri sular tuvaletlerden gelen suları içermediği için kolaylıkla arıtılıp yeniden 

kullanılabilme potansiyeline sahiplerdir. Arıtılmış suyun kullanım alanları da oldukça 

fazladır. Bahçelerde, araba yıkamada, çamaşırhanelerde ya da tuvaletlerin sifonlarında 

arıtılmış gri su kullanılması aslında uzunca zamandır dünyanın birçok bölgesinde var olan 

uygulamalardır. Bu uygulamalarla, temiz suların kullanılması yerine, arıtılmış gri sular 

kullanılmış olur. Arıtılmış gri suların kullanımı ile yüksek kalitedeki temiz su kaynaklarının 

korunması için önemli bir katkı da sağlamış olur. Bu katkı, bu uygulamaların yaygınlaşmasına 

bağlı olarak çok büyük kümülatif bir potansiyeli de beraberinde getirmektedir 

Gri Su Miktarı 

Konutlarda kullanılan suyun miktarı, tamamıyla tüketicinin alışkanlıklarına ve yaşadığı 

ortama bağlı olarak farklılık gösterir. Şehirlerde su tüketim oranı kırsal kesimlerdeki su 

tüketim oranlarından çok daha fazladır Aynı şekilde villalardaki su tüketim oranı ile apartman 

dairesindeki oranlarda farklılık gösterir. Avrupa‟da genel olarak konutlarda ihtiyaç duyulan su 

miktarı ortalama 129L/(kişi*gün)dür. Bu miktar kullanım yerinin durumuna ve kullanıcıların 

alışkınlıklarına göre farklılık gösterir.  

Gri Suyun Özellikleri 

Gri su, deterjan, cilt yağı, saç, cilt ve kepek parçacıkları gibi kolaylıkla indirgene bilen 

maddelerden meydana gelmektedir. Bu kolay biyolojik indirgenmeye bağlı olarak, eğer gri su 

hemen islenmezse bozulma sureci sülfatlarla sürer buda istenmeyen kokulara sebep olur. 

Organik maddeler BOİ (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) ve KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) 

parametrelerinin ortalamalarıyla ölçülür. Organik maddelerin içerikleri biriken (toplanan) gri 

suyun kısmi akışının kaynağına bağlıdır. Aşağıdaki tabloda yer alan konsantrasyonlar 

bulunmaktadır. Duştan ve banyodan gelen gri su az kirlidir. Çamaşır yıkamadan gelen gri su 

ek olarak kullanıldığında, gri sudaki maddelerin konsantrasyonları yükselir ve bununla 

birlikte suyun temizlenmesinin maliyeti artar. Mutfakta kullanılan atik sular (lavabo, bulaşık 

makinesi) eklendiğin de ise bu maliyet daha da artacaktır 
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Gri Suyun Kullanım Yöntemleri ve Bakımı 

Gri su büyük bir potansiyeli ve sürdürülebilirlik konusunda çok önemli bir konuyu ifade etse 

de, birçok mikroorganizma için habitat oluşturduğu gerçeği de gözden kaçırılmamalıdır. Bu 

nedenle çok geniş bir kullanım alanına sahip olmasına karşın, bunun yapılması sırasında 

mutlak suretle dikkat edilmesi gereken önemli noktalar söz konusudur. Gri su herhangi bir 

işleme maruz kalmadan kullanılacaksa bir takım riskler ortaya çıkabilecektir. Gri suyun 

biriktirilmesi, alınması, taşınması gibi durumlar da bazı mikro organizmaların üremesinden 

sorumlu olabilir (Tüm bu risklerin en önemlisi ise özellikle tuvaletten sağlanacak lavabo 

suyuna bağlı gri suyun bulundurduğu risktir. Çünkü tuvaletlerde sifonun kullanılmasıyla 

havaya yayılabilen aerosol formundaki mikro organizmaların varlığı söz konusudur 

Gri suların kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, San Francisco Toplum 

Yararı Komisyonu (tarafından şöyle ifade edilmiştir: 

 Gri suyun 24 saatten fazla bekletilmesi içinde kötü kokular ve bakteriler oluşmasına sebep 

olur.  

 Gri su ile temas en aza indirilmelidir. İçerisinde patojen içerebileceğinden su döngüsü 

sırasında insanların ve hayvanların erişemeyeceği şekilde tasarlanmalıdır.  

 Gri suyun zeminle buluşmasında sızıntı ya da kaçak olma durumlarına dikkat edilmedir.  
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 Gri su havuzları sivrisinekler için elverişli bir ortamdır. İnsan teması düşünülerek dikkatli 

kurulmalıdır. 

 

 

 

 

4.4 Yüzeysel Su Akış Sistemlerinin Kullanılması (Yağmur Suyu) 

Yağmur Suyu Hasadı 

 

Kırsal alanlarda, pek çok ülkede olduğu gibi, pek çok insan güvenilir suya yeterli 

erişim imkânına sahip değildir. Uzak mesafede, güvenilmez ve potansiyel olarak kirlenmiş su 

kaynaklarına bağımlıdırlar. Ortaya çıkan sorunlar çoğunlukla sağlık, zaman, ekonomik 

sorunlarla ilişkilidir. Yağmur suyu hasadı gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlarda 

bütünleyici su temini çözümü olarak yüksek potansiyel vaat etmektedir. Yağmur suyu 

hasadının yeniden canlanmasını, aşırı su kullanımı ve yeraltı suyu seviyelerinin düşmesi 

tetiklemiştir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde, yağış çok az ve mevsim içinde veya mevsimlere 

göre büyük değişkenlik göstermektedir. Buna ilaveten zayıf vejetasyon, sığ topraktan yüzey 

akışı ve buharlaşma ile yağmur sularının büyük bir kısmı kaybolmaktadır. Bu nedenle yağmur 

sularından maksimum faydalanacak bir stratejinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yağış 

sularından maksimum fayda sağlayacak bir strateji geliştirmeyi amaçlayan su hasadı yöntemi, 

yağmur sularının ve yüzey akışa geçen suların toplanıp biriktirilmesi ile evsel tüketim için 

gerekli suyun sağlanması olarak tanımlanabilir. 

Yağmur Suyu Hasadının Önemi 

Yağmur suyu eskiden beri insan yaşamı için su kaynağı olarak önemli bir yer arz etmektedir. 

Yağmur suyunu toplamak için yapılan en eski sistemler bile bunu kanıtlar niteliktedir. Hızla 

artan Dünya nüfusuyla birlikte içme suyu ve kullanma suyu kaynaklarının yetersiz gelmeye 

başlaması sebebiyle yakın geçmişten bu yana yağmur suyunun toplanması ve uygun koşullar 

altında depolanmasının önemi daha da belirgin hale gelmiştir. Aynı zamanda iklimde 

meydana gelen ihmal edilmesi güç, büyük değişiklikler toplumlara önemli derecede su 

sıkıntısı yaşatmaktadır. Artan hava sıcaklıkları içme ve kullanma suyunda azalmalara neden 
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olurken aynı zamanda tuz-su dengesinde de dengesizlikler yaratır. Bu da maddi olarak suyu 

kullanmayı daha zor hale getirir. Günümüzde iklim değişikliği, önlenemeyen hızlı nüfus 

artışı, bilinçsiz su tüketimi gibi birçok sebep suyun azalmasına, içme ve kullanma suyunu 

toplumun her kesimine ulaştırılmasında engeller oluşturmaktadır. Bu sebeple insanlar daha 

basit çözüm arayışlarına girmiştir.  

Yağmur suyu hasadı tüm bu sıkıntılarla başa çıkmanın kolay ve ekonomik bir yoludur. 

Yağmur suyunun toplanması ve uygun depolanması Dünya‟da azımsanmayacak sayıdaki su 

krizinde olan ve su sıkıntısı çeken ülkeler için kalıcı ve basit bir çözüm olabilir. Ücretsiz 

gelen yağmur suyunu akmasına izin verilmesinin aksine toplayıp depolanması durumunda 

kurak geçen zamanlar için iyi bir alternatif oluşturur. Özelikle ürünlerini sürekli sulamak 

zorunda olan çiftçileri, sistematik yağmur suyu hasadıyla birlikte minimum teknoloji 

kullanılarak ve uygun maliyetle musona bağımlı olmaktan kurtaran ve ürünlerinin 

kurumamasını sağlayan önemli bir su teminidir.  

Günümüzde evlerde kullanılmaya başlanan yağmur suyu toplama sistemleri insanlar için 

zaman ve nakit tasarrufu sağlamaktadır. Toplanan yağmur suyunun arıtımı gelişmiş 

ekipmanlar ve yüksek teknoloji su arıtma cihazları gerektirmediği için ekonomik olarak 

büyük fayda sağlar. Kullanılacak basit filtrelerle sudaki safsızlıklar kolayca yok edilerek ev 

yaşamının birçok alanında kullanılabilir. Yağmur suyu hasadının en büyük önemi ileride 

kullanabilmesi için saklanmasıdır. Doğrudan kullanıma uygun olabildiği gibi aynı zamanda 

yüzey suyunu canlandırmak ve kalitesini arttırmak, yeraltı su seviyesinin yükseltilmesini de 

sağlamaktadır. Toprak verimliliğini arttırarak suyun yüzeyden akmasının kontrolünü sağlar ve 

toprak erozyonunun önemli derecede azaltılmasında yardımcı olur. 

Yağmur Suyu Hasadının Avantajları 

 Yağmur suyunun toplanması için gereken sistemler basit teknolojiye dayanmaktadır. 

Kurulum ve işletim için harcanan toplam maliyet, su arıtma sistemlerinden çok daha 

az olmakla birlikte bakım için gereken enerji de daha azdır. 

 Yağmur suyu sisteminde toplanan su farklı amaç ve işlevlerde kullanılabilir. Küçük 

işletme ve işyerlerinde önemli fatura tutarı azalmaları sağlarken endüstriyel ölçekte su 

kaynaklarının azalmasının önüne geçilebilmesinde yardımcı olmaktadır. 

 Yağmur suyunda yeraltı ve yüzeysel sularda bulunan birçok kimyasal madde 

bulunmaz. Bu sebeple sulama için uygundur. Aynı zamanda büyük hacimlerde 

depolanan sular orman ve çalı yangınlarının sık görüldüğü alanlarda işe yaramaktadır. 

 Nüfus artışıyla birlikte suya olan talep günden güne artmaktadır. Pek çok toplum bu 

ihtiyacını yeraltı suyundan karşılamaktadır. Yağmur suyu bunun önüne geçerek yeraltı 

su rezervlerinin korunmasını sağlamaktadır ve tükenmeyle karşı karşıya kalma riskini 

azaltmaktadır 
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 e). Yağışın daha aktif olduğu zamanlarda depolanan yağmur suları alçak alanlardaki 

taşkının azalmasına yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde erozyonların yüzeysel sularla 

buluşmasıyla oluşan kirliliğin de önüne geçilebilmesine katkı sağlamaktadır. 

 Yağmur suyunun toplanıp kullanılması diğer su ve enerji kaynaklarının kullanımı 

azalttığı için su ve enerji ayak izini azaltmaktadır. 

 

 

 

Yağmur Suyu Hasadının Dezavantajları 

 Yağışı öngörmek oldukça zor olduğundan dolayı bir dezavantaja sebep olmaktadır. 

Yağışın nispeten az olduğu daha kurak yerlerde sadece yağmurdan gelecek suya 

güvenmemek gereklidir. Yağmur suyu hasadı yoğun yağış alan bölgeler için daha 

uygundur. 

 Sistemin boyutuna ve kullanılan teknolojinin seviyesine bağlı olarak harcanacak 

rakamlar değişmektedir. Gereken meblağlar yüksek boyutlarda olmaktadır. 

 Yağmur suyunun depolanması için gereken tankların veya alanların belirli kapasiteleri 

vardır. Beklenilenden fazla yağış alınan bir zamanda tüm yağmur suyunu 

tutamayabilir. 

4.5 Ortak Su Kullanım Sistemleri Verimliliği - Peyzaj 

Günümüzde kullanılabilir su kaynaklarının sınırlı olması ve birçok alanda kullanılan 

suyun % 65-80‟inin sulama amaçlı kullanılması sebebiyle sulamada kullanılan suyun etkin 

kullanımının önemi artarak ortaya çıkmıştır. 

Özellikle açık yeşil alanlarda bitkilerin canlılıklarının devamını sağlamak amacıyla 

tüketilen su miktarının büyük boyutlara ulaşması peyzaj mimarlığı düzenlemelerinde suyun az 

kullanımının gelişmesi gereğini öne çıkartmıştır Peyzaj alanlarında etkin su kullanımı 

amacıyla öncelikle su tasarrufunu sağlayan önlemler alınmaktadır. Bu doğrultuda „Su-Etkin 

Peyzaj Düzenlemesi‟ (Water-Efficient Landscaping) genel başlığı altında „Suyun Akılcı 

Kullanımı‟ (WaterWise, Water-Smart), „Az Su Kullanımı‟ (Low-Water) ve „Doğal Peyzaj 

Düzenleme‟ (Natural Landscaping) gibi klasik peyzaj düzenleme anlayışlarından farklı yeni 

peyzaj düzenleme kavramları geliştirilmiştir. Bu temel ilkelerin formüle edilmesiyle 

geliştirilen ilk kavramsal yaklaşımlardan birisi "Kurakçıl Peyzaj Düzenleme" (Xeriscape) dir. 



 

39 

 

  

Bahçe peyzaj düzenlemelerinde Su tasarrufu sağlayan diğer yaklaĢımlar aĢağıdadır:  

 Bitkilendirme çalışmalarında daha az su tüketen doğal türlerin tercih edilmesi  

 Farklı bitki gruplarının bitki su tüketimleri belirlenerek sulama suyu verilmesi. 

 Geniş çim yüzeylerden kaçınılması, yerine yer örtücü türlerin tercih edilmesi 

 Basınçlı sulama yöntemlerinden suyun ekonomik kullanımını sağlayan damla sulama 

sistemi  

 Farklı iklim bölgelerinde meteoroloji veriler takip edilerek sulama programları 

oluşturulması 

 

5. Ünite Enerji Korunumu Odaklı Aydınlatma Tasarımı  

Sürdürülebilir aydınlatma tasarımının hedefleri ilk tasarım aşamalarından itibaren 

aydınlatma sistemlerinin performansını arttırmak, aydınlatma enerjisi tüketimini azaltmak ve 

minimum çevre etkisine sahip aydınlatma elemanlarını tercih etmektir. Tasarım aşamasından 

itibaren aydınlatma tasarımlarının bu açılardan performansının belirlenmesi son derece 

önemlidir. Sürdürülebilir aydınlatma tasarımı konusunda dikkate alınması gereken kriterler şu 

şekildedir: 

 

 Doğal ışıktan maksimum ölçüde yararlanarak iç mekânda konforlu ve esnek bir 

aydınlatma sisteminin dikkate alınması, yapma aydınlatma ihtiyacının azaltılması, 

aydınlatma enerjisi tasarrufu sağlanması ve böylelikle yapma aydınlatma elemanlarının 

servis ömürlerinin arttırılması, 

 Çalışma ortamlarında kullanıcılara uygun dış görüş koşullarının sağlanması, 

 Aydınlatma kontrol sistemleri ve enerji etkin aydınlatma elemanı seçimi ile yapma 

aydınlatmaya bağlı enerji tüketiminin minimize edilmesi,  

 Kullanıcıların göz sağlığını ve görsel konforda olma durumlarını gözeten bir görsel 

çevrenin sunulması, 

 Çevre duyarlılığına sahip malzemeler ile donatılmış aydınlatma ürün seçimi ile atıkların 

minimize edilmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesi, 
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 Ambalaj malzemesi kullanımını ve ulaştırma (taşıma) gereksinimlerini azaltan 

seçeneklerin geliştirilmesi, 

 Aydınlatma sistemlerinin bakım-onarım ve geri dönüşümü ile ilgili planlamanın 

gerçekleştirilmesi. 

 

Aydınlatma Tasarımı için Kullanılan Dialux Programı 

 

5.1 Aydınlatma (Işık Kaynağı) Tasarımı 

Aydınlatma tasarımında ürün seçimi, görsel konfor ve enerji performansı konuları ile 

doğrudan ilişkilidir. Görsel konfor koşullarını sağlayan ve enerji etkin aydınlatma tasarımları 

için kullanılan ürünlerin nicelik ve niteliksel özellikleri tasarım aşamasından itibaren dikkatle 

ele alınmalıdır. Yapma ve doğal aydınlatma sistemlerindeki ürünlerin seçimi, aydınlatma 

tasarımlarını görsel açıdan destekleyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Kurulan aydınlatma 

sistemlerinin esnekliği ve işletmede kolaylığı, bakım-onarıma bağlı olarak gerekli 

değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi ve kullanıcıların konforunun sağlanması açılarından 

önemlidir.  

Lambalar, çoğunlukla görülebilir bölgede optik ışınım üretmek amaçlı tasarlanmış 

kaynaklardır (Sirel, 1997). Lambaların etkinlik faktörü, kaynaktan çıkan toplam ışık akısının 

kaynak gücüne oranıdır (lm/W). Yüksek etkinlik faktörüne sahip lamba seçimi, aydınlatma 

tasarımlarında enerji etkinlik açısından önemlidir. Lambalar, yüksek etkinlik faktörüne sahip, 

uzun kaynak ömrüne sahip, işletmede kolay, darbelere karşı dayanıklı ve uygun ışık rengine 

sahip olacak şekilde seçilmelidir. Aygıtlar, lambaların ışık dağılımını alt ve/veya üst yarı 

uzaya yönlendiren, kamaşmayı önleyen, lamba ve yardımcı elemanları dış etkilerden koruyan 

ve iç mekân görselliğine katkı sağlayan araçlardır. Aygıt verimi, aygıttan çıkan ışık akısının 

lambadan çıkan ışık akısına oranı olup bu değerin yüksek olması beklenir. IP (Ingress 

Protection) Sınıfı, aygıt gövdelerinin ortam şartlarına dayanımını ifade eden sistemdir. Aygıt 

seçiminde ortam şartlarına uygun IP değerleri dikkate alınmalıdır. 
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5.2 Otomasyon Sistemleri ve Aydınlatma Kontrolleri 

Aydınlatma kontrol sistemleri, binalarda enerji tüketimini en aza indirmek, kullanıcılara 

sağlıklı ve konforlu iç çevresel koşullar sunmak ve bu koşulların sürekliliğini sağlamak 

hedefleri ile kullanmaktadır (CIBSE Commissioning Code C,2001). Aydınlatma kontrolü 

terimi, aydınlatma sistemini kontrol eden bütün manuel ve otomatik kontrol teknolojilerini 

kapsamakta ve bu sistemler yardımı ile aydınlatma kontrolü binalarda farklı biçimlerde 

sağlanabilmektedir (Stein & Reynolds, 2000, IESNA, 2011).  

 

ġekil 2. Aydınlatma Otomasyon Sistemi Temsili Görsel 

Binalarda aydınlatma kontrolü stratejileri manuel kontrol, zaman ayarlı kontrol, manuel ve 

zaman ayarlı kontrol, kullanıcı algısına dayalı kontrol ve doğal aydınlatmaya bağlı açma 

kapama yahut loşlaştırma kontrolü olacak şekilde gruplandırılmaktadır (CIBSE Guide F, 

2012). Aydınlatma kontrol sistemlerinin binalarda kullanımı ile ilgili olarak gerçekleştirilen 

çalışmalar, uygun aydınlatma kontrol sistemi seçimi ile bina aydınlatma enerjisi tüketiminin 

önemli ölçüde azaldığı sonucunu ortaya koymaktadır (Williams, Atkinson, Garbesi, Page & 

Rubinstein, 2012). Binalarda aydınlatma kontrol sistemlerinin bulunması durumunda, 

binaların enerji verimliliğinin arttığı sonucu çeşitli çalışmalarda ortaya konmuş (CIBSE Guide 

H, 2009) ve incelenen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 

 2001 yılında Hong Kong‟da gerçekleştirilen ölçüm tabanlı bir çalışmada ofis hacimlerinde 

doğal aydınlatmaya bağlı aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması durumunda %50 

oranında aydınlatma enerjisi tasarrufu sağlandığı belirlenmiştir (Li & Lam, 2001). 

 2011 yılında İtalya‟da Trento Üniversitesi Elektrik Fakültesi amfilerinde gerçekleştirilen 

ölçüm tabanlı bir karşılaştırma çalışmasında, aydınlatma kontrol sistemlerinin etkinliği 

incelenmiştir. Bu amaçla üç amfide mevcut olan manuel açma kapama kontrol sistemi 

yerine eş özelliklere sahip diğer üç amfide farklı kontrol stratejileri ile donatılmış 

otomatik kontrol sistemleri entegre edilmiştir. Gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarına göre 
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aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılan stratejiye bağlı olarak %40-%65 oranında 

enerji tasarrufu sağladığı ortaya konmuştur (Chiogna, Mahdavi, Albatici & Frattari, 2012). 

 2014 yılında İtalya‟da gerçekleştirilen bir diğer çalışmada Torino şehrindeki 10 adet ofis 

binasında aydınlatma kontrol sistemlerinin enerji tüketimine olan etkisi ve iç mekanda 

oluşan görsel konfor koşulları incelenerek kullanıcıların aydınlatma kontrol sistemlerine 

ilişkin memnuniyet durumları değerlendirilmiştir. Bu çalışmada aydınlatma kontrol 

sistemleri ile sağlanan aydınlatma enerjisi tasarruf oranı ele alınan on farklı bina için 

%17-%32 aralığında olarak belirlenmiştir (Aghemo & Pellegrino, 2014). 

 

5.3 Enerji İzleme Sistemleri ve Kullanım Alanları 

Enerji izleme sistemleri, günümüzde kullanımı artan sistemler arasındadır. Özellikle enerji 

tasarrufu yapmak isteyen tesisler, enerji izleme yazılımları ile kullanılan enerjiyi ister uzaktan, 

isterse de yerinde izleyebilmektedir. Bu sayede doğru enerji kullanımı için de ilk adım atılmış 

olur. Bu sistemler, enerji israfının önüne geçmek, yanlış enerji kullanımını önlemek için 

kullanıldıkları gibi, enerjide yaşanacak herhangi bir dalgalanmanın vereceği zararları da 

bertaraf eder. 

Hangi saatlerde ne kadar sıcak su, doğalgaz ya da yakıt kullanılıyor, gerilim düşmeleri ne 

zaman yaşanıyor gibi parametreler enerji izleme sistemleri ile elde edilebiliyor ve arzın 

yansıra alınacak önlemler buna göre belirlenebiliyor. Ayrıca bu veriler kullanıcıların 

uyarılması gereken limit aşımı vb. durumları da ortaya koyuyor. 

Enerji izleme sistemi herhangi bir tesiste elektrik, sıcak su, doğalgaz, yakıt, su, buhar, 

basınçlı hava gibi tüm tüketimleri ve bu tüketimlerin değişimine neden olabilecek sıcaklık, 

nem ve üretim adedi gibi tüm parametrelerin istenilen zaman ve yerden izlenip kayıt altına 

alınmasıdır. Bu sistemlerin ortaya koyduğu veriler aynı zamanda raporlanabilmektedir.  

Özellikle büyük tesislerde kullanılan bu sistemler ile gerçek zamanlı enerji tüketimi, 

tüketim miktarının bölümlere göre ayrılması ve faturalandırılması, ortam sıcaklık takibinin 

sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, nem değerlerinin, buhar ve basınç seviyelerinin takibi, 

enerji miktarının dönemsel tüketim rakamları gibi veriler sağlanır. Raporlar enerji tasarrufu 

yapılabilmesi için gerekli doneleri de verir. 
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ġekil 3. Enerji İzleme Sistemi Yazılım Arayüzü Temsili Görsel 

 

 

 

 

Enerji Ġzleme Sistemleri Nasıl ÇalıĢır? 

Enerjiyi izlerken güç üniteleri, şebeke analizörleri, reaktif güç kontrol röleleri, enerji 

ölçerler ve konvektörler kullanılır. Sistemden gelen bilgileri anlık olarak incelemek ve 

kaydedebilmek için de enerji izleme yazılımı devreye alınır. 

Enerji izleme yazılımı ile enerji sistemi canlı olarak izlenebilir, ekipmanların anlık 

durumu takip edilebilir. Kaydedilen veriler ile grafikler ve tablolar oluşturulabilir. Bu grafik 

ve tablolar günlük, haftalık, aylık olarak yapıldığında geçmişe dönük veriler ortaya açıkmış 

olur. 

Enerji izleme sistemleri, alarm ve raporlama özellikleri ile kullanıcılarına önemli tasarrufu 

sağlamaktadır. Bu tasarruf sayesinde sistem kendini kısa süre içinde amorti etmekte ve 

sonrasında tasarruf oranları işletmelerin kâr hanesine yazılmaya başlamaktadır. 

Enerji Ġzleme Sistemleri Kullanım Alanları Nedir? 

Enerji izleme sistemleri alışveriş merkezlerinden, otellere, hastanelere, büyük ölçekli 

sanayi kuruluşlarına, iş merkezlerine, büyük sitelere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Tesisler enerji izleme sistemleri ile, karşılarına çıkan yüklü enerji faturalarına çözüm 

bulma amacı taşımaktadırlar. Ayrıca bir üretim tesisinde kullanılan enerji izleme sistemi, 

gerilim değişikliklerini de algılayacağı için sistem üretiminin devamlılığını da sağlamaktadır. 
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Enerji izleme sistemi ile açık unutulan su ya da elektrik ya da basınçlı buhardan haberdar 

olunup hem gereksiz tüketimin önüne geçilebilir, böylece tasarruf sağlanır, hem de tehlikeli 

bir durum yaşanmadan önlenebilir. 

Enerji izleme otomasyonu, mevcut enerjiyi en verimli şekilde kullanmak ve kayıpları 

en aza indirmek için kullanılan bir sistemdir. Enerji otomasyonu ile enerji sarfiyatı kontrol 

altına alınır ve enerji maliyetleri hesaplanır, can ve mal kayıpları en aza indirilir. Ayrıca 

sistemdeki tüm donanımlar izlendiği için oluşabilecek bir arızaya da en kısa sürede müdahale 

edilir. 

5.4 Enerji Verimliliğinde Mimari Parametreler ve Mimari Planlama 

Proje aşamasında binaların enerji etkin sistemler ile geliştirilmesi enerji verimliliğini 

arttırmanın etkili bir yoludur. Bu yolla binalara uygun etkin sistemler seçilerek enerji tüketimi 

en aza indirgenebilir. Enerji etkin bir tasarımda etkili olan tasarımlar aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir. 

 

ġekil 4. Enerji etkin bina tasarımında etkili olan parametreler 

Bina tasarımında konum, binanın formu, güneş kontrolü, doğal havalandırma 

sistemleri önemli parametrelerdir. Ayrıca aşağıdaki başlıklar mimari planlamada önem taşır. 

DıĢ duvarlar 

Bina dış duvarları ile tanımlanan sistem bileşenleri sistem bileşenleri binanın 

duvarları, çatısı, toprağa oturan döşeme gibi ısı kaybeden kısımlardır. Isıtma sezonlarında, 

binadaki ısı transferini azaltmaya yönelik izolasyon kalınlığını artırmak veya özelliğini 

iyileştirmek dış duvarlardan olan ısı kaybını minimize etmek için en sık kullanılan yöntemdir. 

Yalıtım aynı zamanda soğutma sezonlarında ısı kazancı bileşenlerini de azaltmaya yönelik bir 

çaba göstermektedir. 

Cephe tasarımı  

Binalarda kullanılan cam ve pencereler güneş ışığının ve güneş enerjisinin içeri 

alınmasına yarar sağlamaktadır. Yüzeylerine gelen güneş ışınımının büyük bir kısmını bina 

içerisine aldıklarından dolayı enerji etkin bina tasarımında büyük rol oynamaktadırlar. Ancak 
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pencere cam sistemlerinin ısı geçiş katsayıları (Up), dış duvarlara nazaran yüksek olduğundan 

ısı kaybı ve ısı kazancını artırılmasına da yardımcı olmaktadırlar. 

Isıtma sezonlarında, binadaki ısı transferini azaltmaya yönelik izolasyon kalınlığını 

artırmak veya özelliğini iyileştirmek dış duvarlardan olan ısı kaybını minimize etmek için en 

sık kullanılan yöntemdir. Yalıtım aynı zamanda soğutma sezonlarında ısı kazancı bileşenlerini 

de azaltmaya yönelik bir çaba göstermektedir. 

Isı kayıpları azaltıldıktan sonra kalan ısıtma ve soğutma yükleri pasif yöntemlerle 

karşılanabilir. Isıtma ve soğutma yüklerini azaltmaya yönelik yaklaşımlar ayrıca izolasyonun 

uygulamasının da doğru yapılmasını, tavsiye edilen kalınlıkların uygulanmasını gerektirir. 

      

ġekil 5. Pasif güneş enerjisini yakalayan cam cephe tasarımı. 

Bina yönü 

Binanın yönü, binaya ulaşan doğrudan güneş miktarını, dolayısıyla ısı kaybı ve 

kazançlarını etkilemektedir. Kışın en fazla yazın ise en az doğrudan gün ışınımını alan cephe 

güney cephesidir. Bu nedenle sıklıkla kullanılacak olan mahaller binanın güney cephesine 

yerleştirildiği zaman optimum yönden faydalanılmış olur. Binanın her zaman güney yönüne 

bakacak şekilde inşa edilmesi şart olmasa bile ana cephenin güney cephe yönünde uzanması 

bina için faydalı olarak görülmektedir.  

Bina yönü alternatifleri incelenirken referans binanın kendi ekseni etrafında 90 derece açı 

yaparak döndürülmesi durumunda enerji simülasyonları yapılmıştır. Referans binanın mevcut 

oryantasyonu referans yön olarak tayin edilerek, binanın farklı yönlerde inşa edilmesi 

durumunda, enerji tüketimleri ve karbondioksit üretimleri incelenmiştir. Elde edilen HVAC 
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kaynaklı ve HVAC dışı enerji tüketim değerleri Çizelge 1‟de verilmiştir.

 
Çizelge 1. Bina yerleşim yönünün enerji tüketimleri üzerine etkisi. 

 

 

 

 

 

5.5 Soğutma Sistemleri  

Soğutma Sistemleri, insan kalabalıklarının olduğu kapalı mekânlardaki sıcak havanın dışarıya 

atılarak ortamın soğutulması ve mevcut ısının da ortamda korunması anlamına gelir. İnsan 

yaşam kalitesini arttırmak ve çalışma koşullarını ideal seviyede tutmak için soğutma sistem 

cihazlarına ihtiyaç vardır. Kullanacağınız mekâna göre dört farklı soğutma sistemi dış ünitesi 

bulunmaktadır. 

Merkezi Soğutma Sistemleri 

Tek bir dış üniteye bağlı çoklu iç ünitelerden meydana gelen bu sistem, maksimum enerji 

tasarrufuyla birden fazla kullanıcıya hitap eden büyük çaplı binaların iklimlendirilmesinde 

kullanılır. 

Rooftop Soğutma Sistemleri 

Dış ve iç ünitelerin bir araya toplanmasıyla oluşan bu sistem, büyük hacimli ticari binalarda, 

sinema salonlarında, restoranlarda ve endüstriyel üretim yapılan sahalarda kullanılmaktadır. 

Su soğutmalı rooftop sistemler hava soğutmalı rooftop sistemlere oranla daha verimlidir. Bu 

sistemlere ek soğutma kulesi eklenebilir. 
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ġekil 6. Rooftop soğutma sistemleri 

 

Chiller Soğutma Sistemleri 

İngilizce chiller olarak adlandırılan ve Türkçeye soğutma sistemleri olarak çevrilen chiller; 

ısıyı bir kaynaktan alarak başka bir kaynağa transfer eden, enjeksiyon soğutma sistemi olarak 

adlandırılan sistemlerdir. Kompresör, kondanser, genleşme vanası ve evaporatörden oluşan 

chiller soğutma sistemleri, kompresörde sıkıştırılan ve ısınan gazın kondanserde soğutulması 

ile çalışır. Daha sonra genleşme vanasından geçen gazın basıncı dolayısı ile sıcaklığı düşer ve 

sıvılaşır. Evaporatörden geçerken soğutulmak istenen sıvının üzerinden ısıyı alır alçak 

basınçta gaz olarak kompresöre gelir, yeniden sıkıştırılır. Çalışma sistemi bu şekilde devam 

eder. Bir dış üniteden çıkan akışkan gazın iç ünitelere aktarılması prensibine dayanarak 

çalışır. Gelişmiş teknolojisi ve yüksek performans gücüyle genelde ilaç ve kimyasal madde 

imalatı yapan fabrikalarda kullanılır.  Chiller sistemi; Su soğutmalı chiller, Hava soğutmalı 

chiller olarak 2‟ye ayırır. Bunun dışında heat pump chiller, 4 borulu chiller, free cooling 

chiller sistemleri de kullanılmaktadır. Su soğutmalı chiller sistemler hava soğutmalı chiller 

sistemlere oranla, rooftop sistemlerde olduğu gibi daha verimli sistemlerdir.  

 

ġekil 7. Chiller sistemi çalışma prensibi. 
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RV-VRF Soğutma Sistemleri  

VRV İngilizce “Variable Refrigerant Volume” den gelir ve değişken soğutucu hacim 

anlamına gelmektedir. Maksimum enerji tasarrufuyla kullanıcı konforunu gözeterek çalışan 

bu sistem tüm iç üniteleri tek bir merkezden kontrol ederek soğutma yapmaktadır. VRF-VRV 

Soğutma Sistemleri okul, hastane, üniversite, sinema salonu, konferans salonu ve valilik 

binası gibi yapılarda kullanılmaktadır. 

 

5.6 Isıtma Sistemleri 

Bireysel Sistemler 

Kombiler 

Kombiler, mahal ısıtmasına ve sıcak su salamaya yönelik olarak kullanılırlar. Kombideki 

standart plakalı eşanjörün sıcak su konforu açısından yeterli olmadığı durumlarda, sıcak su 

depolamalı konfor tipi plakalı eşanjöre sahip kombilerin, entegre boylerli kombilerin veya 

ısıtıcı cihaz ve boyler kombinasyonlarının kullanılması mümkündür.   

Kombiler, bacalı ve hermetik olmak üzere iki farklı gövde tipinde üretilirler. Bacalı tiplerde 

yakma havası kombinin monte edildiği mahalden alındığı için, bu mahalde dış ortamdan taze 

hava girişi için yeterli büyüklükte bir menfez öngörülmelidir. Ayrıca kombinin bağlandığı 

bacanın uygunluğu kontrol edilerek bacada önlem alınmalıdır. Bacalı kombilerin monte 

edileceği mahallerle ilgili olarak mahalin minimum alanı, kullanım ekli gibi kısıtlamalar 

mevcuttur. Hermetik kombiler ise yakma havasını dış ortamdan, kendi e eksenli baca seti 

üzerinden bir fan vasıtası ile emerek, duman gazlarını da yine aynı e eksenli baca seti 

üzerinden ve aynı fan vasıtası ile dış ortama verirler. Bacalı kombilerde olduğu gibi bir taze 

hava menfezine ve bacaya gerek yoktur; bu nedenle montajı ve iletmesi daha pratiktir.   

Kademeli ya da oransal çalışan baca gazı / yakma havası fanı, düşük sıcaklık kazanı sınıfı 

kombiler, yoğuşma tekniği ve yanma kalitesi kontrolü gibi teknolojiler sayesinde, kombiler 

günümüzde artık daha yüksek verim değerlerine ulaşabilmektedirler. 

Doğalgazlı kombiler elektrikli kombilere göre daha yüksek oranlarda verim 

sağlamaktadır.
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ġekil 8. Konvensiyonel kombi ve yoğuşmalı kombi arasındaki verim farkı 

 

Kat Kaloriferleri 

Konutlarda kullanılan kat kaloriferleri sıvı ya da gaz yakıtlı olarak üretilmektedirler. Gaz 

yakıtlı olanlar, atmosferik ya da üflemeli brülörlü olabilirler.  Kazan içerisinde istenilen 

sıcaklıkta ısıtılan tesisat suyu, bir pompa yardımıyla odalardaki radyatörlere gönderilir ve 

mahal ısıtması yapılır. Kat kaloriferleri bunun yanında ani su ısıtıcısı veya boyler yardımıyla 

sıcak su ihtiyacını da karşılayabilirler.  

Sıvı veya katı yakıt kullanımı yerine doğalgaz ile çalışan kazanlar hem yandığında 

karbondioksit salınımı daha az, çevre dostu hem de daha verimli sistemlerdir. 

 

Sobalar 

Doğalgaz sobalarında atmosferik brülör kullanılır ve bunlar da kombiler gibi bacalı ve 

hermetik olarak ikiye ayrılırlar. Bacalı sobaların bacaya bağlanmaları gerekmektedir. 

Hermetik sobalar ise, yakma havasını dış ortamdan alıp duman gazlarını dış ortama veren özel 

baca setine sahiptirler.  Termostatik sıcaklık ayarı, otomatik ateşleme, alev sönünce gazı 

kesme gibi fonksiyonları ve otomatik emniyet tertibatları vardır.   Sobalarla sadece mahal 

ısıtması yapılabilir. Tek bir mahale yerleştirildikleri için sadece bulundukları mahali ve eğer 

konutun mimarisi uygunsa diğer komu odaları da dolaylı olarak ısıtabilirler; bu nedenle 

konforu sınırlıdır. Bacaya veya dış duvara yakınlık gibi yerleştirme kriterleri kısıtlayıcı 

olabilirler.   Dekoratiftirler, dağıtım tesisatına ve radyatörlere gerek yoktur. İlk önce en çok 

kullanılan odaya yerleştirilebilirler ve böylece ilk yatırım maliyetleri zamana dağıtımı olur.  

Sıvı veya katı yakıt kullanımı yerine doğalgaz ile çalışan sobalar yine kat kaloriferlerinde 

olduğu gibi hem yandığında karbondioksit salınımı daha az, çevre dostu hem de daha verimli 

sistemlerdir. 

Şömineler 
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Doğalgaz şömineleri de salon gibi geni alanların ısıtılmasında kullanılan mahal ısıtma 

alternatifleri arasında yer almaktadırlar. Dekoratiftirler ve termostatik kontrol sayesinde odayı 

istenen sıcaklıkta ısıtabilirler. Doğalgazlı şömineler hem yanma verimi açısından hem de 

çevreci olması bakımından tercih edilebilir. 

 

Merkezi Sistemler 

Isı Pompaları 

Özellikle konut ısıtmasında tercih edilen bir ısıtma yöntemidir. Bir iklimlendirme sistemi olup 

günümüzde buzdolabı ve klimalar çalışma sitemi olarak ısı pompalarına örnek verilebilir. 

Düşük sıcaklıktaki dış havadan alınan ısı, ısıtılması hedeflenen ortama transfer edilir. 

Sistemde; kompresör, kondenser ve evaparatör gibi temel elemanlar kullanılmaktadır. 

Mekanik, elektrik ya da termal olarak düşük sıcaklık seviyesindeki hava ısısı yüksek sıcaklık 

seviyesine çıkarılır. Genelde ev, otel, işyeri ve villalarda kullanılır. Hava kaynaklı, su 

kaynaklı ve toprak kaynaklı çeşitleri vardır. Günümüzde avm, ofis ve benzeri binalarda 

kullanılmaktadır. Split klima sistemleri, VRV ısıtma soğutma sistemleri arasında en verimli 

sistemdir. 

 

ġekil 9. Kapalı devre soğutma kulesi (a), su kaynaklı ısı pompası (b) 

 

Doğalgazlı Merkezi Isıtma Sistemi 

Yüksek kalorili bir gaz yakıt olan doğalgaz renksiz ve kokusuzdur. Yandığında herhangi bir 

atık oluşturmaz veya asit yağmuruna neden olmaz. Karbondioksit, su buharı ve azot oksit 

emisyonu ortaya çıkar. Doğalgaz, günümüzde konutlarda ısınma, sıcak su ihtiyacını karşılama 

ve yemek pişirmede kullanılmaktadır. He an kullanıma hazır olması en büyük avantajıdır. 



 

51 

 

Sipariş vermek ya da stok yapmak gerekmez. Uzun süreli bir enerji kaynağı olup doğalgaz 

boru hatları ile istenen yere ulaşır. 

Düşük çevrim sıcaklıkları yakıcı ünitelerin yoğuşma enerjisinden faydalanılmasını sağlayarak 

sistemlerin daha verimli olmasını sağlamaktadır.  

Sıvı Yakıt Kullanılan Merkezi Isıtma Sistemleri 

Kaynağı ham petrol olan, ısıl değeri yüksek ve akıcı yakıtlardır. Motorin, fuel-oil ve marin 

dizel oil en çok bilinen çeşitleridir. Yakıt maliyeti düşük fakat sistem maliyeti diğerlerine göre 

yüksektir. Yakıt tankı balkon veya teras gibi açık hava bir alana konumlandırılır. Tanktaki 

yakıt bittikçe tank doldurtulmaktadır. Son günlerde çıkan yeni sistemlere nazaran maliyetli 

olması ve doğalgaz kullanımının yaygınlaşması nedeni ile fazla tercih edilmez. Isıtma 

sistemleri arasında verimsiz sistemlerdendir. 

LPG‟li Merkezi Isıtma Sistemleri 

Sıvı yakıtlı merkezi ısıtma sistemi gibi maliyetli bir sistemdir. Apartman tarzı konutlar için 

değil daha ziyade müstakil ev tipleri için uygundur. Yakıt tankı bahçeye toprak altına 

gömülür. Apartmanlarda tüp şeklinde kullanılır. Maliyeti yüksek ve verimlilik olarak diğer 

ısıtma sistemlerine göre düşüktür. 

 

Çizelge 2. Yakıt türlerinin verim oranları 

 

Odun ve Kömürlü Isıtma Sistemleri 

Demir döküm sobalar ve şöminelerde kullanılan odun ve kömür, özellikle son yıllarda tekrar 

popülerlik kazanmaya başlamıştır. En büyük dezavantajı yanma sonrası oluşacak atıkların 

çevreye verdiği zararlardır. Ayrıca odun depolama için büyük alanlar gerekmektedir. 

Doğalgaz sistemlerine kıyasla yanma verimi düşüktür. 

Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri 

 Sınırsız bir enerji kaynağı olan güneş, ısı ve elektrik enerjisi üretmek için eşsiz bir kaynaktır. 

Basit güneş enerji panelleri ile elde edilen ısı sıcak su elde etmede kullanılıyor. Aynı zamanda 
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bir akü yardımı ile elektrik enerjisi depolamak için de kullanılıyor. İlk aşamada maliyeti 

yüksek olsa da kısa sürede kendini amorti ediyor. 

Bina ısıtmasında güneş enerjisinden faydalanmanın yolu ikiye ayrılıyor. Bunlar güneş enerjili 

aktif sistemler ve güneş enerjili pasif sistemlerdir. Her ikisi de kaynak itibariyle güneş 

enerjisine dayansa da bu iki tür arasında belirgin farklar vardır. En önemli fark ise aktif 

sistemlerin mekanik bir düzenekten yararlanıyor olmasıdır. 

Mekânın ısıtılması için mekanik parçaların kullanıldığı, bu parçalar sayesinde güneş 

enerjisinin toplandığı ve iletildiği bir sistem olan güneş enerjili aktif sistemlerde güneş ısısı 

önce ısı depolama sistemine oradan da ısıtılacak ortama aktarılır. Bu süreçte çalışma akışkanı 

olarak su veya hava kullanılır. Isının mekâna dağılması için çalışma akışkanı olarak belirlenen 

su veya hava pompa veya fan aracılığıyla ortama dağıtılır. 

        

ġekil 10. Güneş Enerjisi ile Isıtma Sistemi Örneği 

 

 

Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Karşılaştırılması 

Bireysel Sistemlerin Avantajları: Son kullanıcı istediği konfor artlarını diğer kullanıcılardan 

bağımsız olarak kendisi belirleyebilir.   Son kullanıcı cihaz seçimini kendisi yapabilir.  Gaz 

dağıtım şirketine karşı her kullanıcı kendisi sorumludur. Ortak kullanımdan dolayı oluşan 

ödeme sorunları yoktur.  Isıtma tesisatındaki problemler nedeniyle merkezi sistemlerde 

olduğu gibi, bazı dairelerin yeterince ısınamamalarına rağmen diğer dairelerle aynı yakıt 

parasını ödemeleri mecburiyeti gibi bir sorun yoktur. Tesisattaki problemler daire sahibinin 

inisiyatifinde daha hızlı giderilebilir.  Son kullanıcı konutta kullanmadığı odalar ve evde 

bulunmadığı zamanlar için yakıt kullanımını sınırlar.   
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Son kullanıcı bireysel faturalama nedeniyle enerji tasarrufuna daha fazla dikkat edebilir.  

Isıtma sisteminin iletme, bakım ve onarım takibinin apartman yönetimince yapılmasına gerek 

yoktur.   Isı üretimi, dağıtımı ve tüketimi aynı daire içerisinde olduğundan, üretim ve dağıtım 

ısı kayıpları azdır.  Isı dağıtımı aynı daire içerisinde olduğundan, merkezi sistemlerde olduğu 

gibi kolektörde ve kolonlarda hidrolik dengeleme (balanslama) kayıpları yoktur.  Kazan 

dairesine gerek yoktur, binada daha fazla yer imkânı salar. Yaygın olarak kullanılan hermetik 

kombilerde bacaya gerek yoktur. Bireysel sistem az yer kaplar ve montajı kolaydır. 

Merkezi Sistemlerin Avantajları: Doğalgaza dönüşüm yapılması durumunda ya da 

modernizasyonda tadilatlar sadece kazan dairesinde olacaktır.   İşletme, bakım ve arıza 

giderme, apartman sakinlerinden bağımsız olarak yönetim tarafından her zaman yaptırılabilir 

ve sadece kazan dairesi meşgul edilir.  Ekipman kazan dairesinde olduğundan, ses, gürültü, 

koku, duman gibi rahatsızlık veren faktörler apartman sakinlerinden uzaktadır. Daireler 

içerisinde gaz dağıtımı ve ısıtma cihazı olmadığından, can ve mal güvenliği açısından risk 

daha azdır. Katlar ve daire duvarları arasında ısı izolasyonunun olmadığı durumlarda, bireysel 

sistemlerde olduğu gibi komu dairelerin kombilerinin çalışmamasından dolayı ısı kayıplarının 

ve yakıt tüketiminin artması, soğuk döşemelerin ve duvarların konforu bozması gibi sorunlar 

yoktur.  

 

ġekil 11. Merkezi Sistem Isıtma Sistemi 

 Bireysel sistemlerde, mahal ısıtma ihtiyacının az olduğu dönemlerde ve küçük dairelerde, 

kombinin modülasyon aralığı dışında kalan düşük mahal ısıtma talebi ve sıcak su ısıtmasına 

göre belirlenmiş yüksek kombi kapasitesi nedeniyle uzun dur-kalk çalışma süreleri ile bundan 

kaynaklanan kayıp artıları söz konusu olabilir. Merkezi sistemler bu açıdan daha avantajlıdır.  

Sıcak su konforu bireysel sistemlerde olduğu gibi sınırlı değildir.   Çok kazanlı sistemlerle 

yedekleme yapılarak iletme sürekliliği sağlanabilir.  Isı pay ölçerler yardımı ile iletme 

masrafları dağılımı daha kolay yapılabilir, tasarruf bilinci teşvik edilebilir.  Dönüşümlerde ve 

modernizasyonda alternatif enerji kaynakları gibi daha fazla sayıda seçeneğin 
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değerlendirilmesi imkânı vardır.  Ekonomik ömrü daha fazladır. İlk yatırım maliyeti, iletme 

giderleri ve amortisman giderlerinden oluşan toplam maliyeti çok daireli binalarda daha azdır. 

  Merkezi sistemler bireysel sistemlere göre daha az dur kalk yapması ve ısının homojen 

olarak dağıtılması sebepleri ile daha verimli sistemler olarak ön plana çıkmaktadır. 

 

5.7 Isı Geri Kazanım Üniteleri 

Isı geri kazanım üniteleri taze hava gereksinimi duyulan mahallerde enerji tasarrufu 

sağlamak amacı ile üretilmektedir. Isıtma- Soğutma- Klima yapılan ve taze hava gereksinimi 

duyulan is merkezleri, ofisler, konutlar vb. yerlerde kullanılır. Asma tavan arasına 

konulabilecek yükseklikte, kolaylıkla montaj ve bakım yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Isıtma ve soğutma yapılan mahallerde hava kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile temiz ve taze 

havaya ihtiyaç vardır.  

Isı geri kazanım üniteleri şartlandırılan mahaldeki egzoz havası enerjisinin dış ortamdan 

alınan taze havaya aktarılmasını sağlar. Söz konusu enerji transferi ile ilgili görsel aşağıda 

verilmiştir.  

 

ġekil 12. Isı Geri Kazanım Ünitesi, Çapraz Tip. 

AHRV; üniteleri içinde bulunan ısı geri kazanım esanjörü, dışarı atılan hava ile, içeri 

alınan havanın birbirine teması sağlanmadan zıt hava akımı ile havadan havaya ısı transferi 

yaparak dışarıdan içeri alınan havanın sıcaklığını ortam hava sıcaklığına yaklaştırır. 

Bu üniteler sayesinde gerekenden daha az kapasitede yardımcı bir ısı veya soğuk 

kaynağı ile istenilen ortam sıcaklığı sağlanmış olur. 

Çapraz geçişli ve tamburlu tip olmak üzere iki tip ısı geri kazanım ünitesi 

bulunmaktadır. Çapraz geçişli ısı geri kazanım ünitelerinde verimlilik oranı %50‟lerde iken ısı 
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transferinin daha yüksek olduğu (yüksek verimli) tamburlu tip -rottary type- ısı geri kazanım 

ünitelerinde ise verimlilik oranı %70‟lere kadar ulaşmaktadır. 

 

 

ġekil 13. Isı Geri Kazanım Ünitesi, Tamburlu Tip. 

 

5.8 Havalandırma Sistemleri 

     Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı 

uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.  

Gerekli sistemler ortamın havasının hem sıcaklık hem izafi nemini sürekli dış hava 

şartlarından bağımsız bir değerde sabit tutmasını amaçlar. 

Havalandırma yöntemleri hava hareketini sağlayan kuvvetlere göre üçe ayrılır:  

1. Doğal havalandırma: Havanın hareketi ve dolayısıyla yenilenmesi sıcaklık farklarına 

ve rüzgâr etkisine bağlıdır. (Baca ve rüzgâr etkisiyle)  

2. Doğal–mekanik havalandırma: Rüzgâr etkisiyle çalışan baca aspiratörleri örnek olarak 

verilebilir.  

3. Mekanik havalandırma: Bu tip havalandırmada havanın hareketini bir vantilatör temin 

eder. Bu da üç şekilde olabilir.  

● Mekanik girişli doğal çıkışlı (vantilatörlü)  

● Doğal girişli mekanik çıkışlı (aspiratörlü)  

● Mekanik giriş ve çıkışlı (vantilatör ve aspiratörlü) 

 

6. Ünite Yeşil Binalarda Çevreye Duyarlı Malzeme ve Kaynak Kullanımı  

6.1 Çevreye duyarlı (çevre dostu) malzeme ne demektir?  
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Globalleşen dünyada doğal kaynakları aşırı ve bilinçsiz bir şekilde kullanımı sonucu atık 

malzemeler sürekli olarak artmış dünya üzerinde birçok ülkede çöp kentleri oluşmuştur. 

Bütün ülkelerin ortak sorunu olması gereken atık yönetimi geleceğimizi tümden 

etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Atık ürünlerin yeniden işlenerek üretilmesi ekonomiye 

kazandırılması geri dönüşümünün yapılabilmesi dünyamız için önemli bir kavram haline 

gelmiştir.  Özellikle AB ve gelişmiş ülkeler konu ilgili politika reformları üretmeye, ARGE 

çalışmalarına önem vermeye başlamışlardır. 21. Yüzyıl içerisindeki üretimdeki artış ve aşırı 

tüketim sonucu atmosferde sera etkisine yol açan gazların artmasını sağlamıştır.  İkinci Dünya 

savaşından sonra sera gazlarındaki hızlı arştın yol açtığı küresel ısınmanın sonucu olarak 

insan, bitki ve hayvan türlerinin yaşamını tehdit eden doğal felaketlerde artış kaydedilmiştir. 

Dünya ısısı gün geçtikçe yükselmekte ve bunun doğal sonucu olarak ta buz dağlarının 

erimesi, orman yangınları ve sel taşkınları gibi felaketler yaşanmış, yaşanmaya devam 

etmektedir.  Yirminci yüzyılın son çeyreğinden günümüze kadar gelen süreçte endüstri 

alanındaki gelişmeler, doğal hammadde kaynaklarının ve fosil yakıtların aşırı tüketimi sonucu 

sera gazları salınımının artmasına ve buna bağlı olarak küresel ısınmanın giderek artışına yol 

açmıştır. Sanayileşmenin üretim aşamasında doğrudan CO2 salınımına neden olması dışında, 

kullanılan hammaddelerden arda kalan atıklarda çevre için büyük sorun oluşturmaktadır. Kil, 

kum, taş, çakıl, çimento, tuğla, fayans, boya, kereste ve çelik gibi geleneksel malzemeler 

inşaat sektöründe ana yapı bileşenleri olarak kullanılmaktadır. Bu malzemelerin üretiminde 

mevcut doğal kaynaklar kullanılmaktadır. İnşaat sektörü doğal kaynak kullanımının 

büyüklüğü ve sürekliliği nedeniyle doğal çevreye olan etkisi bakımından ayırt edici özelliğe 

sahiptir.  

Doğal kaynakların sınırlı olduğunu ve giderek artan nüfusun tüketimi daha çok artıracağı da 

dikkate alınarak, çoğu hammaddenin ne yazık ki önümüzdeki yüzyıl içerisinde tükeneceği 

beklenmektedir. Bu nedenle hem atık azaltma hem de hammadde kaynağı olabilmesi 

açısından birçok atık türünden organik kökenli, yenilebilir, çevreye ve sağlığa zararsız 

atıklarının inşaat sektöründe kullanılabilirliğinin sağlanması geleceğimiz ve ülkemiz için 

büyük önem arz etmektedir. 

YeĢil Yapı Malzemeleri 

Yeşil yapı malzemeleri, en basit tabir ile Dünya‟nın kaynaklarını çevreye duyarlı bir şekilde 

kullanan yapı malzemeleridir.  Yeşil yapı malzemeleri, kömür ve metal cevherleri gibi 

yenilenemeyen kaynakların kullanılmadığı, doğanın evrimsel döngü modeli içinde çalışan ve 

çevre/insana zarar verici toksin içermeyen/üretmeyen malzemelerdir.. Geri dönüştürülmüş 

malzemelerden yapılmıştır ve kendileri geri dönüştürülebilir. Enerji verimli ve su 

verimlidirler. Üretilme biçimleri, kullanılma biçimleri ve kullanımdan sonra geri kazanılma 

biçimleri açısında sürdürülebilir çevreci ve yeşildir. Yeşil yapı malzemeleri, yeşil bina 

sistemlerinde önemli bir yer tutan kaynak yönetimi, iç mekân çevre kalitesi (IEQ) üzerindeki 

etkisi ve performans açısından önemli bir yer tutmaktadır. 
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Önceki yıllarda, yapıların tasarımı sırasında estetik ve maliyet durumlarına göre malzeme ve 

ürünlerin seçimi yapılırken, değişen dünya ve ortaya çıkan yeni kavramlar ile birlikte bu 

seçim de değişkenlik göstermiş ve sürdürülebilir model yaklaşımı kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu kapsamda çevreye ve insan sağlığına daha duyarlı olan, enerji tasarrufu sağlayan ve yeşil 

malzeme olarak tanımlanan ürünlerin kullanımı daha önceleri bir alternatifken şimdilerde 

sıklıkla tercih edilen bir alan olmuştur. Bir ürünün yeşil malzeme olarak tanımlanabilmesi için 

öncelikle o ürünün yaşam döngüsü süreçlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Üretim 

sırasında kullanılan hammadde, üretimi aşamasında tüketilen kaynaklar, taşınması sırasında 

harcanan enerji ve karbon ayak izi, kullanım ve bakım-onarım süreçlerine yönelik tüm 

tüketim bilgilerinin ve oluşan atık miktarlarının gözetilmesi gerekmektedir. Yeşil malzemeler 

üretimi sırasında kaynakları verimli kullanan, kullanım ömrü dolduğunda geri 

dönüştürülebilir olan ve doğaya zarar vermeyen bileşenlerden oluşan malzeme olarak 

düşünülebilir. Sektör genelinde kaynak korunumu, iklim değişikliği ve çevresel etkilerin 

gözetilmesine yönelik malzemelerin gömülü enerji tüketimlerinin de hesaplanarak 

yayınlanması gerekmektedir. Bu sayede malzeme seçimleri bu kriterlere göre yapılabilecektir 

YeĢil Yapı Ürünlerinde Bulunması Gereken Özellikler 

Günümüz koşullarında insanoğlunu etkileyen çevresel sorunlar baş göstermeye başlamıştır. 

Bu sorunların en büyük nedenleri; iklim değişikliği, sera gazının artması, buzulların erimesi, 

nüfusun hızlı artışı ve fosil kaynakların tüketiminin hızlanması gibi faktörler gösterilmiştir. 

İnsanoğlu bu etkileri azaltmak dünyanın yok oluş sürecini yavaşlatmak amacıyla çeşitli nano 

teknolojik ürünlere yönlenmişlerdir.  

Bilim insanlarının ortaya çıkardığı ve üzerinde sıklıkla durulan kavramlardan biride “yapıda 

sürdürülebilirlik” kavramı olmuştur. Yapıda sürdürülebilirlik kavramı; İnşaatın sektörel 

olarak suyu en fazla kirleten enerjiyi en fazla kullanan, sera gazının yoğun olarak salınımını 

sağladığından dolayı bu alanda daha çok önem kazanmasına sebebiyet vermektedir. 

Sürdürülebilir binanın merkezi hedeflerinden biri, kaynakların uzun vadede en uygun şekilde 

kullanılmasıdır. Bu kaynaklar enerji, su olarak ifade edilmektedir Binalar kaynak tüketimini, 

hava, su ve toprak kirliliğinin çoğunu önemli derecede etkilemektedir. AB de binalar toplam 

enerjinin üçte birini, elektriğin üçte ikisini, suyun sekizde birini kullanılmaktadır. 

 Sürdürülebilir yapı malzemelerinin kriterleri çevresel, teknolojik, kaynak kullanımı ve 

sosyoekonomik kriterler olmak üzere dört ana kategoride sınıflandırılmaktadır.  Yeşil yapı 

malzemelerini seçimi için belirli kriterler geliştirilmiştir. Bu kriterler, yeşil ekolojik ve 

işlevsel niteliklerin karşılanmasına dayanmaktadır 

Sürdürülebilir yapı malzemelerinde bulunması gereken ölçütler şunlardır. 

1. Yapının fonksiyonel gereksinimlerini karşılamak 

2. Teknolojik özelliklere sahip olmak 

3. Geri dönüştürülebilirlik özelliğine sahip olmak 

4. Düşük toplam maliyete sahip olmak 
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5. Malzeme tasarrufu sağlamak 

6. Düşük enerji tüketimi ve kirletici özelliği minimum seviyede olmak 

7. Temizlik, bakım ve onarım işlemlerinin çevresel etkileri, 

Bu bakış açısıyla yapıların temel malzemeleri olan beton ve çelik yerine, çevreye duyarlı 

malzeme arayışı sonucu çeşitli alternatif malzemelerin kullanılabildiği görülmektedir. Beton 

üretebilmek için öncelikle çimento üretmek gerekmektedir. Çimento üretimi sırasında da 

yüksek miktarda karbondioksit açığa çıkmaktadır. Üretiminde en fazla karbondioksit 

meydana gelen malzemelerden biri çimentodur. TÜİK 2012 yılı verilerine göre, Türkiye‟de 

bulunan endüstriyel işletmelerin yaymış olduğu CO2 emisyonunun %54,4‟ü çimento 

sektöründen kaynaklanmaktadır. Yapıyı oluşturan temel malzemelerin başında gelen betonun 

üretimi sırasında da yoğun bir şekilde sera gazı atmosfere salınmaktadır. Bu nedenle betonun 

yerine yeşil malzeme kapsamında neler kullanılabileceği araştırıldığında karşımıza birden 

fazla malzeme çıkmaktadır. Bu malzemelerden ilk akla geleni, geri dönüştürülmüş ahşaptır. 

Ahşap hem dayanıklı olması hem de kırılgan olmaması nedeniyle depreme karşı daha güvenli 

bir malzeme olarak tercih edilmektedir. Ancak yeşil malzeme üretirken aynı zamanda doğal 

kaynakları da gözetmek gerektiğinden, ahşap atıklarının işlemden geçirilerek sıkıştırılmış 

formlarının kullanılması daha uygun olacaktır. 

Bir diğer alternatif ise sıkıştırılmış topraktır (rammed earth). İnsanlığın ilk yapılarında 

kullanılan malzeme olan sıkıştırılmış toprak, günümüzde halen kullanılmaktadır. Bu alternatif 

malzemede, belirli toprak türleri ahşap kalıplar içerisinde sıkıştırılarak form verilmekte ve 

cıvata veya bambu gibi birleştirici elemanlar ile birleştirilerek yapılar inşa edilmektedir Az 

katlı yapılarda kullanılabilecek olan saman balyalarından ise betona alternatif çevreyle ilgili 

madde olarak söz edilebilir. Hem sürdürülebilir hem de ekonomik olan bu ürün, ısı yalıtımını 

da yüksek oranda sağlamaktadır. Kil ile kaplanarak kullanılan saman balyaları, kullanım 

ömürlerini doldurduklarında geri dönüştürülerek çevreye kazandırılabilmektedir. Bu ürünün 

tek dezavantajı çabuk alev alabilen yapısı nedeniyle yangın riskinin yüksek olmasıdır. 

 

(https://www.popularch.com adresinden alınmıştır.) 

Yapı Malzemelerinin YaĢamsal Döngüsü 

https://www.popularch.com/
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Dünyada hızlı nüfus artışı sonucunda çevre kirliliğinin giderek artması ve doğal kaynakların 

hızla tüketilmesi, iklim şartlarında meydana gelen kalıcı değişikliklerin yaşanılması 

sonucunda  yapım sektöründe “çevre dostu (sürdürülebilir) yapılar” konusunu önemli hale 

getirmiştir.. Çevre dostu yapılar ile hammadde, enerji ve su kaynaklarının verimli 

kullanılması, sera gazı salımlarının ve atıkların azaltılması, iç mekân hava kalitesinin 

artırılması mümkün olmaktadır. Çevre dostu yapıların üretilmesinde yapı malzemelerinin 

çevresel özelliklerinin değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Yaşam Döngüsü 

Değerlendirmesi (YDD), bir ürün ya da hizmetin “beşikten beşiğe” olarak tanımlanan tüm 

yaşam döngüsü içinde çevresel etkilerini değerlendirmede yaygın olarak kullanılan bir 

yöntemdir. Yapı malzemelerinin yaşam döngüsündeki en temel kural; yapı ürünlerinin 

çevreye olan zararlı etkilerini azaltmaktır. 

Yeşil Yapı Malzemelerinin Sınıflandırılması 

Gelişen teknoloji, insanların istekleri sonuncunda inşaat sektöründe kullanılan malzemeler ar-

ge çalışmaları sonucunda kereste, çelik ve beton gibi inşaat ve yıkım atığı malzemelerinin 

yeniden kullanım süreci başlatılmıştır.  İnsan sağlığına zarar veren beton gibi geleneksel 

ürünleri elyaf veya plastik takviyeli betona dönüştürmek ve jeo-tekstiller gibi tamamen yeni 

teknolojilerin geliştirilmesi üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. İnşaat sektöründe 

kullanılan başlıca yapı malzemeleri şunlardır. 

1. Kimyasal Malzemeler 

2. Tuğla kiremit 

3. Beton 

4. Yalıtım malzemeleri 

5. Alçı 

6. Ahşap 

7. Dekorasyon ürünleri 

 

6.2 Binalarda Kullanılan Yeşil Yapı Malzemeleri 

Pencereler  

Enerji verimliliği;  Yeşil Bina için pencere ve camları belirlenmesinde açıkça baskın 

özelliktir.  Pencereler, yaşam alanlarımızı en önemli yapı elemanlarından biridir.   

 Enerji tasarruflu pencere iç mekân ısıtma ve soğutma kullanımını en aza indirmek için 

önemli yapı elamanıdır. Son 25 yıldaki teknolojik ilerleme, geleneksel pencerelerden dört kat 

daha iyi ısı ve soğuğa karşı yalıtım sağlayan pencereler tasarlamayı mümkün kılmıştır. Dünya 

üzerinde üretilen yeşil teknoloji cam ve pencere sistemleri ile, yaz aylarında güneş ısısını evin 

dışında tutan, soğuk aylarda, "bedava" güneş ısısı kazanımı ve binada kullanılan yapay ısının 

içerde tutulması sağlanmıştır 
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YeĢil Binalarda Pencere Yönü ve YerleĢimi 

Yeşil bina tasarımlarında Pencerenin konumlandırılacağı yerin ve boyutun belirlenmesi enerji 

verimliliği ve görsel rahatlık açısından oldukça önemlidir. Yapılan tasarımlarda bölgenin 

iklim, koşullarının ve hâkim rüzgârın iyi bir şekilde analiz edilmesi binalardaki yaşam 

odalarının belirlenmesinde manzara gibi psikolojik rahatlık sağlayacak objelerin 

değerlendirilmesi ve binada yaşayacak olanların istek ve önerilerinin mümkün olduğu kadar 

dikkate alınması gereklidir.  

Bir evin enerji verimliliğini artırarak, yaşamayı daha ucuz hale getirir. Dikkate alınması 

gereken en önemli yönelim yönü, binanın ve pencerelerin baktığı yön ve güneşe ışınlarına 

erişim miktarıdır. 

Kışın ısıtma gereksinimi olmayan yüksek nemli iklimlerde ve sıcak kuru iklimlerde, 

yönlendirme, yıl boyunca güneşi atisinden uzak tutmayı ve serinletici esintilere maruz 

kalmayı en üst düzeye çıkarmayı hedeflemelidir.  

Yaşam alanlarının sadece bir sezon için değil, tüm yıl için tasarlamak önemlidir. İdeal ev 

oryantasyonu, Doğu-Batı ekseni boyunca uzanan bir yöndür, böylece sıcak sabah ve öğleden 

sonra güneşi alan duvar alanları en aza indirilebilmektedir. Ayrıca ağaçlar ve duvarlar gibi 

peyzaj özelliklerinin konumunu ve bunların güneş erişimi üzerindeki etkisinin de tasarım 

esnasında dikkate alınması gereklidir.  

Bir pencereye yöneltilen güneş ışığı miktarı, yılın zamanına, konut yoğunluğuna ve 

yönelimine göre değişiklik göstermektedir. 

Binalarda pencere yerleri belirlenmesindeki ana hedefler şunlardır. 

1. Güneş ışığının etkin bir şekilde kullanmak 

2. İç mekânda en üst seviyede aydınlık sağlamak 

3.Direkt güneşı şığından korunarak kamaşmayı önlemek 

4.Dış çevre ile görsel ilişkiyi artırmak 

5.Bina içerisini dış ortam gürültüsünden ve hava kalitesizliğinden uzak tutmak 

6.ısınma ve soğutma giderlerini en aza indirmek 
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Kuzey yarım kürede yönlere göre yaşam alanların belirlenmesi 

Pencere Boyutları: Bina uygulamaları ve teknolojileri geliştikçe, daha büyük boyutlu 

pencerelere sahip olma isteği, artık ortalama bir evde yaygın olan geniş cam genişlikleri ile 

çarpıcı bir şekilde artmıştır.. Bu artan kullanıma rağmen, bir evin termal verimliliği ve 

konforunda camın rolü ülkemizde yeterince incelenmemiştir. Enerji verimliliği düşünülmeden 

mimari olarak büyük ebatlı pencereler tasarımlamak binaların kullandığı enerji maliyetlerini 

artırmaktadır.  

Pencere boyutu, bir binanın enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye 

sahiptir. Gerektiğinden fazla boyutta planlanmış şeffaf camlı pencereler, bir evi yazın rahatsız 

edici derecede sıcak hale getirebilir ve kış günlerinde ve gecelerinde sıcak tutmayı 

zorlaştırabilir. 

Akıllı enerji kullanımı için en uygun pencere boyutu, bina yönü ve içyapı 

malzemelerindeki termal kütle miktarı ile belirlenmelidir. 

Kuzey yarım kürede yer alan yapıların, güney cepheleri, güneşi diğer yöndeki cephelere göre, 

daha uzun görmektedir ve dolayısıyla yararlanmanın en çok sağlanabileceği cephedir. 

Güneşin en etkili olduğu yer ise, güney yönünün 30º doğu ve batısında kalan alanlardır. Bu 

nedenle tasarım yaparken yaşama birimlerinin, güney cephesine yönlendirilmesi, oluşturulan 

sistemin daha verimli olmasını sağlayacaktır. Kuzey cephesi ise, soğuk kış rüzgârlarına maruz 

kaldığı için, genellikle ısısal konforun her zaman ihtiyaç olmadığı, kısa süreli kullanım 

alanları (merdiven, banyo, hobi odası gibi) için tercih edilmelidir. Ayrıca yapıların kuzey 

cephesi, uzun cepheler olarak tercih edilmemeli ve iklim koşullarına göre gerekli yalıtım 

önlemleri alınmalıdır. 

Termal Kütle ve Pencere Boyutu 

Termal kütle, bir malzemenin ısı enerjisini emme yeteneğidir. Beton, tuğla ve kiremit gibi 

yüksek yoğunluklu malzemelerin sıcaklığını değiştirmek için çok fazla ısı enerjisi gerekir. Bu 

nedenle yüksek termal kütleye sahip yapı malzemeleridir. 

Kereste gibi hafif malzemeler düşük termal kütleye sahiptir. Binalardaki termal kütlenin 

uygun şekilde kullanılması, konfor, ısıtma ve soğutma giderlerini doğrudan etkilemektedir 

Standart şeffaf cam için zemin alanına dayalı ideal pencere boyutu 

 

Zemin malzemesi 

/ güneşe erişim 

Toplam ev taban 

alanının yüzdesi olarak 

pencere boyutu 

Toplam bireysel oda taban 

alanının% 'si olarak pencere 

boyutu 

Kuzeye bakan 

pencereler 

Beton döşeme % 10-15 25'e kadar% 

Kereste 10 A kadar% % 20'ye kadar 

Zayıf güneş % 8'den az % 15'ten az 

https://build.com.au/choosing-right-window-size
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erişimi 

Güneye bakan 

pencereler 

yok % 5'ten az % 15'ten az 

Doğuya bakan 

pencereler 

yok % 5'ten az % 15'ten az 

Batıya bakan 

pencereler 

yok % 3'ten az % 10'dan a 

Camlar 

Cam, binanın ve çevrenin tasarımında benzersiz ve önemli bir rol oynar. Binanın tasarımını, 

görünümünü, termal performansını ve konforunu etkiler. Doğru camı seçmek, tasarım 

sürecinin çok önemli bir bileşenidir.Ülkemiz de çeşitli iklim kuşaklarına sahip yerleşim 

alanları mevcut olduğundan dolayı cam seçiminde camın hangi bölgede kullanılacağı 

önemlidir. Ülkemizde yaşam kalitesini ve insan verimliliğini artırmak için ısıtma da tek 

başına yeterli değildir. Türkiye‟nin yarısından daha büyük bir bölümü ısınmaya ek olarak 

yazın soğutma da gerektirecek bir iklime sahiptir. Bu nedenle, aynı camlama 

kombinasyonunun hem yaz hem de kış koşullarında faydalı olması en uygun çözümdür  

Avrupa‟nın birçok yerinde, enerji verimliliği yüksek kaplamalı camlarla oluşturulan çift çam 

kullanımı yasal zorunluluk haline getirilmektedir. Bu eğilimler paralelinde ülkemizde, yeni 

yapılan binalarda; Türkiye‟yi dört iklim bölgesine ayıran TS 825 Standardı ve bu paraleldeki 

Bayındırlık Isı Yönetmeliği‟ne 14 Haziran 2000‟de yürürlüğe girmiştir. Ancak TS 825‟in 

uygulama ve denetiminden kaynaklanan problemler söz konusudur.  

TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı'nın Isı Yalıtım Yönetmeliğine göre ülkemiz 

4 bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerde kullanılması zorunlu camlar belirlenmiştir. Bu camlar 

yönetmeliğe göre şöyledir 

 1. Isı Bölgesinde U pencere = 2.8 W/m²K  

2. ve 3. Isı Bölgesinde U pencere = 2.6 W/m²K  

4. Isı Bölgesinde U pencere = 2.4 W/m²K 

Binalarda kullanılacak cam seçilirken. Güneş ve termal performans, görünüm (renk, şeffaflık 

ve yansıtma) durumlarına göre belirlenmelidir. 

 

Cam Enerji Yönetimi 

Bina kabuğunun camla tasarlanmasında önemli rol oynayan faktörler aşağıdaki gibidir. 

● Güneş Faktörü (SF) / Güneş Isı Kazanç Katsayısı (SHGC) 

● U Değeri 

● Bağıl Isı Kazancı (RHG) 

● Görsel Rahatlık 
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Solar Factor (SF) / Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) 

Doğrudan iletilen güneş ve radyant enerjinin ve binaya giren emilen güneş enerjisi oranının 

bir kombinasyonudur.  Sayı ne kadar düşükse, güneş kontrolü o kadar iyidir. 

U-Faktörü (U-Değeri) 

İç ve dış mekân arasında cam aracılığıyla havadan havaya ısıl iletkenlik veya yalıtımın 

ölçümüdür. Sayı ne kadar düşükse, yalıtım veya termal kontrol o kadar iyidir. 

Bağıl Isı Kazanımı (RHG) 

RHG şu şekilde hesaplanır: (Güneş ısısı kazanç faktörü (ASHRAE) 630 ° W / m2 X camın 

gölgeleme katsayısı) + (Sıcaklık Farkı x U değeri) 

● Güneş faktöründen kaynaklanan ısı kazancı, RHG değerinin% 80'ine katkıda bulunur 

● U değerinden kaynaklanan ısı kazancı, RHG değerinin% 20'sine katkıda bulunur 

Görsel Rahatlık/Görsel Işık İletimi 

Camdan geçen ışık yüzdesi olarak tanımlanır. Camın rengini belirlemez. Cam, dışarıdaki 

duruma göre içeride optimum gün ışığı sağlamalıdır. Aşırı gün ışığı parlama yaratır ve hane 

halkını rahatsız eder. 

YeĢil Cam Türleri 

Ecosense Cam 

Ecosense cam estetik ve ekonomikliğin, incelik ve işlevin mükemmel karışımını elde etmek 

için tasarlanmıştır. Ilıman iklim kuşaklarında kullanılmak üzere özel olarak 

tasarlanmıştır. Güneş radyasyonunun içeri girmesini engeller ve ısıtma etkisi yerine soğutma 

etkisi sağlar. Doğal ışığın serbestçe geçmesine de izin veren enerji açısından verimli bir 

çözümdür. Aynı zamanda büyük miktarda yakın menzilli kızılötesi ısıyı emer ve yansıtır. Bu, 

her iklim ve hava koşulunda bir yapı içindeki alanı ve içeridekileri serin tutmasını sağlar. Bu 

tür camlar genellikle bir binanın pencereleri veya cepheleri ve hatta çatı pencereleri gibi dış 

cephelerinde kullanılır. 

 

 

 

 

Opal Cam 

Güneş kontrol camı, üzerine kurulduğu yapının estetiğini de artıran yeşil cam çeşididir .Enerji 

tasarrufu için büyük bir değere sahiptir ve öncelikle ısının binaya girmesini önlemek için 

tasarlanmıştır. Güneş kontrol camı tipik olarak bina dış cephelerine, cephelerine ve 

pencerelerine monte edilir. 

Güneşlik Camı 

Bu cam türü, aşırı sıcak havalarında bile üstün soğutma konforu sağlamak için 

üretilmiştir. Estetiği artırır, enerji verimliliğini artırır ve dayanıklıdır. Bu kadar çok sayıda 

http://www.aisglass.com/products-services/overview
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eşsiz özelliği ile yeşil binalar tasarlamak isteyenler arasında favori bir seçimdir. Parlamayı 

önemli ölçüde azaltır ve enerji verimliliğini artırır. Bina sakinlerini zararlı UV ışınlarından 

koruyan üstün bir koruyucu kaplama ile birlikte gelir. 

Süper Gümüş Cam 

Isı yansıtıcı cam, piyasada bulunan sprey kaplamalı yansıtıcı cam ürünlerden çok daha etkili 

olan kimyasal buhar biriktirme kullanılarak yapılan bir cam çözümü ile üretilir. Bu cam türü, 

lamine veya çift camlı bir çözelti içinde temperlenebilir veya diğer camlarla birlikte 

kullanılabilir. Bu tür camın kurulumu kolaydır ve ısı yalıtımı, akustik yalıtım ve UV 

radyasyonundan koruma sağlayacak şekilde özelleştirilebilir. Cam özellikleri gün boyunca 

ışığı yansıtmasına izin vererek bir mekânın mahremiyetini arttırır. Çoğu ısı yansıtıcı cama 

benzer şekilde, bu tür camlar da cephelere ve dış pencerelere monte edilir. 

YeĢil Camın Faydaları 

1. Gün ışığından en üst seviyede yararlanılarak enerji tüketimini azaltır. 

2. Bina sakinlerinin psikolojik olarak rahatlamasını sağlar  

3. Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir 

4. Enerji verimliliği açısından yüksek performans sağlar 

5. Yenilikçi uygulamalar - iç mekânlar, heykeller, şeffaf yangın kapıları, mobilyalar, duvar 

resimleri ve değişebilen uzaktan kumandalı cam - cam görünümü. 

6. Gürültü ve Koku kontrolü 

7. Kendi Kendini Temizleme 

8. Toksik olmayan malzemelerin kullanımı. 

9• Su ve su geri dönüşümünün verimli kullanımı. 

10. zararlı UV ışınlarının içeri girmesini engeller 

Çerçeveler 

Çerçevenin ısıl direncinin iyileştirilmesi, bir pencerenin genel enerji verimliliğine, özellikle 

de U faktörüne katkıda bulunur. Her tür çerçeve malzemesinin avantajları ve dezavantajları 

vardır, ancak vinil, ahşap, fiberglas ve bazı kompozit çerçeve malzemeleri metalden daha 

fazla termal direnç sağlar. 

Alüminyum veya Metal Çerçeveler 

Çok güçlü, hafif ve neredeyse bakım gerektirmemesine rağmen, metal veya alüminyum 

pencere çerçeveleri ısıyı çok hızlı iletir, bu da metali çok zayıf bir yalıtım malzemesi yapar. 

Kompozit Çerçeveler 

Kompozit pencere çerçeveleri, sunta ve lamine şerit kereste gibi kompozit ahşap ürünlerden 

oluşur ve bazıları polimer plastiklerle karıştırılır. Bu kompozitler çok kararlıdırlar, geleneksel 

ahşapla aynı veya daha iyi yapısal ve termal özelliklere sahiptirler ve daha iyi nem ve çürüme 

direncine sahiptirler. 

Fiberglas Çerçeveler 

https://www.aisglass.com/products-services/architectural-glass/ecosense-ais
https://www.energy.gov/energysaver/design/windows-doors-and-skylights/energy-performance-ratings-windows-doors-and
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Fiberglas pencere çerçeveleri boyutsal olarak stabildir ve yalıtımla doldurulabilen hava 

boşluklarına sahiptir, bu da onlara ahşap veya yalıtılmamış vinile kıyasla üstün termal 

performans sağlar. 

Vinil Çerçeveler 

Vinil pencere çerçeveleri, güneş ışığının malzemeyi parçalamasını önlemek için genellikle 

ultraviyole ışık (UV) stabilizatörlü polivinil klorürden (PVC) yapılır. Vinil pencere 

çerçeveleri boyama gerektirmez ve neme karşı dayanıklıdır. Vinil çerçevelerin içi boş 

boşlukları yalıtımla doldurulabilir, bu da onları termal olarak standart vinil ve ahşap 

çerçevelerden üstün kılar. 

AhĢap Çerçeveler 

Ahşap pencere çerçeveleri nispeten iyi bir yalıtım sağlar, ancak alüminyum veya vinil 

kaplama bakım gereksinimlerini azaltmasına rağmen düzenli bakım gerektirirler.  

Enerji Sağlayıcılar 

Kullanılabilir enerji kaynaklarının uzun vadeli mevcudiyeti ve bunları akıllıca kullanma 

yeteneğimiz, insan ırkının gezegenimizdeki varlığının devamlılığını etkileyecek en önemli 

faktördür. 

Ülkemizde enerji üretiminin %38 lik kısmı yapı içersinde kullanılmaktadır.  Bu oran çevresel 

sürdürebilirlik açısından yüksektir. Binalarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve 

soğutma için harcanmaktadır. Binalarda enerji için kullanılan fosil yakıtlar sonsuz olmayıp 

yapılan bilimsel araştırmalara göre 500 yıllık bir rezervin kaldığı hesaplanmıştır.  

Yapının yaşam döngüsünün her aşamasında, enerji farklı seviyelerde tüketilir. Bu tüketimde, 

yapı malzemesi önemli bir paya sahiptir. Bina tasarımında ve binanın iklimlendirilmesinde 

enerji açısından verimli malzemeler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması 

sürdürülebilir çevre için önemlidir. İnşaat tasarımı sürecinde kullanılan yeşil malzemeler daha 

az enerji tükettiği için atmosfere daha az karbondioksit emisyonları salgılamaktadır. 

Dolaysıyla enerji verimi yüksek yapı malzemeleri çevresel kirliliği azaltmaktadır.   

Binalarda enerji verimliliği için yeşil yaklaşımlar şunlardır. 

Pasif Enerji: 

Konut kalitesini iyileştirmek için İngiltere de kurulan The Building Research Establishment  

(Bina Araştırma Kuruluşu),adlı bilim merkezinin yaptığı araştırmalara göre yapılarda doğal 

güneş kazanımları kullanılarak yapılan ısıtmalarda enerjinin %15 oranında azaldığı ortaya 

koyulmuştur. Güneye bakan pencereler, dış bina kabuğundaki yalıtımlar pencerelerin ve 

doğramaların iklimsel özelliklere uyumlu olması ile aydınlatma, ısıtma için kullanılan enerji 

miktarı azalacaktır. 

Merkezi Sıcak Su 

Binaların çatılarında sıcak su sağlamak için güneş panellerinin kullanılması artık oldukça 

yaygınlaşmış bir teknoloji olmasına rağmen günümüz şartlarında eskiyen bir teknoloji haline 

gelmiştir. Geleneksel yöntemler ile inşa edilen sıcak su tesisatları kışın kullanılmadığı, 
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görüntü kirliliği yarattığı için yeşil ürün değildirler.  Çatı örtüsüne entegre edilen güneş 

enerjisi sistemleri daha ekonomik bütün mevsimlerde aktif olabilen ve görüntü kirliliği 

oluşturmayan yeşil malzemedir. Centre for Alternative Technology, (Alternatif Teknoloji 

Merkezi)'ne göre, yeşil sıcak su ısıtma sistemleri, bir ev için sıcak suyun yaklaşık %40-60'ını 

sağlayarak yılda yaklaşık 1.500 kwh tasarruf sağlayabildiğini ortaya koymuştur.  

Aktif güneş ısıtma sistemleri 

Aktif güneş ısıtma sistemlerinde güneş enerjisi aktif bir şekilde mekân içerisinin ısıtlmasına 

dönüştürülür. Güneş enerjisinin toplanması ve ısıya dönüştürülmesi güneş kollektörlerinde 

gerçekleşir. Güneş kollektörleri tarafından kazanılan ısı doğrudan kullanılabilir veya daha 

sonra planlı bir şekilde tüketiciye verilmek üzere bir depolama ünitesinde 

depolanabilir. Çalışma ortamının sirkülasyonunu sağlayan mekanik cihazlar sayesinde aktif 

sistemlerin çalışması mümkündür. Bu cihazlar su ısıtma sistemlerinde dolaşım pompaları ve 

hava ısıtma sistemlerinde fanlardır. 

Aktif güneş alan ısıtma sistemleri, düz plaka veya tahliye borulu güneş kollektörleri ile 

donatılmıştır. Avrupa'da en popüler kolektör tipi, seçici emici kaplamalı düz plaka güneş 

kollektörüdür. Küresel ölçekte, esas olarak Asya'daki uygulamalar nedeniyle, boşaltılmış 

borulu kollektörlerin kullanılması yaygınlaşmıştır. 

Isı Yalıtım Ürünleri 

Yalıtım, sürdürülebilir bina tasarımının önemli bir bileşenidir. İyi yalıtılmış bir ev, kışın sıcak, 

yazın serin tutarak enerji faturalarını düşürür ve bu da küresel iklim değişikliğine bağlı karbon 

emisyonlarını azaltmaktadır. Enerji verimliliği açısından, bina dış kabuğunu yüksek düzeyde 

yalıtım malzemeleri ile yalıtmak, pahalı ısıtma teknolojilerine göre daha uygun maliyetlidir.  

Yalıtım malzemeleri çatı, duvar ve zeminlerde kullanılmaktadır. Taş, koçan ve kerpiç gibi katı 

duvar yapıları yalıtılamaz, ancak telafi etmek için iyi bir termal kütleye sahiptirler. Ahşap 

çerçeve evlerin, keçeler (saplama duvarları arasına sığacak şekilde tasarlanmış önceden 

kesilmiş bölümler), rulolar veya levhalar şeklinde duvar yalıtımına ihtiyacı vardır. Tuğla veya 

beton gibi diğer inşaat türleri, püskürtme köpüğü, gevşek dolgu veya rulo ile yalıtılır. Yeni 

inşa edilmiş bir evin duvarlarına ve zeminlerine yalıtım yerleştirmek, mevcut bir evi 

yenilemekten çok daha kolay ve ucuzdur.  

 Yalıtım malzemeleri, R değeri ile adlandırılan ve ölçülen ısı akışına direnerek çalışır (R 

değeri ne kadar yüksek olursa, yalıtım o kadar işlevsel olur).  R değeri malzeme tipine, 

yoğunluğa ve kalınlığa göre değişiklik göstermektedir.   

Yalıtım günümüz yaşam biçimlerinde lüks olmakta çıkıp binaların olmazsa olmaz öğeleri 

arasına girmiştir. Binalarda kullanılan geleneksel yalıtım ürünleri içeriğinde bulunan 

Kloroflorokarbonlar (CFC) ve Hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) gibi ozon tabakasına 

zarar verici salınımlar yaparak çevresel olarak sürdürülebilir değildir. Bu bileşiklerin 

kullanılması Montreal sözleşmesi kapsamında aşamalı olarak kaldırılması planlanmıştır. 
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Isı yalıtım malzemelerinin çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile AB” Mineralli 

Yün ürünler Avrupa Sertifikalandırma ( EUCEB) kurumunu hayata geçirmiştir. EUCEB, 

mineral yünlerin ilgili Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre sağlıklı ve güvenli bir içerikte 

üretilip üretilmediğini denetleyip gerekli şartları sağlayan ürünlere EUCEB logosunun 

kullanılmasını sağlamıştır.  

Isı Yalıtım Ürünü Olarak Mantar 

 

 

Termo-akustik yalıtım gibi yaygın olarak kullanılan sürdürülebilir bir yapı 

malzemesi olan mantar, mükemmel yalıtım ve nefes alabilirlik özelliklerine sahiptir. Neden 

daha fazla kullanmaya değer olduğunu görelim. Zamk-içermeyen mantar tamamen doğal ve 

nefes alabilir bir malzemedir. Yani evlerin çevre bölmelerine uygulandığında yoğuşma 

oluşumunu engelleyerek kasanın nefes almasını sağlarken doğru izolasyona katkıda bulunur  

Tuğlalar 

Tuğla, inşaatlarda en yaygın kullanılan yapı malzemelerinden biridir. Kullanımı MÖ 7000 

yılına kadar uzanır ve bu da onu bilinen en eski insan yapımı malzemelerden biri yapar. Uzun 

ömürlüdür, dayanıklıdır, iyi hava koşullarına sahiptir. Ancak geleneksel tuğlalar l yüksek 

dereceli fırınlarda pişirilmesi sonucu imal edildiğinden çevreci/yeşil bir ürün olarak kabul 

edilmemektedir.  

Yeşil tuğla olarak sürülen ve yün tuğla adlı verilen yeni nesil tuğlalar  daha çevre dostu 

bir alternatif yapı malzemesidir. . Yün tuğlalar, bir yün tabakası ve doğal bir polimer içeren 

tuğlalardır. Bu katkı maddeleri, tuğlayı daha güçlü ve sera gazlarını salmaya daha az eğilimli 

hale getirir. Yün tuğlalar ayrıca soğuğa karşı daha dayanıklıdır ve kış aylarında enerji 

tüketimini azaltmaktadır. 
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Mekanik testler ayrıca, yün tuğlaların, ateşlenmemiş, stabilize toprak kullanılarak yapılan 

geleneksel tuğlalardan yaklaşık %37 daha güçlü olduğunu göstermektedir. Yapılan bilimsel 

araştırmalar sonunda, kil karışımına yünün eklenmesi sonucu tuğlalarınmukavemetlerinin 

arttığı, büzülme sonucu çatlak ve şekil bozukluklarının azaldığı, belirlenmiştir. 

Kauçuk Granüller 

Yapı endüstrisinde en çok kullanılan ürün olan beton; en önemli bileşeni olan çimentonun 

içerdiği kimyasal bileşenlerin her yıl atmosfere salgıladığı CO2 ile sera gazı oluşumunu 

artıran ve iklim değişikliği felaketine en çık katkı sağlayan yapı ürünüdür. Betonun 

kullanıldığı zeminler için alternatif olarak geliştiren Granül kauçuk mikro bakteri tutmadığı, 

uzun süreli kullanıldığı ve düşük bakım gerektiren yeşil yapı ürünüdür. 

Cam Agregalar 

Cam; günlük yaşamın bir parçasıdır ve esasen şeffaf bir donmuş sıvı ve aşırı derecede 

sıvılaştırılmış kalsiyum karbonat (CaCO3), soda külü ve silika kombinasyonudur. Cam atık 

ürün olarak sonsuza kadar geri dönüştürülebilir malzeme formudur.  

Atık camlar inşat sektöründe en çok kullanılan agraga (kum-çalık) ya alternatif yeşil yapı 

ürünüdür. Yapılan ARGE çalışmaları beton içerisinde kullanılan cam parçacıklarının betonun 

dayanımını %15 e kadar iyileştirildiği belirlenmiştir. Beton üretiminde kullanılacak olan cam 

atıklarının insan sağlığına dair en küçükzararının dahi olmadığı tespit edilmiştir.  Atık 

camların sürdürülebilir bina inşaatında sağladığı özellikler şöyledir. 

1. Agraga olarak kullanılan cam parçacıkları ile yarı saydam betonlar üretilebirilr. 

Böylelikle doğal olmayan aydınlatmadan tasarruf elde edilir. 

2. Uçucu cam küllerinden üretilen betonların daha düşük ısı iletkenliğine sahip olması 

nedeniyle yalıtım ürünlerinden boyutlarından tasarruf edileir. 

3. Beton hafif agregalardan üretildiği için binaya binen yük azaltılır. 
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4. 2.00mm maksimum boyutta cam agregaların sıcak asfalttasoyulma önleyici tabakada 

kullanılması ile daha uzun ömürlü yolların ve araç lastiklerinin kulanım sürelerinin 

artacağı belirlenmiştir.  

5. Cam paraçacıkları ile yapılan dış peyzaj uygulamaları CO2 salınımına olumlu yönde 

katkı sağlamaktadır. 

 

Zemin Döşeme Malzemeleri 

Döşeme, sürdürülebilir binada önemsiz bir faktör gibi görünebilir, ancak geniş yüzey alanı ve 

aldığı yüksek trafik miktarı göz önüne alındığında, doğru tip seçimi oldukça önemlidir. Çevre 

ve sağlık etkileri açısından temel ayrım noktaları malzeme çıkarma/üretim ve iç hava kalitesi 

etkileridir.Günümüzde  her zamankinden daha geniş bir döşeme malzemesi yelpazesi son 

faydalanıcıların alımına sunulmuştur.. En yaygın olanları ahşap, bambu, fayans, vinil, 

muşamba ve halıdır. Yeşil bina söz konusu olduğunda, bu malzemelerin hepsi eşit 

değildir. Örneğin, vinil döşeme, diğer PVC ürünleri gibi, petrolden yapılır, geri 

dönüştürülemez ve zararlı kimyasallar salma eğilimindedir. Halıların çoğu şu anda başka bir 

petrol bazlı ürün olan naylondan imal edilmektedir. Ne vinil ne de naylon biyolojik olarak 

parçalanamaz. Taş döşeme dayanıklıdır ancak yenilenemez ve çıkarma, taşıma ve kurulum 

için büyük miktarda enerji gerektirir. Diğer durumlarda, malzemenin kendisi bambu veya 

mantar gibi yenilenebilir olabilir, ancak zemini bitirmek için kullanılan ürünler, sağlık için 

tehlikeli olan uçucu organik bileşikler (VOC'ler) içermektedir. Döşemeer için sürdürülebilir 

seçimler yapmasına yardımcı olabilecek bazı genel kurallar vardır. (Örneğin, ne tür bir zemin 

seçilirse seçilsin, her zaman VOC içeren dolgu ve yapıştırıcılar) Döşemeler ve yan ürünleri 

için malzeme seçiminde Greenguard , FloorSecure gibi yeşil malzeme sertifikasyonlarınca 

önerilen ürünler kullanılmalıdır. 

Dünya üzerinde yeşil sertifika sahibi ahşap zemin kaplaması üreten firmalardan bir kaçı 

şunlardır. 

*AltruWood Certified Wood Products 

*Certified Decking 

*Certified Wood Products 

*FSC -Certified lumber, Plywood, and Products 

*Edensaw Woods 

*SmartChoice Wood Products 

*D. litchfield Reclaimed Wood 

 

 

 

Ahşap Koruyucular 

https://services.ul.com/service/greenguard-certification/
http://www.scsglobalservices.com/certified-green-products-database?scscertified=1
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Geleneksel ahşap koruyucu ürünleri kullanılan hammedeler gereği toksin ve VOC içermektir. 

Yeşil yapı malzeleri kapsamında üretilen ahşap koruyucular; Ağır metal ve toksin üreten 

bileşikler kullanmayan küf ve yosun büyümesini engelleyen insan sağlığını tehdit eden VOC 

salınımı yapmayan yeşil yapı malzemeleridir. Yeşil sertifika sahibi ahşap koruyuculardan bir 

kaçı aşağıdaki gibidir. 

*American MoldGuard 

*Bora-Care and Tim-Bor Professional 

*ifeTime Wood Treatment 

*EnviroSafe Plus 

*TimberSIL Nontoxic Pressure-Treated Wood 

*Wolmanized L3 Outdoor 

 

Diğer Yeşil Yapı Malzemeleri 

 

 

 Kaynak https://apive.org/materiales-construccion-ecologicos/ 

 

Günümüzde insanların yaşam alışkanlıklarının değişmesi ve beşikten beşiğe prensibi ile 

üretimi yapılan çeşitli yeşil sertifikasyon kuruluşlarınca denetimi yapılım yeşil ürün 

kategorisine alına sürdürülebilir yapı malzemeleri kategoriksel olarak şunlardır. 

- Otaklavlanmış Gaz Betonlar. 

*Grey Block and GlasStone 

  *Omni Bloc 

- FSC Sertifikalı Ahşap lambriler 

-AltruWood Certified Wood Products 

-Certified Hardwood Lumber 

-FSC -Certified Wood Products 
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-F.D. Sterritt Certified-Wood Building Products 

-Harrop-Procter Certified-Wood Building Product 

-Çatı Kaplama Ürünleri 

-Clay Roofing Tiles 

-Nu-Lok Slate Roofing System 

-aturals Roofing 

-Biotrays 

-Ecogrid 

-Green Roof Plants 

-ELT Easy Green System 

-RainTube 

-UltraPly TPO 

- Kapılar  

-Agrifiber Core Architectural Doors 

-GreenDor Agfiber Doors 

-Certified Wood Doors 

- Halılar  

-Carpet Padding 

-Cork Underlayment 

-FLOR Terra with Ingeo PLA Fiber 

-Seramik-Karo 

              Terra Classic and Terra Traffic 

-Asma Tavan Döşemeleri 

              Acoustical Ceiling Panels and Tiles 

-BASWAphon Acoustic Insulation 

-Mineral Fiber and Glass Based Drop-in Ceiling Tile 

 

6.3 Neden Yeşil Malzeme Kullanmalıyız? 

Geleneksel yapı sektöründe kullanılan ürünler çoğunlukla insan sağlığına zarar verici uçucu 

gazların salınım yaptıkları artık bilinen bir gerçek olmuştur. Yeşil malzemeleri gerek çevrenin 

sürdürülebilirliği sağlamak gerekse insan sağlığına zarar vermeyi en az indirgemek için 

kullanılması gerektiği günümüz bilim, insanlarının üzerinde sıkça durduğu konular arasına 

girmiştir. Önceki konularda yeşil malzemelerin çevresel sürdürebilirlik etkilerinden 

bahsedilmişti. Bu kısımda çeşitli geleneksel yapı malzemelerinin insan sağlığı yönündeki 

olumsuz etkileri anlatılacaktır.  

PVC: PVC'nin yaşam döngüsü boyunca, üretiminden kullanımına ve nihai olarak imha 

edilmesine kadar insan sağlığına zararlı olabilecek yan ürünler oluşur. Çocuklarda erken 

ergenlik ve Yaşlılarda Astım gibi hastalıkların tetikleyicisi olabilir. 
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Granit; Üretildiği kayaçların yapısındaki radyum, uranyumun bozulması nedeniyle radon 

salınımına neden olur. Metaller; Malzemelerde kullanılan katkılar nedeniyle kurşun, arsenik 

gibi ağır metalleri içerir.  Ayrıca metalik boyama işlemlerine bağlı olarak UOB salınımına 

neden olabilir. Yapay Ahşap; Yapıştırma ve vernik işlemlerinde kullanılan formaldehit, tolüen 

ve kesilen gibi kimyasallar nedeniyle iç hava kalitesini olumsuz etkiler.  UOB ve formaldehit 

salınımına neden olur. Çimento; elde edildiği hammaddelerin, katkıların (fırın cürufu) 

uranyum, toryum barındırmasından dolayı radon salınımı meydana getirmektedir.  

Agrega; Doğal kayaçlardan elde edildiği için radon salınımına neden olur.  

Beton; Yapısında, kurşun ve vermikülit esaslı agregalar, melamin, formaldehit sülfanatlar, 

naftalen sülfanatlar, reçine tuzları gibi toksik maddeler üretiminde kullanılmaktadır. Bu 

nedenle radon, kurşun, UOB gibi kirleticileri içerebilmektedir. 

Seramik; harcında kullanılan renklendirici ve koruyuculardaki Cr+6 ve yapıştırmada 

kullanılan maddeler (tolüen, ksilen) UOB, formaldehit salınımına neden olabilir. 

Alçı; levhaların yapıştırılmasında kullanılan formaldehit reçineler UOB salınımına neden 

olur. 

XPS, EPS, Poli Üretan Köpük; Yapısında asetaldehit, etil benzen, formaldehit ve stearin 

kullanıldığı için iç hava kirleticileri oluşturmaktadır 

 

6.4 Çevreye Duyarlı Malzeme Kullanımında Çevresel Kazançlar 

 

Yapı malzemeleri üretim ve kullanım esnasında içerdiği kimyasallardan dolayı insan ve çevre 

sağlığına zarar verici partiküller barındırmaktadır. Geleneksel yapı sistemlerinde kullanılan 

birçok yapı malzemesi su ve hava kirleticileri içermektedir.  Çevrenin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için, yapı malzemelerinin çevresel değerlere en az düzeyde zarar vermesi, 

ekosistem ve doğal döngüleri bozmaması gereklidir. Yapı malzemelerinin çevresel 

Sürdürülebilirliğini sağlamak için; yapılarda kullanılan malzemelerin 

● Az enerji tüketilerek üretilmesi 

● Yapı malzemelerinin geri dönüşümlü olması 

● Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesi 

● Su ve hava kirleticilerinin içermemesi gereklidir. 

Yapı malzemelerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması sonucu olarak daha az 

kirlenen bir çevre oluşacak ve çevrenin sürdürülebilirliği saklanacaktır. 
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 6.5. Sürdürülebilirlik Açısından Yapı Malzemeleri 

 

Kaynak:https://www.tpmbuilders.com.au/sustainable-building-materials-save-money/ 

Sürdürülebilir yapı malzemeleri, kullanıldıkları süre boyunca en az seviyede enerji harcayan, 

malzemenin üretim sürecinde hammaddelerin elde edilmesi, işlenmesi, kullanımı, bakım-

onarımı ve atık meydana gelmesi sırasında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen 

malzemelerdir. Başka bir tanımlamaya göre ise Yeşil malzeme diye nitelendirilen yapı 

malzemeleri çevreye zarar vermeyen ve üretiminde tükenir kaynakların sınırlarına duyarlı 

hammaddelerin etkili bir şekilde kullanıldığı malzemelerdir.  

Yapı malzemeleri seçim aşamasında performansı iyi, kaliteli, estetik ve maliyet gibi kriterlere 

ilaveten sürdürülebilirliğin kriterlerini de karşılanması beklenir. 

Sürdürülebilir malzemelerin özellikleri şunlardır 

 • Toksik bileşen içermedikleri için insan sağlığına zararlı değildirler.  

• Geri dönüştürülebilir veya tekrar kullanılabilirler. 

• İşlevleri bittikten sonra doğal çevreye zararlı etki oluşturmazlar. 

• Yerel kaynaklardan ve üreticilerden elde edilirler. 

6.6. Yapısal Sürdürülebilirlik Ölçeği 

Yeşil bina tasarımında bir binanın çevresel direncini belirlemek çevresel ve ekonomik boyut 

parametrelerindeki soruların yanıtlanması gereklidir 

Çevresel boyut 

 1.Atıklarda azalma var mı?  

 2.Hava kirliliği engellenebiliyor mu? 

 3.Üretilen malzeme çevre için zehirli mi?  

 4.CO2 emisyonunu azaltıyor mu? 

 5.Doğada var olan biyolojik çeşitliliğinin korunmasını sağlıyor mu? 

 Malzeme toprağın niteliği için zararlı etkisi var mı? 

 Malzeme çevredeki kokuların emilimini sağlıyor mu?  
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 8.Üretilen malzeme geri dönüştürülebilir özelliğine sahip mi?  

 9.Yeniden kullanılabilme kapasitesi yüksek mi? 

 10. Görsel açıdan çevre kirliliği engellenebiliyor mu? 

 11. Gürültü kirliliğinin oluşmamasını sağlıyor mu?  

 12.Tüketilen enerji miktarı az mı? 

 13 Doğal ve yerel kaynaklardan elde edilebiliyor mu? 

 14. Su kirliliği engellenebiliyor mu? 

Ekonomik boyut 

 Hammaddelerin depolanacağı yere taşınması sırasında tüketilen enerji miktarının az 

olması sağlanabiliyor mu? 

 Taşıma maliyeti azaltılabiliyor mu? 

 Bakım onarımı kolay mı?  

 Dayanıklı ve uzun ömürlü mü?  

 Mal ve hizmet sunumunda daha az materyal kullanılmasını sağlıyor mu?  

 Sosyal boyut Malzeme bölgenin sosyal dokusuna uygun mu? 

 Sağlıklı bir çevre sağlayabiliyor mu? 

 Malzeme insanoğlu için güvenliği sağlayabiliyor mu? 

 İnsanların barınma ihtiyacını karşılıyor mu? 

 İnsan gereksinimleri olan eğitim, kültürel etkinlikler, uygun iş ve ev gibi sosyal 

dengeleri sağlayabiliyor mu?  

 

6.7. Yeşil Malzemelerin Yaşamsal Sürdürülebilirliği 

Yaşanan nüfus artışı ile birlikte yerleşim yerlerinin sınırları genişlemekte, konut alanları 

çoğalmakta ve inşaat sayısı giderek artmaktadır. Bununla birlikte yaşanan depremler, kentsel 

planlamalarda yapılan güncellemeler ve sosyo-ekonomik gelişmeler sonucunda yapılarda 

yenilenme ihtiyacının doğması nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmalarında artış yaşanmıştır. 

Ancak günümüzde yaşanan çevre sorunlarının giderilmesine yönelik birçok çalışma 

yapılmakta, bu konuda da çevreye zararı en çok olan sektörlerden biri olan inşaat sektörü 

dikkatleri üzerine çekmektedir. Sürdürülebilir üretimin temelini oluşturan doğal kaynakların 

korunması ve atıkların oluşumunun en aza indirilmesi konusunda yapılan uygulamalar, inşaat 

sektöründe de çalışılmaya başlanmıştır.  

Yapı sektöründe kullanılan malzemelerin üretimi sırasında veya yapıların yapımı-yenilemesi-

onarımı sırasında ortaya çıkan beton, plastik, seramik, ahşap, cam gibi atıklar yapısal atık 

olarak tanımlanmaktadır. 

İnşaat uygulamaları sonucunda meydana gelen atıklar ayrıştırılarak tekrar kullanılabileceği 

gibi, tekrar kullanılamayacak olan malzemelerin geri dönüşüm uygulamalarından geçirilerek 

tekrar kullanılması da mümkündür. Bir diğer seçenek ise atık ürünün başka bir malzemenin 
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üretimi sırasında hammadde olarak kullanılabilmesidir. Böylelikle hem üretimde 

sürdürülebilirlik sağlanmış olacak hem de olabildiğince az oranda atık ortaya çıkacaktır.  

Yeniden kullanılabilecek başlıca malzemelerden biri de agregadır. Agrega, çakıl taşı veya 

kırma taşlardan meydana gelen ve betonun %75‟ini oluşturan karışımlardır. 4 mm çapındaki 

eleklerden elenme durumlarına göre boyutsal olarak küçük veya büyük şeklinde; nehirlerden, 

akarsu yataklarından veya bazı bölgelerde denizlerden toplananlar doğal; fırın cürufu olarak 

sanayi artığı şeklinde ortaya çıkanlar ise yapay agrega olarak adlandırılmaktadır.  

Agreganın kalitesi; çimentoyla etkileşime girmemesi, kırılgan olmaması ve boşluk 

içermeyecek şekilde olması kriterlerine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda yüksek dayanım 

gerektiren yapılarda veya düşük dayanımlı agregaların kullanıldığı altyapı inşaatlarında, dolgu 

malzemesi olarak kullanılması şeklinde kullanım alanlarına göre agrega tercihi yapılmaktadır. 

Kuzey Amerika‟da ve Japonya‟da inşaat atıklarının yaklaşık 2/3‟ü taş ve beton artıklarından 

meydana gelmekte, bu durum da geri dönüştürülmüş malzemelerin agrega olarak 

kullanılabilmesi açısından yüksek oranda kaynak tasarrufu sağlanabildiğini göstermektedir. 

Beton ve doğal taş atıklarının agregaların kullanım yerlerine ve özelliklerine göre kırılarak 

tekrar kullanılması, hem sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek hem de doğal kaynakların 

korunumunu sağlayabilecek en büyük adımlardan biridir. Kullanım yerlerine göre agreganın 

kalitesine dikkat edilmesi gerektiği bu aşamada unutulmamalıdır. Türkiye‟de yapı 

malzemelerinin geri dönüşümünde en çok uygulanan yöntem sahada ayıklama işlemidir. 

İnşaat faaliyeti sonucu ortaya çıkan atıklar ayıklanıp kategorilerine ayrılarak tekrar 

kullanılması içi yeni yollar aranır. 

 

Kullanılmış Yapı Malzemelerinin Geri Dönüşüm İşlemleri sonucunda ortaya çıkabilecek 

muhtemel ürünler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Yapı Malzemesi Geri Dönüştürme Şekli Yeni Dönüştürülmüş Ürün 

Beton  * Kırma 

*Ufalama 

*Geri dönüştürülmüş agrega (kırmataş),  

 *Dolgu malzemesi 

*Düşük dayanımlı beton bileşiminde agrega 

(grobeton) 

*Yol yapımında alt yapı malzemesi 

* Parke taşı, sıva ve peyzaj elemanlarında 

Tuğla-Kiremit *Kırma 

*Ufalama  

*Uçucu küle dönüştürme 

*Yeniden kullanılacak tuğla  

*Dolgu malzemesi  

* Tuğla/kiremit üretiminde hammadde 

Doğal taş ● Kırma 

● Ufalama 

● Asfalt Uygulamasında agrega 

● Dolgu Malzemesi 

● Zemin İyileştirmelerinde katkı 
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malzemesi 

Metaller ● Eritme ● Yeni Metal Üretimi 

Cam ● Öğütme 

● Ezme 

● Eritme 

● Cam lifi yalıtım malzemesi 

● Seramik 

● Yansıtıcı boya 

Seramik ● Kırma 

● Öğütme 

● Katkı malzemesi 

● Tezgâh dolgusu 

Yalıtım 

Malzemeleri 

● Öğütme 

● Ezme, 

● Yakma 

● Yalıtım Malzemesi 

● Asfalt yapımı 

 

 

6.8. Dayanıklı Malzeme Seçimi ve Özelliklerin Belirlenmesi 

Yapıda kullanılacak Malzeme seçimi binanın yeşil/sürdürülebilir olması için önemli bir 

adımdır. Malzeme seçimi yapılırken aşağıdaki özelliklerin incelenmesi gereklidir. 

• Kullanılacak malzemenin termal performansı 

• Kullanılacak malzemenin akustik performans 

• Binanın uygulanacağı iklim koşullarına dayanırlık 

• Binanın belirli özelliklerine uygun ağırlık ve boyut  

• Malzemelerin yanma direnci 

• Binaların kullanımına bağlı özel performanslar (örneğin hastaneler için hijyen gereklilikleri, 

okullar için güvenlik gereklilikleri, kütüphaneler için renk ve/veya şeffaflık gereklilikleri vb.) 

• Binan sakinlerinin estetik bakışı 

• Maliyet 

Yeşil yapı malzemeleri, yenilenemez kaynaklardan ziyade yenilenebilir kaynaklardan 

oluşmaktadır. Yeşil malzemeler çevreye karşı sorumludur çünkü etkileri ürünün ömrü 

boyunca dikkate alınır. 

 

Kullanılacak Malzemenin Belirlenmesi Adımları 

Araştır/Bilgi Toplama: Bu adımda, Kullanılması planlanan malzemenin; Malzeme Güvenlik 

Veri Formu (MSDS), İç Hava Kalitesi test verileri, ürün garantileri, kaynak malzeme 

özellikleri, geri dönüştürülmüş içerik gibi tüm teknik bilgilerin toplanmasıdır. Verilerin 

detaylı analizi, projenin yapı malzemesi seçeneklerinin tamamını belirlemeye yardımcı olur. 

Değerlendir: Bu adım, teknik bilgilerin onaylanmasının yanı sıra bilgi boşluklarının 

doldurulmasını da içerir. Çevre kriterlerini kullanarak benzer yapı malzemeleri türlerinin 

karşılaştırılmasıdır. Aynı işleve sahip farklı ürünleri karşılaştırırken değerlendirme 

sürecindeki karmaşıklığı giderebilmek için nitel ve nicel veri formlarını kullanmak 

değerlendiricinin işini kolaylaştıracaktır. 
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Seç: Bu adımda genellikle projeye özgü çevresel kriterlerin puanlanması için bir 

değerlendirme matrisinin kullanılmasını gerektirir Her ürün değerlendirmesinin toplam puanı, 

en yüksek çevresel özelliklere sahip ürünü gösterecektir. Derecelendirme sistemine dâhil 

edilen bireysel kriterler, projeye özel amaç ve hedeflere uyum sağlamak için 

ağırlıklandırılabilir. Değerlendirme göstergeleri analizi sonucunda en yüksek puan alan 

malzeme hedef olarak işleme alınır. 

YeĢil Malzemede Ġstenen Özellikler  

Yeşil binalarda kullanılabilecek malzeme seçiminde uygulanan farklı kriterler vardır. 

- Geri dönüştürülmüş/kurtarılmış endüstriyel-tarımsal atıklardan yapılması 

- Dayanıklılıktan ödün verilmeden kullanılan hammaddenin azaltılması 

- Uçucu Organik Emisyonu düşük olması 

- Toksik ürün içermemesi 

- Ozon tabakasının delinmesine sebebiyet vermemesi 

- PVC olmaması 

- Zararlı pestisit içermemesi 

- Su ve enerjinin az kullanılması, 

- İnşaat, yıkım, yenileme veya güçlendirme sırasında çevresel etkilerinin az olması 

Malzeme Seçiminden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler 

- Doğal bol veya yenilenebilirliliği 

- Geri dönüştürülmüşlüğü 

- Dayanıklılığı 

-Yeniden Kullanılabilme İndesitesi 

- Enerji kullanımı, 

- Zararlı emisyonlar salınım katsayısı 

- Atık kapasitesi 

 

7.  Ünite Yeşil Binalarda Atık Sistemleri ...............................................................  

7.1. Binaya bağlı atıkların belirlenmesi ve toplama sistemleri 

Atık yönetimi kavramları 

Atık yönetimi, insan faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların yönetilmesi sürecidir. Atıkların 

tanımı 6698 sayılı Kanun'dadır. 211/2011, atık rejiminde, sahibinin attığı veya atma niyeti 

veya yükümlülüğü bulunan herhangi bir madde veya nesne olarak. Atık ayrıca, garanti süresi 

dolmuş ürünler, artık kullanım değeri olmayan kullanılmış ürünler ve herhangi bir atık veya 

evsel atık olarak kabul edilir. 

 

 

Atık sınıflandırması 
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Yürürlükteki mevzuata göre atıklar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilir: 

• kökenlerine göre; 

• yapılarına ve doğasına göre; 

• özgüllüklerine ve miktarlarına göre; 

• kullanım ve büyük harf kullanımı olanaklarına göre; 

• enerji açısından. 

 

 

Atık toplama faaliyetinin düzenlenmesi 

Atık toplama, atık yönetimi sürecinin önemli bir bileşenidir. Hem toplanan evsel atıkların 

bileşimini hem de ayrı olarak toplanan geri dönüştürülebilir malzemelerin miktar ve kalitesini 

etkileyen unsurlar şunlardır: kullanılan konteynerin türü ve hacmi. 

Atık toplama faaliyetinde özel bir öneme sahip olan, seçici atık toplamadır. 

Seçici toplama, aşağıdaki malzeme kategorilerine göre yapılır: 

• Plastik / Metal 

• Kağıt / Karton 

• Bardak 

• Biyolojik olarak parçalanabilir 
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7.2. Atık teknolojilerinin belirlenmesi 

Atık Kompostlama 

Kompostlama, yalnızca evsel atıkları gübreye dönüştürmenin ekolojik bir yöntemi değil, aynı 

zamanda çevrenin korunmasına da aktif bir katkıdır. 

Kompost yaparak toprağı iyileştirebiliriz, bazı manzaraların korunmasına yardımcı olabiliriz 

ve çöp depolama faaliyetini azaltmak için önemli bir adım atmış oluruz. En önemli husus ise 

çöp depolama faaliyetinin azaltılmasında önemli bir adım atılmış olmasıdır. 

Kompostlama evlerde, açık yığınlarda, özel plastik kompost kutularında veya diğer kaplarda 

yapılabilir. Çiftlikler ve kompost istasyonları söz konusu olduğunda, kompostlama, özel 

olarak tasarlanmış platformlarda yapılabilir, kompostlama malzemesi uzun sıralar (oluklar) 

halinde düzenlenir ve periyodik olarak döndürülür (özel karık yeniden şekillendirme ekipmanı 

kullanılarak), delikli borular kullanılarak havalandırmalı statik kazık sistemlerinde veya özel 

kaplarda. 

Kompostlama süreci iki aşamadan oluşur: 

• mekanik arıtma; 

• ayrışma (fermantasyon). 

Mekanik arıtma durumunda ise atıklar ezilir, homojenize edilir ve biyolojik 

arıtma/fermantasyona hazırlanır. Fermantasyon aşaması üç ana aşamadan oluşur: 

• 25 ila 40 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda birinci aşama, mezofilik fermantasyon 

aşaması; 

• ikinci aşama, termofilik aşama, yoğun bir aerobik bozunmadan oluşur. Organik madde, 

bakterilerin etkisi altında 50 ila 70 ° C sıcaklıklarda ayrışır. Yüksek sıcaklıklardan dolayı 

malzeme pastörize edilir, mikroplar ve yabancı ot tohumları yok edilir. 

• üçüncü aşama, sıcaklıkların sabitlendiği (35-45 °C) ve bazı fermentasyonların devam ettiği, 

bozunan materyalin humusa dönüştürüldüğü olgunlaşma aşamasını oluşturur; nihai amaç, 

kararlı bir malzeme üretmektir. 
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Fermantasyon süresi ılık mevsimde en az 3 ay, soğuk mevsimde ise 4-5 aydır. Bu süre 

zarfında, her 30 günde bir yer değiştirmeler uygulanmaktadır. Yeniden düzenleme, özel 

ekipman yardımı ile manuel olarak veya büyük miktarda kompost olması durumunda 

gerçekleştirilir. 

Atık deposu 

Atık bertarafı, çevre kirliliği dezavantajına sahip oldukça pahalı bir teknolojik süreçtir. Çevre 

kirliliğini önlemenin çözümü, atıkların seçici bir şekilde toplanması olacaktır. 

Atıkları depolarken aşağıdaki ilgili veriler dikkate alınmalıdır: 

-  yer 

-  yürütülen ana faaliyetler: atık ayırma, balyalama ve geri dönüştürülebilir atıkların 

yetkili geri dönüştürücülerine teslimi, geri dönüştürülemeyen atıkların nihai 

depolanması, sızıntı suyunun toplanması ve işlenmesi, atık kütlesi tarafından üretilen 

biyogazın toplanması ve atmosfere kontrollü deşarjı 

- nihai bertarafı için izin verilen atıklar: evsel veya evsel atıklarla özümsenmiş 

- ayrıştırılan ve geri kazanılan geri dönüştürülebilir atık türleri: PET (renk ayırma), 

plastik, folyo, kağıt/karton, metal, alüminyum ve cam, biyolojik olarak parçalanabilen 

atık; 

- izleme faaliyetleri: süzme, konsantre, sızma, yeraltı suyu / yüzey suyu ve hava için 

RENAR tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda numune alma ve analiz. 

Toplumun birer temsilcisi olarak her birimiz, kendi şehrimizi yeşillendirme sürecini etkileme 

gücüne ve yükümlülüğüne sahibiz. Çözüm parmaklarımızın ucunda ve atıkların seçici olarak 

depolanmasından oluşuyor. Özellikle, atıkları özel olarak tasarlanmış yerlerde ve mümkün 

olduğunca aşağıdaki kategorilerde depolamalıyız: kağıt ve karton, PET şişeler ve geri 

dönüştürülebilen diğer plastikler; şişeler ve kırıklar; alımları ile ilgilenen merkezlere cam 

ambalaj satışı; demir hurdası ve metal kutular; ıslak atık. 

Atık arıtma 

Toplandıktan sonra atık işleme aşaması gelir. Atık işleme yöntemleri, atığın kendisi ve menşe 

yeri gibi çeşitlidir. Prensip olarak, atık ekonomik devreden çıkarılabilir (bertaraf edilebilir) 

veya devreye yeniden verilebilir (geri kazanılabilir). 

Uygun atık işleme ve bertarafı, kapsamlı ve verimli bir atık yönetim sisteminin temel bir 

unsurudur. Genel anlamda, kaynak arıtma, düşük maliyetli arıtma süreçleri veya büyük 

ölçekli atık üreticileri için en uygunken, merkezi tesisler büyük sermaye yatırımları ve 

üretilen atıklar gerektiren atık yönetimi için çok daha uygundur. daha küçük işletmelerden. 

Fiziko-kimyasal işlem süreçleri genellikle düşük sermaye maliyetlerine sahipken, ısıl işlem 

süreçleri yüksek sermaye maliyetlerine sahiptir. 
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Atıkların yeniden kullanımı 

Yeniden kullanmak, bir ürünü zaten kullanıldıktan sonra yeniden kullanmak anlamına gelir; 

buna, ürün aynı işlev için kullanıldığında geleneksel yeniden kullanım veya farklı bir işlev 

için yeni bir yeniden kullanım dahildir. Ürünleri, yan ürünleri ve atıkları yeniden kullanarak, 

yeniden işlemeye gerek kalmadan zamandan, paradan, enerjiden ve kaynaklardan tasarruf 

sağlanabilir. 

Ürünlerin bir organizasyon içinde yeniden kullanımı mümkündür. 

Göz önünde bulundurulabilecek stratejiler: 

• Bitmiş ürünlerde veya hammaddelerde ekonomik değeri olmayan yan ürünlerin 

kapitalizasyonu. 

• Başka bir şirket için hammadde haline gelen atık / yan ürünlerin değişimi. 

• Kullanılmış atık veya ürünler için yeniden kullanım ve sanal değişim merkezleri kurmak. 

• Halihazırda kullanılmış bir ürünün belirli bileşenlerini onararak, yükselterek veya kullanarak 

yeniden üretim. 

 

 

Atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi, toplam atığın veya geri dönüştürülen 

belirli bir atık kategorisinin oranını gösterir. Genel olarak kaynakların sürdürülebilir 

kullanımının ve özel olarak katı atıkların sürdürülebilir yönetiminin önemli bir bileşenidir. 

Artan yeniden kullanım, atıkların nihai olarak bertaraf edilmesinin çevresel etkisini azaltır. 

Yeniden kullanım, atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi sektöründe istihdam 

yoluyla nüfusun gelirini artırma eğilimindedir. 

Atıkların yeniden kullanımının faydaları: 

• Kaynak tüketimini azaltmak 

• Kullanılmış atık veya ürünlerde bulunan değerli kaynakların yeniden kullanımı 

• Depolanan atık miktarını azaltmak 
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• Ekonomik faydalar 

• Sosyal faydalar 

 

8. Ünite Yeşil Binalarda Bina Yönetimi     

8.1. Bina Kullanım Kılavuzunun Oluşturulması  

'Yeşil' bina, tasarımında, yapımında veya işletiminde olumsuz etkileri azaltan veya ortadan 

kaldıran ve iklimimiz ve doğal çevremiz üzerinde olumlu etkiler yaratabilen bir binadır. Yeşil 

binalar, değerli doğal kaynakları korur ve yaşam kalitemizi artırır. 

YeĢil Binanın Özellikleri 

Bir binayı 'yeşil' yapan bir dizi özellik vardır. Bunlar şunları içerir: 

- Enerji, su ve diğer kaynakların verimli kullanımı 

- Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımı 

- Kirlilik ve atık azaltma önlemleri ve yeniden kullanım ve geri dönüşümün 

sağlanması 

- İyi iç ortam hava kalitesi 

- Toksik olmayan, etik ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı 

- Tasarım, inşaat ve işletimde çevrenin dikkate alınması 

- Tasarım, inşaat ve işletmede bina sakinlerinin yaşam kalitesinin dikkate alınması 

- Değişen bir ortama uyum sağlayan bir tasarım 

Yeşil Bina Türleri: Herhangi bir bina, ev, ofis, okul, hastane, toplum merkezi veya yukarıda 

listelenen özellikleri içermesi koşuluyla herhangi bir başka yapı türü olabilir. 

YeĢil Bina Uygulamaları 

Enerji verimliliği: Güneş enerjisi uygulamaları, binada doğru malzeme seçimi, sızdırmazlık, 

binanın cephe, çatı ve bodrum dahil ısı ve su izolasyonu, camlı ısıtma-soğutma (klima) 

sistemlerinin doğru seçilmesi, uygun doğrama amacı, verimli cihazlar, pompalar kullanmak, 

güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak için evin (pencere) konumunun doğru tasarlanması 

ve duvarların güney ve doğuya konumlandırılması, güneş enerjisi ile sıcak su temini, 

pencerelerin yerleştirilmesi. gün ışığını verimli kullanmak. 

Su Verimliliği: Kullanılmış veya atık suların toplanması, arıtılması ve yeniden kullanılması, 

tuvaletlerde daha az su tüketimi sağlayan sifonların tercih edilmesi, küvet yerine duş 

teknelerinin tercih edilmesi, lavabo ve duş başlıklarında düşük debili ve su tasarrufu sağlayan 

teknolojilerin kullanılması, evsel kullanım bahçe sulama gibi fonksiyonlarda kanalizasyon 

atığı olmayan atıksu, çevre sertifikalarına sahip sürdürülebilir yapı malzemelerinin 

kullanılması 

Malzeme Seçimi: Enerji, su ve atık ayak izlerini en düşük seviyede tutabilecek ürünlerin 

tercih edilmesi, yapı malzemelerinin kullanıcının sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde 
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seçilmesi, inşaat sırasında iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hareket edilmesi ve 

binanın tadilat aşaması 

Ġç Mekan Kalitesi: İç mekan hava kalitesinin sağlanması için uygun tasarlanmış 

iklimlendirme sistemlerinin kullanılması, yapı malzemelerinin tercih edilmesi, toksik gaz 

yaymayan temizlik ve bakım ürünlerinin tercih edilmesi, binalarda düzgün hava sirkülasyonu 

sağlanması, ısıl kalite ve aydınlatma kalitesine dikkat edilmesi 

Atık Yönetimi: İnşaat sürecinde kullanılan enerji, su ve malzeme israfının azaltılması, 

çamaşır ve bulaşık makinelerinin atık sularının işlenmesi, örneğin klozet sifonlarında 

kullanılması, bina tesis sisteminin yağmur suyunu toplayacak şekilde tasarlanması ve 

değerlendirilmesi Bu şekilde elde edilen su. 

 

8.2. Bina Ana Kullanım ve Harcama Politikaları (Enerji/Su) 

Yeşil Binalarda Su Tasarrufu: 

- Düşük debili havalandırıcılar, lavabo bataryalarına ve duş başlıklarına çok az maliyetle 

takılabilir. Ayrıca, kullanıcıların su kullanımlarını izlemelerine ve tasarruf etmelerine 

yardımcı olmak için duş başlıklarına zamanlayıcılar takılabilir. 

- Yeşil binalarda daha az su kullanan Energy star bulaşık makineleri kullanılmalıdır. Çift 

sifonlu tuvaletler, su kullanımını azaltmanın başka bir yoludur. Bu modellerde, tüm 

kullanımlar için tek bir yıkama döngüsü yerine her kullanım için uygun miktarda su ile 

atıkları işlemek için iki yıkama modu vardır. Alt akışlı sifon, 6 litre suya karşılık gelen 

tam sifonun sadece yarısını kullanır. 

- Su devridaim pompaları, sürekli sıcak su sirkülasyonu sağlayarak su tasarrufu sağlar, 

böylece musluk açıldığında hemen kullanılabilir olur. Bu, su hatlarını yeniden ısıtmak ve 

musluğa sıcak su vermek için suyun akmasını gerektirmeyerek su ve enerji tasarrufu 

sağlar. 

- Gri su, küvet, duş gideri, lavabo, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinden çıkan atık 

sudur. Gri su, evlerde üretilen çıkışın %60'ını oluşturmaktadır. Çok az patojen içerir veya 

hiç içermez ve siyah sudan (tuvalet suyu) %90 daha az nitrojen içerir. Karasudan ayırmak 

için tesisat sistemleri tasarlanarak gri su, sulama, tuvaletler ve dış yıkama için geri 

dönüştürülebilir ve bu da su tasarrufu sağlar. 

 Yeşil Binalarda Enerji Tasarrufu: 

- Doğal kaynaklardan elektrik üretmek için binaların çatılarına güneş panelleri ve duvarlara 

mini rüzgar türbinleri takılabilir. 

- Isıtma/soğutma teknolojisi: Yeşil binalarda kullanılan enerjinin çoğu ısıtma, 

havalandırma ve iklimlendirmeye gitmektedir. Verimli kazanların ve klimaların verimli 

kalmaları için uygun şekilde bakımlarının yapılması gerekir. Odalar uygun şekilde 

tasarlanmışsa, bilgisayarlardan ve diğer elektronik cihazlardan üretilen ısı binayı ısıtmak 
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için geri dönüştürülebilir. Isı pompaları ve ısı eşanjörleri, BT sunucu odalarından ısıyı bir 

binanın diğer bölümlerine veya suyu ısıtmak için aktarabilir. 

- Yalıtım, binaların verimli enerji kullanımını ölçmek için ilk adımdır. Yalıtım sorunu 

kontrol edilmezse yeni teknoloji kazan yatırımı yapmak iyi değildir. Pahalı kitin ısısı 

boşa gidecek. Çatı yalıtımı özellikle konut binaları için önemlidir. Bir evin ısısının dörtte 

birinden fazlası çatıdan kaçar. Yeşil bir çatı, yeşil efektli hoş manzaralar sağlamak için 

yeşil tasarımlardan biridir. Çatıdaki çim halı sadece binayı yalıtmakla kalmaz, aynı 

zamanda suyu emer ve su basmasını önlemeye yardımcı olur. Cam teknolojisi, bina 

yalıtımını iyileştirmek için başka bir alandır. 

- Çift cam veya hatta üçlü cam pencereler ısıyı binalarda tutar. "Akıllı" pencereler ışığın 

geçmesine izin verir, ancak ısı üreten kızılötesi ve ultraviyole radyasyonu engeller. Daha 

gelişmiş elektronik pencereler, güneş ışığına tepki olarak otomatik olarak kararabilir ve 

güneş ışığını engelleyebilir. 

- Işık kontrolü ve akıllı sayaçlar, binalarda enerji kullanımını azaltmak için iyi uygulama 

olarak tanıtılıyor. Işık kontrolü, hiç kimse olmadığında ışıkları kapatabilen bir sensör 

ağından oluşur. Akıllı sayaçlar, binada enerjinin nerede ve nasıl kullanıldığını izleyebilir 

ve böylece enerji verimliliğini artıracak çözümün belirlenmesine yardımcı olur. 

- LED (Işık yayan diyot) aydınlatma, cep telefonu ekranlarında kullanımdan dizüstü 

bilgisayar, PC ve şimdi TV ve monitörü aydınlatmak için arkadan aydınlatmaya dönüştü. 

Küresel aydınlatma pazarını paylaşmayı vaat ediyor. LED aydınlatma, geleneksel 

ampullerden on kat daha verimli olan daha iyi parlaklık ve kontrast, enerji tasarrufu 

sağlar. 

 

8.3. Atık Yönetim Sistemleri Politikası 

Bir çalışma ortamında, okulda veya alışveriş merkezinde ve binada Atık Yönetimi, yalnızca 

atık kutuları için stratejik yerleştirme noktaları sağlamakla ilgili değildir. Yeşil Bina 

konseptinin özellikleri birbirini etkiler ve destekler. Atık yönetimi, enerji açısından verimli bir 

ortam yaratmanın anahtarlarından biridir, örneğin, organik atıkların yenilenebilir enerjiye 

alternatif olabilecek biyogaza dönüştürülmesi. 

Atık üretimi, tüketimin kaçınılmaz bir sonucudur. Atık bertaraf maliyetleri arttıkça, atıklar 

kaynağında daha aktif bir şekilde yönetilmektedir. 

Atık Yönetiminin Planlanması 

Sürdürülebilir atık yönetimi, planlama süreci aracılığıyla aşağıdaki şekillerde aktif olarak ele 

alınabilir: 

– Bina için gerekli malzeme miktarını azaltmak. 

– Üretilen atık miktarını azaltmak. 

– İnşaat ve yıkım atıklarının yönetimi. 
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– Malzeme özellikleri (örneğin, geri kazanılmış ve geri dönüştürülmüş malzemelerin 

kullanımı). 

– Geri dönüşüm alanı/tesislerinin sağlanması. 

Atık hiyerarĢisi 

Atık hiyerarşisi, atık yönetimi seçeneklerinin öncelik sırasına göre düzenlendiği bir çerçeve 

sağlar: 

– Atık azaltma: Atıkları oluşmadan önleyerek, atıkların toplama, işleme veya bertaraf 

maliyetlerinden tasarruf edilebilir. Gerçek atık maliyeti, yalnızca elden çıkarma maliyeti 

değildir, aynı zamanda malzeme satın alma maliyetini, bakım maliyetlerini, yönetim 

süresini de içerir. 

– Malzemelerin yeniden kullanımı: Aynı (veya alternatif) amaç için ürün ve malzemelerin 

yeniden kullanılması bir sonraki tercihtir. 

– Geri dönüşüm ve kompostlama: Geri dönüşüm, yeni ürünler yapmak için atıkların 

toplanmasını, ayrılmasını ve işlenmesini içerir, örneğin gazeteler ya yeni gazeteler 

yapmak ya da çevre dostu ev yalıtımı yapmak için düzenli olarak geri dönüştürülür. 

Kompostlama aynı süreçtir, ancak organik atıklarla, örneğin yeni gübre ürünleri yapmak 

için kompost haline getirilen gıda atıkları. 

– Düzenli depolama bertarafı: Bertaraf, atık hiyerarşisindeki son seçenektir ve bu nedenle 

amaç, atıkları bu son varış noktasından uzaklaştırmaktır. 

 

8.4. İç Ortam Hava Kalitesi Ölçümü ve Takibi 

Hasta bina sendromu 

İç mekan hava kalitesinin iyileştirilmesi, yeşil binaların giderek daha önemli bir bileşenidir. 

Yeşil olmayan binalarda, evleri inşa etmek, bitirmek ve döşemek için kullanılan 

malzemelerde kelimenin tam anlamıyla yüzlerce kirletici vardır. Bu tehlikeli kimyasallar 

çocukluk çağı astımı, yetişkinlerde solunum sorunları, baş ağrıları ve merkezi sinir sistemi 

rahatsızlıkları ile ilişkilendirilmiştir. Genellikle hasta bina sendromu olarak adlandırılan bu 

kirleticiler, bina sakinlerinin sağlığını doğrudan etkiler. Yeni yapılan evlerde “yeni ev 

kokusu” nun varlığı ile kolayca tespit edilebilirler. 

Bu nedenle, uygun iç hava kalitesi, bina sakinlerinin sağlığı ve bina verimliliği ile ilgili çeşitli 

nedenlerle önemlidir ve bunlardan en zorlayıcı üç tanesi şunlardır: 

– Havadan hastalık bulaşması: Son birkaç aydaki bir araştırma akışı, kötü iç mekan hava 

koşullarını artan COVID-19 bulaşmasıyla ilişkilendirdi. Riski azaltmak için, sağlıklı iç 

mekan hava kalitesi sağlamayı amaçlayan çeşitli havalandırma ve filtreleme stratejileri. 

– Bina verimliliği: Temiz havanın ölçülebilir finansal ve operasyonel faydaları vardır. 

Toplam enerji tüketiminin ortalama yüzde 39'unu oluşturan HVAC sistemleriyle, hava 

kalitesi verilerini kullanan optimizasyonlar kârlılığınızı önemli ölçüde iyileştirebilir. 
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– Yolcu sağlığı: Havasız konferans salonlarının aşırı doz almamıza veya aşırı esnememize 

neden olduğunu biliyoruz, ancak bu görünüşte önemsiz rahatsızlığın maliyeti nedir? 

Temiz hava hayati önem taşır - bilişsel işlevi %100'e kadar iyileştirir, hastalık günlerini 

azaltır ve üretkenlikte kaçırılan binlerce tasarruf sağlar. 

 

 

 

Ġç Hava Kalitesi Ölçme ve Ġzleme Nedir? 

IAQ -Indoor Air Quality- (IAQ) ölçümü ve izlemesinin tipik olarak üç alanı vardır: 

– Donanım: İç mekan hava kirleticilerini ve parametrelerini izleyen sensörler, dedektörler 

ve monitörler. 

– Yazılım: Zaman içinde IAQ verilerini izlemek ve analiz etmek için kullanılan izleme 

sistemi. 

– Hizmetler: Hava kalitesi sorunlarını çözmek için veri analizini kullanma süreçleri. 

İç mekan hava kalitesi izleme, havanızda bulunan partiküller, gazlar ve kimyasallar hakkında 

sürekli veri toplama sürecidir. Bu verileri toplamanın amacı, eğilimleri belirlemek, sorunlu 

alanları tespit etmek ve buna göre ayarlamalar yapmaktır. Bina sahipleri, tesis yöneticileri ve 

teknisyenler, hava yoluyla bulaşan hastalık riskini azaltmak, bina sakinlerinin sağlığını 

engelleyen alanları belirlemek ve küf oluşumu gibi anormallikleri tespit etmek için izleme 

başlatabilir. 

Ġç mekan hava kalitesi izleme cihazları: 

– Tesis genelinde stratejik olarak yerleştirilmiş güvenilir bir iç hava kalitesi sensörleri ağı, 

– IoT (Nesnelerin İnterneti) yeteneklerini kullanan doğru bir IAQ izleme sistemi 

– En iyi çözümleri bulmak için verileri analiz etme süreci. 

8.5.  Bina Verilerinin Takibi ve Performans Ölçümleri 

Bir enerji yönetimi/bina otomasyonu/izleme sisteminin amacı (enerji kullanımını en aza 

indirirken bina sakinlerinin konforunu optimum düzeyde kontrol etmektir. Bu kontrol 

sistemleri fanlara, pompalara, ısıtma/soğutma ekipmanlarına, damperlere, karıştırma 

kutularına ve termostatlara entegre bileşendir. Sıcaklık, basınç, nem ve akış hızlarını izlemek 

ve optimize etmek, modern bina kontrol sistemlerinin temel işlevleridir. 

Verileri Ġzleme Stratejileri 

Enerji kullanan cihazların manuel olarak çalıştırılması yaygın olarak temel konfor ve 

aydınlatma sistemlerinin ihtiyaca göre basitçe açılıp kapatılmasıdır. Enerji yönetiminin en 

eski biçimleri, basit zaman saati ve termostat tabanlı sistemleri içeriyordu. Bu sistemlerin 

çoğu hala kullanılmaktadır. Tipik olarak, bu sistemler doğrudan son kullanım ekipmanına 

bağlanır ve çoğunlukla diğer sistem bileşenlerinden bağımsız olarak çalışır. Teknoloji ile 
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ilerleyen ve mikroişlemci tabanlı sistemlerin artan ekonomik kullanılabilirliği, enerji yönetimi 

hızla mevcut bilgisayar tabanlı, dijital kontrollü sistemler durumuna geçmiştir. 

Doğrudan dijital kontrol sistemleri, belirli sistem değişkenlerini (örneğin sıcaklık) ölçerek, 

bu değişkenleri işleyerek (ölçülen bir sıcaklığı istenen bir ayar noktasıyla karşılaştırarak) ve 

ardından bir terminal cihazına (hava damperi/karıştırma kutusu) yanıt vermesi için sinyal 

göndererek çalışır. DDC (Direct Digital Control) sistemlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, 

terminal cihazları artık belirli bir girişe daha hızlı ve daha doğru yanıt verebilmektedir.  

 

 

9. Ünite Yeşil Binalarda Sağlık ve Konfor 

9.1. İç Mekan Hava Kalitesi 

İç Mekan Kalitesini Etkileyen Faktörler: 

 

 

 

Farklı iç ortam hava kirleticilerinin tanımı ve özellikleri: 

- Partikül maddeler (PM2.5, PM10) 

- Radon 

- Uçucu Organik Bileşikler 

- Asbest 

- Biyo-aerosol 

- Biyolojik Kirleticiler 

- Azot Doixide (NO2) 

- İkinci El Duman/ Çevresel Tütün Dumanı 

- Pestisitler 
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- Diğer kirleticiler 

 

"İç mekan hava kalitesi", ev, okul, ofis veya diğer bina ortamları gibi farklı iç mekan 

koşullarındaki havanın kalitesine atıfta bulunur. İç mekan hava kalitesinin potansiyel etkisi ve 

önemi şundan kaynaklanmaktadır: 

- Zamanın daha büyük bir kısmının iç mekanlarda geçirildiği her zaman 

- Yaşlılar, çok genç insanlar veya kalp-damar ve solunum hastalıkları olan kişiler gibi iç 

mekan hava kalitesine karşı potansiyel olarak daha hassas olan bireyler iç mekanlarda daha da 

fazla zaman geçirmektedir 

- Bazı kirleticilerin iç ortam seviyeleri, enerji verimliliği önlemleri veya sentetik malzemeler, 

böcek ilaçları veya ev temizleyicilerinin kullanımı sonucunda son on yıllarda önemli ölçüde 

artmıştır. 

 

Hava kalitesi kirleticilerinin kaynakları, üretildikleri yere göre sınıflandırılabilir. İç mekanlar, 

iç mekan hava kalitesi kirleticilerinin genel seviyeleri ile ilgilidir. Ana kaynaklar şunlardır: 

- Pişirme uygulamaları ve tütün dahil olmak üzere yanma kaynakları 

- Temizlik malzemeleri, boyalar ve diğer kimyasal ve uçucu organik bileşikler 

- İnşaat malzemeleri 

 

Ġç mekan hava kalitesi kirleticilerine maruz kalma yolları:  

Farklı iç hava kalitesi kirleticileri, doğaları ve özellikleri doğrultusunda farklı maruziyet 

yollarını temsil eder, en yaygın yollar açıklanacaktır: 

- Soluma nedeniyle maruz kalma 

- Yutulma nedeniyle maruz kalma 

- Dermal emilim 

DıĢ ve iç ortam hava kalitesi seviyeleri arasındaki iliĢki: 

Dış ve iç ortam hava kalitesi seviyeleri, havalandırma veya bina ortamlarında denenen 

sızıntılar yoluyla kurulan fiziksel bağlantı nedeniyle güçlü bir şekilde birbiriyle ilişkilidir. Bu 

ikisi arasındaki korelasyonları gösteren farklı deneysel çalışmalardan elde edilen izleme 

sonuçları açıklanacaktır.  

Sağlık etkileri ve halk sağlığının korunmasında hava kalitesi kılavuzlarının kullanımı: 

İç mekan hava kirleticilerine maruz kalmanın halk sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu 

birçok çalışma ile ortaya konmuştur. Göz, burun ve boğaz tahrişi; baş ağrısı, baş dönmesi ve 

yorgunluk; solunum yolu hastalıkları, kalp hastalıkları ve kanser en çok belgelenen sağlık 

etkileri olup, hava kalitesi koşullarından kaynaklanan etkilerin bilimsel olarak anlaşılması 

hala gelişmektedir [4]. 

Ġç hava kalitesi için ölçüm teknikleri 
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İç mekan hava kalitesinin izlenmesi, doğrudan sağlık sonuçlarına ilişkin endişelerin yanı sıra 

mevcut pandemi gerçeğinin ortaya çıkardığı bilinç nedeniyle son yıllarda önem kazanmıştır. 

Farklı iç mekan ve ev algılama cihazları ve sensörleri ile Şekil 5'te gösterilenler gibi diğer 

araçlar açıklanmaktadır. 

 

 

 

 

Kaynak Kontrolü ve Kirlilik Dağılımı: 

Kaynak kontrolü ve kirlilik dağılımında aşağıdaki yöntemler kapsanmaktadır 

- Düşük emisyonlu malzeme ve ürünlerin uygulanması 

- İç mekanlarda yanma için kullanılan cihazların ve yakıtların doğru seçimi 

- Ürünlerin dış havaya havalandırılması 

- Havalandırma kontrolü 

Hasta bina sendromu (SBS), özellikleri, belirtileri: 

Hasta bina sendromu (HBS) terimi, bir binanın sakinlerinin, tanımlanmış belirli bir neden 

veya hastalık olmaksızın, doğrudan binada geçirilen zamanla bağlantılı olduğu varsayılan 

sağlık veya konforla ilgili akut etkiler yaşadığı bir durumu tanımlamak için kullanılır  

 

9.2 Isıl Konfor 

Termal konfor hissini etkileyen ana değişkenler şunlardır: 

- Hava sıcaklığı 

- Sınırlayıcı yüzeylerin sıcaklığı 

- Bağıl nem 

- Hava hızı 

- Bireylerin metabolizma hızı 

- Kullanılan giysiler 

 

Termal konforun değerlendirilmesi 

Termal konfor farklı model veya yöntemlerle değerlendirilebilir:  

- Pierce İki düğümlü model: Eşit fizyolojik zorlanma üreten fiziksel koşulların belirli 

kombinasyonlarının belirlenmesine dayanır. 

- Tahmini Ortalama Oy: Denge denklemine dayanan Fanger, belirli bir termal ortamın büyük 

bir insan grubu için kabul edilebilir olup olmayacağını tahmin etmek için bir yöntem 

geliştirmiştir. 

 - Uyarlanabilir termal konfor yöntemi: Giysi, aktivite, duruş vb. değişikliklerle optimum 

konfor sıcaklığının ayarlanmasına dayanır, böylece bina sakinleri mevcut koşullarda rahat 

eder. 
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Binaların ve enerji sistemlerinin tasarımında dikkate alınması gereken termal konfor 

parametreleri: 

Termal konfor, yapıların tasarımı ve enerji tüketimi üzerinde büyük etkisi olan bir dizi eylemi 

içerir. Bu, binaların yönü, gölgeleme veya doğal taşınım olasılığı, yenilenebilir enerji 

kullanımı, enerji tasarrufu önlemleri, HVAC sistemleri gibi parametreleri içerir ve tüm bunlar 

tüketici ve bina sakinlerinin davranışlarıyla ilgilidir.  

 

 

 

9.3 Işık Kalitesi 

İç mekan ışığı, doğal ışığın yokluğunda görünürlüğümüzü artırmak amacıyla insanlar için 

görünür aralıkta elektromanyetik radyasyon yayan yapay mekanizmadır. Çoğu iç mekan 

ortamı için üç ana ışık türü vardır, örneğin: 

- Akkor: Bir akkor ampul, bir tel filamenti parlayana kadar ısıtarak ışık oluşturur. 

- LED: İç mekan ortamları için popülaritesi hızla artan LED ışıklar, sıcak veya soğuk beyaz 

tonları elde etmek için yeşil, kırmızı ve maviyi kullanır. 

- Floresan: Floresan lamba, düşük basınçlı cıva buharlı gaz deşarjından yararlanır. 

 

 

Ġç ve dıĢ aydınlatmanın tanımı 

Gün ışığı veya doğal ışık, bir bina ve tüm bölgeleri için gerekli ve önemli bir aydınlatma 

kaynağıdır. Bunun görünürlük veya görsel konfor için yeterli olmadığı durumlarda, yapay 

aydınlatma kaynakları kullanılır. Yeterli bir iç mekan aydınlatması seçimi, bina sakinlerinin 

refahı ve binanın enerji verimliliği performansı için tercih edilir. Dış aydınlatma, binaların 

çevresindeki özel bahçeler veya peyzaj gibi yapının kendisiyle ilişkili alanlara uygulanan 

yapay aydınlatma kullanımına atıfta bulunur. 

Aydınlatma için düzenleme ve kontrol sistemleri 
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Binalardaki aydınlatma tesisatları aşağıdaki gibi koşullara sahip bir kontrol ve düzenleme 

sistemine sahip olmalıdır: 

- En az bir manuel açma-kapama kontrol sisteminin mevcudiyeti 

- Doğal ışık sisteminin mevcudiyeti 

  

 

 

 

Bakım ve koruma 

Uygun aydınlatma parametrelerinin ve enerji verimliliğinin sürdürülmesini garanti etmek için 

bir bakım planı geliştirilmelidir. Bu plan, lamba değiştirme işlemleri, armatürlerin planlanan 

metodoloji ile temizlenmesi ve her ikisinde de gerekli periyodiklik dahil olmak üzere 

aydınlatılan alanın temizlenmesi gibi eylemleri içerecektir. Bu plan, bina içinde mevcut olan 

farklı bölgeleri dikkate almalıdır. 

Aydınlatma tesisatlarında güvenlik 

Konutlar veya ofisler de dahil olmak üzere binaların aydınlatılması ile ilgili güvenlik 

önlemlerinin uygulanması ve takip edilmesi önemlidir. Aşağıdaki hususlar dikkate 

alınmalıdır: 

- Arızalı veya tükenmiş lambaların bağlantısının kesilmesi 

- Elektrikli ekipmanların voltaj yükselmelerine karşı korunması 

- Ekipman ve ışıkların sıcaklığını düşürerek daha fazla yangın güvenliği 

- Acil durum aydınlatması için doğru akıma bağlantı imkanı 

Doğal ıĢık kullanımı ve doğal ıĢık kullanımını artırmaya yönelik farklı stratejiler 

Pencereler dış dünya ile görsel temas sağlar, bu da bina sakinlerinin zamanlarının büyük bir 

bölümünü geçirdikleri ev ve ofislerde gereklidir. Pencerelerden giren doğal ışık, aydınlatmada 

hoş bir çeşitlilik yaratabilir ve iç mekanda belirli bir aydınlatmanın modellenmesini ve 

dağıtılmasını kolaylaştırabilir. Tüm bunlar, güneşten, gökyüzünden veya pencerelerden 

parlama olmadığı sürece, bina sakinlerinin yaşadığı genel bir görsel tatmin hissine katkıda 

bulunur. Biyoklimatik mimari, bina yönelimini ve tasarımını kullanarak binanın doğal 

aydınlatma payını iyileştirebilir, bina sakinlerinin refahına ve binalarda enerji tüketiminin 

azaltılmasına katkıda bulunabilir.  
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9.4 Gürültü Yönetimi 

 

Bina çevresini etkileyen gürültü ve ses ile ilgili temel kavramlar:  

Bir ses dalgası kulağa hava basıncında çok küçük bir dalgalanma olarak ulaşır. Bir tam 

dalgalanma bir döngüdür ve saniyedeki döngü sayısı sesin frekansıdır. Bir ses, bina 

sakinlerinin faaliyetlerine istenmeyen bir şekilde müdahale ettiğinde gürültü olarak 

adlandırılır. 

 

Binalardaki gürültü seviyelerinin azaltılması 

Binalarda bulunan ses ve gürültü seviyesi, kaynağın gücü veya yoğunluğunun yanı sıra binada 

mevcut olan ses emilim miktarının bir fonksiyonudur. Emilim mobilya veya akustik malzeme 

ile sağlanabilir. 

 

Gürültüyü önlemek için özel inĢaat malzemeleri 

Günümüzde, bir yapıyı tasarlarken veya yenilerken dikkate alınması gereken önemli bir 

parametre de gürültüyü önleme kabiliyetidir. Stratejiler arasında özel inşaat malzemelerinin 

kullanımı yer almaktadır. Alçı ahşap, beton tuğla ve kiremit gibi malzemeler sesi yansıtırken, 

halı, köpük, dolgu ve fiberglas yalıtım gibi malzemeler sesi emmede iyidir.  
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Oda Akustiği Oda akustiği ve gürültü açısından tasarım önemlidir. Akustik açıdan dengesiz 

bir oda, hoparlör sisteminin dinleyiciye dengesiz ses vermesine neden olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Gürültü Kirliliğinin Etkileri: 

Gürültü kirliliğinin insan sağlığı üzerinde tahriş, uyku bozukluğu, iletişime müdahale, 

performans etkisi, sosyal davranışa etki, işitme kaybı, baş ağrısı, küçük kazalara daha fazla 

yatkınlık gibi önemli etkileri vardır.  

 

10. Ünite Yeşil Çatı Bahçeleri         

10.1. Yeşil Çatıların tanımlanması 

YeĢil çatı Tasarım gereği, hava koşullarına karşı koruma sağlayan katmanın üzerine bitki 

örtüsünün kasıtlı olarak sağlandığı çatıdır. Tanım olarak yeşil çatılar, yapay yapılardan 

düzenlenmiş, ancak basit bir çatı bahçesinden daha karmaşık olan yeşil alanlardır. Genellikle 

bitkiler, asgari dikkat ve özen gerektiren, aslında çatının devamı haline gelen çok katmanlı bir 

sistemde yetiştirilir. Yeşil çatıların sivil ve endüstriyel binalarda düzenlenmesi, bu yapıcı 

çözümün sunduğu birçok avantaj göz önüne alındığında, günümüzde tüm kıtalardaki 

mimarlar ve şehir plancıları için giderek daha yaygın bir seçenek haline geliyor. Romanya'da 

böyle bir çözümün uygulanmasını kolaylaştırmak için, "Yeni ve mevcut binalar için yeşil 

çatıların tasarımı ve uygulanmasına ilişkin Kılavuz" geliştirilmiştir. Yeşil çatılı binaların 
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karmaşık tasarımıyla ilgili özel yönler arasında, bitki örtüsünün ve mahsul katmanlarının 

etkileri, hem kalıcı tasarım durumu hem de kalıcı tasarım durumu için temel mekanik 

dayanım ve stabilite gereksinimini karşılama açısından sunulmakta ve analiz edilmektedir.  

Çatılarda bitki örtüsü kullanımı modern bir buluş değildir. Geçmişte çimden yapılan yeşil 

çatılar, su birikmesini veya sızıntıyı önlemek için çatıyı yalıtmak için tasarlanmışsa, şimdi bu 

seçenek daha az kirletici bir çevre için bir alternatiftir Yeşil tabaka, üzerinde çimlerin yetiştiği 

çok ince bir toprak tabakasının veya başka bir desteğin varlığını varsayar. Bu tabakanın 

ağırlığı, toprak tabakasının kalınlığına bağlı olarak 50kg/ m2 ile 200-500 kg/ m2 arasında 

değişebilmektedir. 

 

10.2. Yeşil Çatıların Tarihsel Gelişimi 

Tarihteki ilk yeşil çatılar, MÖ 500 civarında inşa edilen ünlü Babil'in Asma Bahçeleridir. Kral 

II. Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. İskandinavya, Kürdistan veya Afrika bölgeleri gibi 

dünyanın diğer bölgelerinde, geleneksel yerel mimari, evleri uygun şekilde soğuktan veya 

sıcaktan korumak için eski zamanlardan beri yeşil çatılar kullanmıştır. 19. yüzyılda, yeşil çatı, 

özellikle çatı bahçesi Batı mimarisine geri döndü, ancak yalnızca bir yardım eli ile müşteriye 

yönelikti. Yirminci yüzyılda, belirgin ekolojik farkındalık, çevre gruplarının baskısı ve sahada 

metodik bir araştırma gibi faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle, savaş sonrası dönemde ve 

neredeyse yalnızca Almanya'da ve Almanca konuşulan ülkelerde hızlanarak eğilim devam 

ediyor. Almanya, İsviçre ve Avusturya, yeşil çatıların uygulanması, tanıtılması ve 

araştırılmasında liderler haline geliyor ve bunu daha yakın zamanda Birleşik Krallık, Amerika 

Birleşik Devletleri ve Hollanda gibi ülkeler izliyor. Bu tür ilk proje, İsveç'in Malmö 

kentindeki "İskandinav Yeşil Çatı Enstitüsü"nde bulunan "Augustenborg Botanik Çatı 

Bahçesi" olarak kabul ediliyor. 

 

10.3 Yeşil Çatı Çeşitleri 

Yeşil çatılar, kapsama için seçilen bitki katmanına bağlı olarak üç kategoriye ayrılır: 

● Yaygın 

● Yarı kapsamlı 

● Yoğun 

Geniş çatı, üzerinde özel bakım gerektirmeyen veya neredeyse hiç bakım gerektirmeyen 

son derece toleranslı bitkilerin yetiştiği çok ince bir toprak tabakası içerir. 

Geniş yeşil çatılardaki bitki örtüsü, çimenler, sukulentler ve yosunlardan oluşuyor. 

Yarı geniş çatı, Bitki örtüsü esas olarak çimenler, uzun ömürlü bitkiler, soğanlar, rizomlar, 

çalılar, çalılardan oluşur. Dikim, bitki bakımı için özel önlemler gerektirmez. 

Yoğun tip çatı (bahçe terası) Bu tip yeşil çatı, bitkilerin (çimenler, çalılar, çalılar, ağaçlar, 

tek yıllıklar veya çok yıllıklar) zemindekiyle aynı (belirli) dikim koşullarının ardından 
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ekildiği düzdür. Büyüme ve gelişme koşulları özeldir, bakım gerektiren bu tür bitkiler 

(düzenli sulama ve uygun gübreleme). Ekildiği toprak tabakasının kendine has özellikleri ve 

önemli bir kalınlığı vardır. 

 

10.4 Yeşil Çatıların Çevresel Faydaları 

 

Kentsel ada etkisinin azaltılması Yeşil çatılar, kentsel alanlarda 

ortam sıcaklığını düşürmenin en etkili yollarından biridir. Yaz 

aylarında şehirlerdeki sıcaklıklar, şehirlerden 5-7ºC daha 

yüksektir. Ülkenin diğer bölgelerinde binaların ve sokakların ısı 

emilimi nedeniyle ve geleneksel bir çatının sıcaklığı yeşil bir 

çatıya kıyasla 40ºC'ye kadar daha yüksek olabilir. Tyndall Center 

tarafından iklim değişikliği üzerine yapılan bir araştırmaya göre, 

kentsel ada etkisini (UHI Etkisi) azaltmak için şehirlerde %10 

daha fazla yeşillik gerekmektedir. 

 

 

 

Gürültü azaltma Yeşil çatı sistemi iyi bir ses yalıtımı 

sağlayarak yaşam alanını daha sessiz ve daha keyifli tutar. 

Bu, büyük şehirlerde, endüstriyel alanlarda ve havaalanlarında 

gürültünün azaltılmasına yardımcı olur. 

 

Yağmur suyu tutma Yeşil çatıların en büyük avantajı, su 

sızıntılarının azalmasıdır, bu da yaz aylarında kanalizasyon 

sistemleri üzerindeki yükü %70-95 oranında azaltır. Yeşil 

çatıların ayrıca, tanklarda veya diğer benzer yağmur suyu 

yönetim ekipmanlarında su toplama ihtiyacını azaltarak veya 

sıfıra indirerek, maliyeti düşürme üzerinde etkisi vardır. 

Ayrıca, yağmur suyunu tutma yeteneği, şiddetli yağmurların 

neden olduğu kazaları sınırlamaya yardımcı olur. 

 

Yağmur suyunun arıtılması Doğal biyo-filtreleme yoluyla 

yeşil çatılar, toksinlerin su yollarına ve su yollarına ulaşmasını 

engeller. Kohler & Schmidt (1990) tarafından yürütülen 

araştırmaya göre, kurşun, bakır ve kükürt kadmiyumun %95'i 

ve yağmur suyundan gelen çinkonun %19'u yeşil çatının alt 

tabakasında kalır ve böylece su kalitesinin yerel olarak 

iyileştirilmesine yardımcı olur. 
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Karbon emisyonlarının azaltılması Yeşil çatılar, küresel 

ısınmanın en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilen 

havadaki CO2 miktarını azaltmaya yardımcı olur. Bir m3 yeşil 

çatı yılda 5 kg CO2 emebilir. Ayrıca, düşük enerji tüketimi 

nedeniyle, yılda 3,2 kg karbondioksitte ek bir azalma vardır. 

Böylece, bir m3 yeşil çatı, bir arabanın 80 km yürüyerek 

yaydığı CO2 miktarını emebilir. 

 

Temizleyici hava Yeşil çatılardaki bitkiler ayrıca havadaki 

duman, ağır metaller ve uçucu organik bileşikler gibi havadaki 

partikülleri de yakalayabilir ve bu da hava kalitesi ve 

sakinlerin sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 

Araştırmacılar, bir m3 yeşil çatının her yıl 0,2 kg havadaki 

partikülü emmeye yardımcı olabileceğini tahmin ediyor. 

 

Doğal YaĢam alanı Kentleşme arttıkça, biyoçeşitliliğin 

sağlanması yerel konseylerin temel gereksinimlerinden biridir. 

Yeşil çatılar, çeşitli türler için yaşam alanı sağlayabilir ve 

kentsel altyapı tarafından bozulan ekolojik döngüyü geri 

yükleyebilir. 

 

 

10.5 Yeşil Çatıların Sosyal Faydaları 

 

Yeşil çatılar, şehrin kalbindeki beton yapılara getirilen bir 

renk lekesi ve modern mimariye önemli iyileştirmeler 

getiriyor. Çeşitli araştırmalara göre yeşil alanların varlığı 

psikolojik rahatlatıcı bir etkiye sahiptir, kan basıncını 

düşürmeye yardımcı olur ve kalp atış hızını düşürür. Yeşil 

çatılar, birden fazla faydası nedeniyle konut ve ticari 

mülklerin değerini artırır. 

 

Kullanılabilir yeĢil alan Yeşil çatılar, sınırlı açık alana sahip 

kentsel alanlarda ek yeşil alan sağlar ve binalara değer katar. 

Kullanılabilir çatılar, birçok kullanım olanağı sağlayan 

topluluk bahçeleri, ticari veya rekreasyon alanları olarak 

tasarlanabilir. 
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Kentsel tarım Yeşil çatılar, kentsel tarım için ek fırsatlar 

yaratabilir. Kentsel bir topluluğun ekolojik ayak izini 

azaltabilir ve hatta topluluğun gıda kaynaklarının özerkliğini 

kısmen sağlayarak bir gıda sistemi oluşturabilirler. 

 

10.6 Yeşil Çatıların Ekonomik Faydaları  

 

Yeşil çatıların çatının ömrünü üç katına çıkardığı 

gösterilmektedir. Çatının tabanındaki malzemeler mekanik 

hasarlardan, ultraviyole radyasyondan ve aşırı sıcaklıklardan 

korunarak daha az bakım gerektirir ve böylece yenileme 

maliyetleri daha düşüktür. 

 

Enerji verimliliği Yeşil çatılar, ısıtma için %25 ve soğutma 

için %75 oranında enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olur. 

Enerji fiyatları yükseldikçe, bu giderek daha önemli hale 

geliyor. 

 

 

10.7 Yeşil Çatılı Binaların Yapısal Tasarımı 

Yeni binalarda yeşil çatılı yapıların tasarımı yürürlükteki yönetmeliklere göre yapılmaktadır. 

Mevcut binalarda yeşil çatının düzenlenmesi şunları içerir: 

 Mevcut durumda ve yeşil çatının gerçekleştirilmesinden sonra dikey ve sismik yüklerde 

mevcut güvenlik seviyesinin değerlendirilmesi için teknik bir uzmanlığın 

detaylandırılması 

 Yeşil çatının gerçekleştirilmesinden sonra yatırımcı tarafından talep edilen güvenlik 

seviyesi ve kullanım süresinin sağlanması için yapıcı tedbirlerin önerilmesi; 

 Müdahale çözümünün (konsolidasyon veya yıkım / restorasyon) benimsenmesi için 

teknik-ekonomik analiz (maliyet-fayda). 

Yoğun bitki örtüsüne sahip, az sayıda yer üstü seviyesine (≤ 3†4) sahip binalar için, yeşil çatı, 

kural olarak, bir bölümün tüm yüzeyinde (bağlantılar arasında) düzenlenecektir. Tasarım 

temasıyla, bina / bölüm sadece kısmen bitki örtüsü ile kaplanmışsa, bitki örtüsü olan alan ile 



 

98 

 

normal çatılı alan arasında binanın tüm yüksekliği boyunca ek bir ayırma derzi eklenecektir. 

Bitişik iki bölümdeki alan yükleri %33'ten fazla farklılık gösterirse, temellerde amaç devam 

edecektir. Çatı eğiminin optimal değeri %10 † %20 arasında değişmektedir. Kültür 

katmanlarının kendi ağırlığı altında kaymasını önlemek için çatının eğimi genellikle %20 ile 

sınırlıdır. Daha yüksek eğimler için, ekin katmanlarını stabilize etmek için özel önlemler 

gereklidir. 

YeĢil çatılı binaların tasarımı için mekanik ajanların eylemlerinin sınıflandırılması, SR 

EN 1990: 2004 standardına ve Ulusal Ek SR EN 1990 NA: 2006'ya göre yapılır. 

Yeşil çatının düzenlenmesinden (kültür katmanlarının ve bitki örtüsünün ağırlığı) gelen kalıcı 

tasarım yükü, tasarım temasıyla oluşturulan bitki örtüsü tipine bağlı olarak aşağıdaki gibi 

alınacaktır: 

- geniş bitki örtüsü: gav = 1,50 kN /m 
2
 

- yarı yoğun bitki örtüsü: gav = 2.50 kN /m 
2
 

- yoğun bitki örtüsü: gav = 7.50 kN /m 
2
 

Yukarıdaki değerler, kültür katmanlarında normalde tutulan su miktarını da içerir. 

YeĢil çatıların tasarımı için, SR EN 1991-1-1 standardında ve bunun Ulusal Ekinde 

verilen çatılardaki faydalı yüklerle ilgili genel hükümler uygulanacaktır. 

Özel düzenlemelerin olmaması durumunda, yeşil çatılardaki kar yükleri, SR EN 1991-1-3: 

2005 standardının ve SR EN 1991-1-3 / NA: 2006 Ulusal Ekinin genel hükümlerine göre 

belirlenir. 

Özel düzenlemelerin yokluğunda, yeşil çatılardaki rüzgâr yükleri, SR EN 1991-1-4:2005 

standardının ve Ulusal Ek SR EN 1991-1-4 / NB:2007'nin genel hükümlerine göre belirlenir. 

Spesifik ulusal ve/veya uluslararası düzenlemelerin olmaması durumunda depremin yeşil 

çatılı binalar üzerindeki etkileri Kod P100-1/2006 hükümlerine göre belirlenecektir. Yeşil 

çatının getirdiği ek kalıcı ağırlık, binanın toplam kütlesini, yatay sismik tasarım kuvvetinde az 

ya da çok önemli bir artışa yol açan geleneksel bir bileşime sahip bir çatı durumunda 

sonuçlanana kıyasla arttırır. 

Temel yangın güvenliği gereksinimi açısından yeĢil çatıların tasarlanması 

Yoğun yeşil çatıların kıvılcımlara karşı hassas olmadığı ve termal radyasyona karşı dayanıklı 

olduğu düşünülmektedir. Kalın toprak tabakası (> 20cm) ve düzenli olarak sulanmaları 

nedeniyle yangın tehlikesi olmayan çatılar olarak kabul edilebilirler. 

Kapsamlı yeşil çatılar, aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde kıvılcımlara ve termal 

radyasyona karşı dayanıklı olarak kabul edilir: 

 Alt tabaka minimum 3 cm kalınlığa sahiptir ve mineral ürünlerden yapılmıştır 

 Kullanılan bitki türlerinin yangın riski taşımaması 

 Bitki örtüsü alanı ile tarladaki veya çatı kenarındaki (tavan arası, korkuluklar, çatı 

pencereleri, geçişler, duvarlar, vb.) herhangi bir kaza esnasında, BROOF sınıfı ürünlerden 

yapılmış, en az 50 cm genişliğinde sürekli çevre şeritleri sağlamak. / malzemeler, 
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(kalınlığı en az 50 mm veya kütlesi > 80 kg/ m2 olan, maksimum agrega granülometrisi 

32 mm, minimum 4 mm olan çakıl; kalınlığı en az 40 mm olan mineral karolar) 

 En az 30 cm yüksekliğinde (toprak tabakasının üst kısmından ölçüldüğünde), 40 m'den 

fazla olmayan aralıklarla, yangına tepki sınıfı A1 veya A2 malzemelerden yapılmış 

bariyerlerin dikey yönlerinde inşa edilmesi veya BROOF sınıfı ürün/malzemelerden en az 

1m genişliğinde sürekli koruma şeritleri koyulması. 

 Pencerelerin uygulandığı cephelerden en az 5 m mesafenin gözetilmesi. 

 

YeĢil çatıların temel gereksinimleri olan hijyen, sağlık ve çevre açısından tasarımı 

Almanya'da yapılan ölçümler, 10 cm kalınlığındaki bir alt tabakanın elektromanyetik 

radyasyonun derinlik yayılımını %99 oranında azalttığını göstermektedir. 

Bitkiler karbondioksit tüketir ve oksijeni serbest bırakır, böylece daha temiz hava 

sağlanmasına yardımcı olur. Evapo -terleme fenomeni nedeniyle, yeşil çatıların çevresindeki 

hava daha soğuk ve nemlidir, bu da filtrasyona ve toz birikmesine neden olur. Binadaki ısı 

kayıpları azaltılarak ve evapo -terleme olayı sonucunda ısı adalarının kentsel ortamdaki etkisi 

azaltılır. 

Kentsel alanda yeşil çatıların oluşturulması aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin sağlanmasını 

da içerir. Yeşil çatılar, kentin "yeşil akciğeri" işlevine ek olarak, binayı kullanan topluluk için 

olası rekreasyon alanları da sağlar. Bahçıvanlık terapi tıbbi programları - tamamlayıcı terapi - 

yeşil alanlar etkin bir şekilde sağlık tesisinin bir parçasıysa daha kolay uygulanabilir. 

Temel operasyonel güvenlik gereksinimi açısından yeĢil çatıların tasarımı 

Yeşil çatıyı kuran ve bakımını yapan işçilerin kaymasını ve düşmesini önlemek için korkuluk, 

asma tırabzan, kemer vb. koruyucu önlemler alınmalıdır. Tasarımcı, halatlara, platformlara 

vb. bağlanacak elemanları yani ankraj sistemlerini ve kayar rayları sağlamalıdır. Uygulama 

sırasında ve bitki örtüsü bakım dönemlerinde koruma önlemlerinin sağlanması yeşil çatı 

sisteminin tasarımcısının değil, inşaatçının ve yararlanıcının sorumluluğundadır. 

Temel gürültü koruma gereksinimi açısından yeĢil çatıların tasarımı 

Alt tabaka ve bitki tabakası, çatı altındaki boşlukların hava ses yalıtımının artmasına katkıda 

bulunan ek bir yükü temsil eder. Gösterişsiz geniş yeşil çatılar ayrıca gürültü seviyesinin 

yüksek frekans aralığında 2 - 8dB ve orta ve düşük frekans aralığında (50 - 2000Hz) 5 - 13dB 

azalmasını sağlayabilir. 

Enerji tasarrufu ve ısı yalıtımının temel gereksinimleri açısından yeĢil çatıların tasarımı 

Yeşil çatıların enerji tüketimini ve yakıt maliyetlerini düşürmede katkısı vardır. Alt tabaka ve 

bitkisel tabaka, çatı altında bulunan odalar için - yazın - soğutma ve - kışın - ısı yalıtımı 

sağlar. 

Yer ve boyut olarak aynı olan ancak çakıl korumalı su yalıtımına sahip çatılarda yapılanlara 

kıyasla yeşil çatılarda yapılan ölçümler, 20 ila 40 cm yüksekliğinde bir bitki tabakasının 

ilişkili olduğu 20 cm'lik bir alt tabakanın, ısıl direnç için eşdeğer bir değere sahip olduğunu 
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göstermektedir. Bitki örtüsü ve alt tabakası, çatı yüzeylerinden suyun uzaklaştırılmasındaki 

gecikmeye katkıda bulunur ve dolaylı olarak yağmur suyu drenaj cihazları üzerindeki yağmur 

suyunun basıncını azaltır. Aynı kaynaklar, 20 - 40 cm kalınlığındaki bir alt tabakanın 10-15 

cm su 

tutabil

eceği

ni, bu 

da 

akışta 

%25'li

k bir 

azalm

a olduğunu belirtmektedir. 

 

Eğimli çatılar için özel hükümler 

Genel olarak yeşil çatıların su drenajını sağlamak için minimum %2 eğime ihtiyacı vardır. 

Eğimi 10°'den (%18) fazla olan çatı, yeşil çatının bileşen katmanlarını stabilize etmek için 

önlem alınması gereken çatıdır. İlk su yalıtım tabakası sadece desteğe yapıştırılmamalı, aynı 

zamanda 5-10 cm'lik bir hızda mekanik olarak sabitlenmelidir. Kök bariyerinin ancak örtünün 

eğimi 10°'nin (%17,6) altında ise sağlanması tavsiye edilir. Çatı eğimi 15°'den (%26,8) fazla 

ise, yeşil bileşimi oluşturan katmanların stabilitesini sağlamak için traversler veya ızgaralar 

kullanılacaktır. 20° (%36.4) üzerindeki eğimlerde, alt tabakayı bindirme dayanakları ile 

sabitlemek gerekir. Alt tabaka, bitkilerin çimlenmesi ve ilk büyümesi sırasında her zaman 

nemli tutulmalıdır. Katman kaymasının önlenmesi lokal olarak, tek/tek yönlü, eğimli, 

eğimli/düzgün eğimli veya yüzeyde homojen olarak profilli malzemeler, stabilize bitki 

halıları, tekstil keçeler, petek ağlar veya çıta ağlar kullanılarak yapılabilir. Yeşil çatıların 

kullanım süresi (yaklaşık 35 † 40 yıl olarak tahmin edilmektedir) normal çatılardan daha 

uzundur (yaklaşık 15 † 20 yıl olarak tahmin edilmektedir) çünkü termal su yalıtım katmanları 

kültür ve bitki örtüsü materyali tarafından korunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Romanya'da yapılan peyzaj düzenlemelerinden bazıları: 
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● C

luj'un 

ana 

arteri

nde 

düzen

lenmi

ş yeşil 

çatılı otobüs durakları Napoka 

 

 

● Ultra açık yeşil çatılı Trotuş Rekreasyon Merkezi 

 

 

 

 

10.8 Yeşil çatı bakımı 

Yeşil bir çatının bakımı iki farklı aşamadan oluşur: 

 Bitki pekiştirme sürecinin gerçekleştiği iki yıla kadar sürebilen ekim sonrası bakım. 

Alt tabakanın kalıcı olarak nemli kalması gereken bir dönemdir. Bu, özellikle destek 

üzerinde malç bulunan tohumların ve muhtemelen püskürtülen sürgünlerin kullanıldığı 

geniş çatılar için geçerlidir. 

 Yılda en az bir kez kuru bitkilerin veya yarı yoğun çatılarda yabani otların 

denetlenmesini ve ayıklanmasını içeren yeşil çatının hizmet süresi boyunca bakım. 

Bununla birlikte, yoğun bahçe teras çatıları, terasın kullanımına bağlı olarak ve her 

mevsime karşılık gelen bitkiler, büyüme, çiçeklenme vb. görünüm. 
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