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1. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 

1.1 Enerjinin Tanımı 

En genel anlamıyla ‗iş yapabilme gücü‘ olarak tanımlanabilen enerji, her türlü üretim 

hatta tüketimin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan bir kaynak durumundadır. İnsanlar 

enerji kaynağı olarak odun, insan ve hayvan gücü, akarsu, kömür, petrol, doğalgaz, nükleer 

enerji, hidrojen ve bor benzeri gibi farklı maddelerden zaman içinde yararlanmıştır. İnsanlığın 

günün bilim ve teknoloji olanaklarına bağlı olarak, değişik maddelerden ekonomik koşullarda 

enerji üretmenin arayışını sürdürülmekte olduğu da bilinmektedir. Ekonomik açıdan 

bakıldığında bu gücün, tüm üretim sistemlerinin işleyişinde temel girdi olduğu görülmektedir. 

İnsanın ihtiyaçlarının karşılanmasında ve onun daha yüksek bir yaşam düzeyine 

ulaştırılmasında enerji, kendisine en çok gereksinme duyulan bir madde durumundadır. Bu 

önemi nedeniyle enerji, tarih boyunca insanın bütün ekonomik faaliyetlerinde çeşitli 

kaynaklardan sağlanarak kullanılmış, bilinçli veya tesadüfi olarak, ancak insanlık tarihinin her 

döneminde enerji kaynakları dikkatleri daima üzerinde toplamıştır.  

1948 yılında Einstein enerjinin bir madde olduğunu ispatlayarak, termodinamik bilimi 

alanında adeta yeni bir çağ açmıştır. Bu temel ilkeden hareketle enerjinin her maddenin 

yapısında var olduğu ve ne yoktan var edilebileceği ne de vardan yok edilemeyeceği, ancak 

dönüştürülebileceği, tartışma götürmez bir şekilde kanıtlanmıştır. Bu bilimsel açıklama, 

doğadaki enerjinin daima sabit kaldığını ve miktarının hiçbir şekilde değiştirilemeden sabit bir 

oran içinde korunacağını da ortaya koymaktadır.  

Enerji konusunda sürdürülen çalışmalar dünyamızın enerji açısından tükenmez bir kaynak 

olduğunu göstermektedir. Nitekim içinde yaşadığımız çağdaki çalışmalar, enerjinin bu açıdan 

irdelenmesine yönelik olmayıp, termo-dinamik biliminin ortaya koyduğu ilkelerden hareketle, 

hiçbir zaman tükenmeyeceği kanıtlanmış olan enerjinin, insanoğlu tarafından günün 

ekonomik şartlarına uygun olarak nasıl elde edilebileceği noktasında yoğunluk 

kazanmaktadır.  

Burada konu edilen enerji, her maddenin yapısında var olan enerji değil, günün 

teknolojisiyle üretilen ve ekonomik olarak kullanılabilir özelliği olan enerjidir. İnsanoğlu 

kendisi için gerekli olan enerjiyi, farklı zamanlarda, değişik kaynaklardan sağlama olanağını 

daima bulmuş ve bilinen yaşam süresi içinde, enerji yetmezliği gibi herhangi bir sorunla 

karşılaşmadan, faaliyetlerini sürdürmede bu kaynaklardan yararlanmıştır. Güneş, akarsu, 

rüzgâr ve orman kaynakları, insanın günümüze kadar olan yaşam sürecinin başlangıcında 

ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanmasında önde gelen kaynaklar olmuşlardır. Günümüzde bu 

kaynaklardan değişik yöntemlerle özellikle elektrik gibi ihtiyaç duyulan enerjinin 

sağlanmasında yararlanıldığından önemlerini devam ettirmektedirler. 
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Enerji Hayatımızda Neden Bu Kadar Önemli?  

Enerji, temel bir insan ihtiyacı olduğu için günlük hayatımızda çok önemlidir. Enerjiyi 

sadece insan yapımı yapılarımızı ısıtmak için değil, aynı zamanda onları soğutmak için de 

kullanıyoruz. Yataktan kalkmak, sokakta yürümek, parmağınızı kaldırmak ve hatta enerji 

kazanmak için yemek yememiz için bile enerji gereklidir. Ampullerden ev aletlerine ve 

araçlara kadar her türlü modern teknolojik cihazların kullanımında bolca enerji 

harcanmaktadır. .  

Neden Enerjiye Ġhtiyaç Duyarız?  

Sayısız nedenden dolayı enerjiye ihtiyacımız var. Her şeyden önce, sadece hayatta 

kalmak için gereklidir. Enerji yediğimiz, tükettiğimiz veya kullandığımız her şeydedir.  

Enerji, vücudun doğal iç fonksiyonlarını besler ve düzenler. Hücreleri ve vücut dokusunu 

onarır, kas inşa etmek için kullanılır ve homeostazı (çevresinde gerçekleşen olumsuzluklar 

karşısında hücrenin kendi dengelerini koruma çabası) korumak için gereklidir - ve çevre ne 

kadar sert olursa, bunu sürdürmek için o kadar fazla enerji gerekir. İnsan vücudunun biraz 

daha derinlerine inildiğinde, enzimler üretmek, kasları kasıp hareket ettirmek ve hücreler 

arasında elektriksel uyarıları taşımak için enerjiye ihtiyaç vardır. Toplumda, araba 

kullanmaktan televizyon izlemeye, evleri ve işyerlerini yapay ışıkla aydınlatmaya kadar her 

şey için enerjiye ihtiyaç vardır.    

ÇeĢitli Enerji Kaynakları 

Yaşamımızı sürdürürken hayatımızı kolaylaştıran, günlük yaşantımızda kullandığımız 

cihazlar sürekli bir enerjiye ihtiyaç duyarlar. Gerekli olan bu enerjinin elde edilmesi için 

çeşitli kaynaklar kullanılmaktadır.  

 

Dünya Kaynaklarını Kullanım Durumuna Göre Enerji sınıflaması 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

-  Güneş Enerjisi 

-  Rüzgâr Enerjisi 

-  Biokütle Enerjisi 

-  Hidroelektrik Enerjisi 

-  Jeotermal Enerjisi 

-  Hidrojen Enerjisi 

-  Dalga, akıntı ve gelgit Enerjisi 

Yenilenemez Enerji kaynakları 

- Fosil yakıtlar 

- Nükleer yakıtlar 

- Isı Kapanı jeotermal Enerji 

Ekosisteme verdikleri zarara göre 

Kirli Enerji Kaynakları 

-  Kömür 

-  Petrol 
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- Doğal gaz 

- Çekirdeksel füzyon 

-  Büyük barajlı su gücü 

Temiz Enerji Kaynakları 

-  Güneş 

-  Rüzgâr 

- Biokütle 

- Hidroelektrik 

- Jeotermal 

-  Hidrojen 

-  Dalga, akıntı ve gelgit 

- Barajsız su gücü 

Dönüşüme uğramasına göre: 

- Birincil (primer) enerjiler: Doğal enerjilerdir, doğadaki enerjilerin herhangi bir 

değişim ya da dönüşüm göstermemiş biçimidir. Örnek: Güneş, rüzgâr, hidrolik, 

petrol, kömür, jeotermal. 

- İkincil (sekonder) enerjiler: Türetilen enerjiler olarak adlandırılan bu enerjiler, 

birincil veya diğer ikincil enerjilerin dönüştürülmesi sonucu elde edilir. Örnek: 

Elektrik, termik, ısı, mekanik, kimyasal, elektromanyetik, ışık. 

Enerji hammaddelerinin enerji içeriklerine göre  

- Yoğun enerjiler: Petrol ve ürünleri, kömür, hidrolik enerji, atom enerjisini veren 

uranyum ve toryum.  

- Yoğun olmayan enerjiler: Güneş ve rüzgâr enerjileri. 

Depolanabilirliğine göre:  

- Tam olarak depolanabilen: Kömür, petrol ve ürünleri, atom enerjisi  

- Kısmen depolanabilen veya depolanamayan: Doğalgaz, hidrolik, güneş, rüzgâr. 

 

 

Dünyada kullanılan enerji kaynakları (https://www.bilgiustam.com/dunyada-kullanilan-enerji-kaynaklari/) 
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1.2 Yenilenebilir Enerji Nedir  

―Yenilenebilir enerji‖, ―yenilenebilir enerji kaynakları‖ veya ―yeşil enerji‖ olarak da 

kullanılan kavramlar, rüzgâr veya güneş gibi kullanıldığında tükenmeyen bir kaynaktan gelen 

enerji adlandırmaktadır. Sınırsız miktarda güneş veya rüzgâr enerjisi kullanabiliriz çünkü 

kaynağı sonsuzdur. Yenilenebilir enerji bazen yeni bir teknoloji olarak düşünülse de, doğanın 

gücünden yararlanmak uzun zamandan beri ısıtma, aydınlatma, ulaşım ve daha fazlası için 

kullanılmaktadır. Örneğin rüzgâr, denizciler tarafından yüzlerce yıldır tekneleri okyanusta 

hareket ettirmek için kullanılmıştır. Bu arada, çiftçiler yel değirmenlerini döndürmek ve 

tahılları öğütmek için uzun zamandan beri rüzgâr enerjisinden yaralanmıştır. Güneş ayrıca 

çok uzun bir süre ateş yakmak ve bazı durumlarda yemek pişirmek için kullanılmıştır. 

Ancak son birkaç yüz yılda ve özellikle sanayi devrimi sırasında insanlar daha ucuz ve daha 

kirli enerji kaynaklarına yöneldiler. Bunlar güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklardan 

daha bol olmasalar da, kullanımları çok daha uygun ve verimli olduğundan yaygın olarak 

kullanılmaya başlamıştır. 

1.3 Yenilenebilir Enerji teknolojileri 

1.3.1 Güneş Enerjisi 

● Güneş yarıçapı 700.000 km (dünya yarıçapının yaklaşık 109 katı),kütlesi 2×1030 kg 

(dünya kütlesinin yaklaşık 330.000 katı)olan bir yıldızdır. 

● Güneş kendi ekseni çevresinde dönmektedir. Bu dönüş, güneş ekvator bölgesinde 24 

günde, kutup bölgelerinde de 30 günde olmaktadır. 

● Güneşin merkezinde, temelde hidrojen çekirdeklerinin kaynaşmasıyla füzyon 

reaksiyonu meydana gelir. Güneşin merkezinde ve yaklaşık 15-16 milyon derecedir. 

Güneşin yaklaşık % 90‘ı hidrojendir 

● Güneşin korunda hidrojen çekirdekleri füzyon yaparak helyum çekirdekleri oluşmakta 

ve bu tepkimeler sonucu büyük bir enerji ortaya çıkmaktadır. 

● Güneşin toplam ışıması 3.8×1026 J/saniye olduğundan, güneşte bir saniyede yaklaşık 

600 milyon ton proton, yani hidrojen tüketilmektedir. 

● Güneş enerjisi (bize çok uzun gelse de) 2 milyar yıl sonra sönmüş bir yıldız olarak 

evrendeki yerini alacaktır 

● Dünyaya, güneşten saniyede, yaklaşık 4x10 üzeri 26 J‘lük enerji, ışınımlarla 

gelmektedir. Güneşin saldığı toplam enerji göz önüne alındığında bu çok küçük bir 

kesirdir; ancak bu tutar. Dünyada insanoğlunun bugün için kullandığı toplam enerjinin 

15-16 bin katıdır. 

GüneĢ Enerjisinin Avantajları  

- Güneş enerjisi tükenmeyin bir enerji kaynağıdır. (Göreceli olarak) 

- Güneş enerjisi, temiz bir enerji türüdür. Gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi 

zararlı maddeleri yoktur.  
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- Güneş, tüm dünya ülkelerinin yararlanabileceği bir enerji kaynağıdır. Bu sayede 

ülkelerin enerji açısından bağımlılıkları ortadan kalkacaktır.  

- Güneş enerjisinin bir diğer özelliği, hiçbir ulaştırma harcaması olmaksızın her 

yerde sağlanabilmesidir. 

- Güneşi az veya çok gören yerlerde biraz verim farkı olmakla birlikte, dağların 

tepelerinde vadiler ya da ovalarda da bu enerjiden yararlanmak mümkündür.  

- Güneş enerjisi doğabilecek her türlü bunalımın etkisi dışındadır. Örneğin, ulaşım 

şebekelerinde yapacakları bir değişiklik bu enerji tümünü etkilemeyecektir. 

- Güneş enerjisi hiçbir karmaşık teknoloji gerektirmemektedir. Hemen hemen bütün 

ülkeler, yerel sanayi kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla yararlanabilirler.  

GüneĢ Enerjisinin Dezavantajları; 

- Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve sürekli değildir. İstenilen anda istenilen 

yoğunlukta bulunamayabilir. 

- Güneş enerjisinden yararlanmak için yapılması gereken düzeneklerin yatırım 

giderleri bugünkü teknolojik aşamada yüksektir.  

- Güneşten gelen enerji miktarı bizim isteğimize bağlı değildir ve kontrol edilemez.  

- Birçok kullanım alanının, enerji arzı ile talebi arasındaki zaman farkı ile 

karşılaşılmaktadır. 

- Güneş enerjisinden elde edilen ışınım talebinin yoğun olduğu zamanlarda 

kullanılmak üzere depolanmasını gerektirir. Enerji depolaması ise birçok sorun 

yaratmaktadır 

GüneĢ Enerjisinden Yararlanma Alanları  

Güneş enerjisinden, ısı enerjisine dönüştürerek, elektrik enerjisine dönüştürerek 

yararlanılmaktadır. Yarı iletkenler kullanarak doğrudan elektrik üretimi de mümkündür. Isıya 

dönüştürerek yararlanma alanları sıcaklık sınırlarına göre üç bölüme ayrılır:  

- Düşük Sıcaklıklarda:150 C‘ den düşük sıcaklıklar - Kullanma suyunun ısıtılması - 

Bina ısıtma ve havalandırma - Tarım da ürün kurutma, seracılık - Su damıtımı, tuz 

üretimi  

- Orta Sıcaklıklarda:600 C‘ a kadar olan sıcaklıklar - Sulama için su pompaları - 

Küçük motorlar, güneş tencereleri - Buhar jeneratörüyle elektrik üretimi  

- Yüksek Sıcaklarda:600 C‘ nın üzeri sıcaklıklar - Güneş fırınları - Elektrik eldesi - 

Madde araştırılması - Egzotik maddeler yapımı, seramikler. 

 GüneĢ Enerjisinden Yararlanarak Konut Isıtılması  

Güneş enerjisinden düşük sıcaklıkta diğer bir yararlanma alanı konut ısıtılmasıdır. Konut 

ısıtılması için büyük ölçüde enerji sarf edildiğinden bu konuda güneş enerjisinden 

yararlanılarak önemli miktarda enerji tasarrufu sağlanması beklenmektedir. Bunun da bilhassa 

hava şartlarına, ısıtılacak alanın büyüklüğüne ve ısı kayıplarına bağlı olduğu unutulmamalıdır. 

Konutların bir ek ısı kaynağı kullanmadan yalnızca güneş enerjisi ile ısıtılması bugünkü 

koşullarda ekonomik olamamaktadır. Konut ısıtılmasında gerekli ısı miktarı, sıcak su eldesine 

oranla çok daha fazladır. Bu nedenle bu konu da güneş enerjisinden yararlanılmak istenirse 

fazla yatırım yapmak gereklidir. Yatırım giderlerini düşürmek için konutun çok iyi yalıtılmış 
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olması gerekir. İyi yalıtılmamış bir konutta güneş enerjisinin kullanılma şansı çok azdır. 

Bugünkü konutlar 50, 60, 70, 90 C‘ de su ile ısıtılmaktadır, bu sıcaklıklarda düzlemsel 

toplayıcılar için sınır değerlerdir. Düşük sıcaklıkta ısıtmanın yapıldığı döşemeden ısıtma da 

güneş enerjisinden daha verimli olarak yararlanılmaktadır. Enerji arzı ile talebi arasındaki 

zaman farkı güneş enerjisinin yoğun olduğu zamanlar sonradan kullanmak için depolanmasını 

gerektirir. Enerji depolaması ise daha önce anlatıldığı gibi birçok sorunlar yaratmaktadır. 

Konut tasarımında güneş enerjisinden yararlanarak ısıtma prensibi pasif ve aktif ısıtma 

sistemleri olarak iki ana yönde gelişmektedir.  

Pasif Sistemle Isıtma:  Güneş ışınlarını doğrudan konuta kabul ederek, ısınma sağlayan 

düzenlerdir. Pasif olarak ısınma prensibinde konutun kendi toplayıcı olarak kullanılıp, 

mekanik hiçbir aksam kullanılmaz. Bunun için pasif sistemlerle güneş enerjisinden ancak 

kontrolsüz olarak yararlanılabilir. Pasif sistemle güneş enerjisinden yararlanma da, konutun 

güneşe yönlenmesi, biçimi ve diğer yapılar tarafından gölgelenmemesi gibi sorunları konutun 

tasarımı ve inşası yapılırken dikkate alınıp çözümlenmesi gerekir. Pasif sistemler içinde en 

yaygın olanı ve tercih edilen uygulaması Trombe duvarıdır. Bu duvarda normal duvarın biraz 

önüne çift camlı bir duvar daha yapılır. Normal duvar siyah renkli olup, cam ve duvar 

arasında hava sirkülasyonu meydana gelecek kadar boşluk bulunur. Asıl duvarın alt ve üst 

kısımlarında odaya açılan kanallar vasıtasıyla sirkülasyonla oda havası ısıtılır. Kanallar güneşi 

olmadığı vakitte kapatılarak dışarıya karşı izolasyon sağlanır.  

Aktif Sistemle Isıtma: Aktif sistemlerle güneş enerjisinden yararlanma da enerjiyi toplamak 

için bilinen konut elemanları dışında bir mekanik sistemden yararlanılır. Kolektörlerde ısıtılan 

hava veya su klasik kalorifer sisteminde dolaştırılarak kapalı alanlar ısıtılır. Güneş enerji 

sistemi normal ısıtma sistemi ile seri veya paralel bağlanabilir. Hatta güneşten akışkan 

vasıtasıyla alınan ısı duvar ve beton yapı içerisinde borular vasıtasıyla dolaştırılarak duvar ve 

betona depolama yapılabilir.  

GüneĢ Enerjisi Ġle Kurutma 

Kurutma herhangi bir maddenin içerdiği nemin uzaklaştırılmasıdır. Kurutma işleminden 

nemin buharlaştırılması için gereken ısı, kurutulacak malzemeyi sıcak gazlarla doğrudan 

temas ettirerek taşınım veya ışınımla sağlanabileceği gibi kurutulacak malzemeyle temas olan 

bir katı yüzeyden iletimle de transfer edilebilir. Kurutma, özellikle gıda, kimya, seramik, 

kâğıt, tekstil ve deri sanayilerinin temel işlemlerinden biridir. Gıda endüstrisinde kurutma ile 

meyve ve sebzelerin besin değerlerini kaybetmeden uzun süre saklanabilmesi ve 

korunabilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle kurutulan gıda maddesinin besin değeri 

azalmamalı, görüntüsü güzel, tadı hoş ve çiğnenmesi kolay olmalıdır. Kurutma ile besin 

maddesindeki su yüzdesi azaltılarak meyve asidi, aminoasidi gibi zararlı enzimlerin faaliyeti 

de durdurulmaktadır. Güneş enerjisiyle kurutmada ısı kurutulacak malzemeyi direkt 

radyasyonu etkisinde bırakarak veya güneşle ısıtılan havayı doğal veya zorlanmış dolaşımla 

malzeme üzerinden veya içinden geçirerek sağlanır. Bu sistemlerde güneş ışınımının yanı sıra 

dış hava sıcaklığı bağıl nem ve hava dolaşımı da göz önüne alınarak özel bir hacimde kurutma 

yapılmaktadır. Güneşli kurutucular açık havada yapılan kurutmanın belli başlı mahzurlarını 

telafi etmektedir. Bu kurutucular yalnız başlarına kullanılabildikleri gibi fosil yakıtlı 

sistemlerle birlikte de kullanılabilmektedir. Güneş altında doğal olarak kurutma 
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uygulamalarında, kuruma süresi uzun olabilmekte ve süreç kontrol edilememektedir. Ayrıca 

bozuk hava şartlarında böcek, küf ve kuşlardan dolayı kurutulan ürünün kalitesi düşmektedir.  

Güneş enerjili kurutma sistemlerinin güneşte doğal kurutmaya göre avantajları aşağıda 

sıralanmaktadır. 

 Kurutulacak ürün tozlanma, zararlı böcekler ve yağmur gibi dış etkenlerden 

korunabilmektedir. 

 Kurutulacak ürünün, düzgün yerleştirme ve yeterli hava sirkülasyonu ile homojen 

kurutulması sağlanabilmektedir.  

 Kurutma havası, ürünün zarar görmeyeceği en yüksek sıcaklığa kadar 

ısıtılabilmektedir.  

 Kurutma ortamına hava giriş ve çıkış debileri ile kurutma hızları kontrol 

edilebilmektedir.  

GüneĢ Enerjisi ile Damıtma  

Deniz suyundan tatlı su üretiminde faydalanılan konvansiyonel sistemlerin enerji 

işletme maliyetlerinin yüksek oluşu, hava kirliliğine yol açmaları, pahalı ve hassas cihazlar 

kullanma zorunluluğu gibi olumsuz yönleri vardır. Deniz suyunun içilebilir hale 

getirilmesinde güneş enerjisinin kullanılması yukarıda sayılan olumsuzlukları ortadan 

kaldırmaktadır. Deniz suyundan tatlı su üretiminde iki temel yöntem kullanılmaktadır. 

Bunlardan birincisi suyu çözeltiden ayıran buharlaştırma, dondurma, kristalleşme ve 

filtreleme, ikincisi ise suyu çözeltiden ayıran elektrodiyaliz, ekstraksiyon, iyon değişimi ve 

difüzyon sistemleridir. Güneş enerjisi ile suyun damıtılmasında yaygın olarak kullanılan basit 

sera tipi damıtıcıda tuzlu suyun bulunduğu bölüm güneş ışığının absorplaması için tabanı 

siyaha boyanır. Üstte ise hava sızdırmaz geçirgen bir kapak mevcuttur. Cam kapak, toplama 

kanalına doğru eğimlidir. Cam kapaktan geçen güneş ışınları, su ve siyah tabaka tarafından 

yutulur. Bu enerji, tabandaki tuzlu suyu ısıtır ve bir kısım tuzlu buharlaşmasına neden olur. Su 

yüzeyine yakın yerlerde nem artar, dolayısıyla kapalı sistemde konveksiyon akımları oluşur. 

Daha ılık nemli hava, daha soğuk cama doğru yükselir, burada su buharının bir kısmı cam 

yüzeyinde yoğuşur, aşağıya doğru kayarak toplama kabına damlar ve temiz su alınır. 

Damıtıcıdaki soğuk su güneş radyasyonuna bağlı olarak ısınır. Su sıcaklığı yükseldikçe 

damıtma işlemi hızlanır. Öğleden sonra maksimum değere ulaşarak, su sıcaklığı taban 

sıcaklığına eşit oluncaya kadar devam eder. Damıtma gün boyunca yavaş yavaş ilerlemesine 

rağmen, güneş batımından sonra (çevre sıcaklığının düşmesine bağlı olarak cam sıcaklığının 

da düşmesiyle) artar. Suda depolanmış ısı gece boyunca damıtma işleminin devamına sebep 

olur.  

GüneĢ Enerjisi Ġle PiĢirme  

Güneş ocakları, dünyada güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Hindistan, Pakistan ve Çin 

gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çin‘de bugün 400.000. ‗den gazla güneş ocağı 

kullanılmaktadır. Güneş ocaklarının; yüksek maliyet, gereken ısının depolanmaması, güneş 

ışınımının düşük olduğu saatlerde kullanılmaması gibi dezavantajları vardır. Çok sayıda 

güneşli ocak tipi geliştirilmiştir. Daha çok gelişmekte olan ülkelerdeki araştırıcılar tarafından 

geliştirilen modeller ticari olarak da kullanım potansiyeli bulmuştur. Ayrıca kamplarda ve 
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pikniklerde kullanılmak üzere katlanabilir, yansıtıcılı, kolay taşınabilir yapıda güneş ocakları 

geliştirilmektedir. Isı kutulu güneş ocağı birkaç tabakalı cam veya geçirgen örtü ile yalıtılmış 

bir kaptır. Bu tip ocaklarda sera etkisinden yararlanılır. Burada geçirgen örtü kısa dalga boylu 

güneş ışınımının geçişine izin verirken, iç ortamdaki düşük sıcaklıktaki maddelerin yaydığı 

uzun dalga boylu ışınların geçişine izin vermez. Ayrıca pişirme hacmi üzerine gelen güneş 

ışınımını artırmak için aynalar kullanılabilmektedir. Parabolik yansıtıcılı güneş ocaklarında 

ise pişirilecek malzeme yoğunlaştırıcının odak noktasına yerleştirilir. Bu tip sistemler günün 

büyük bir kısmında verimlidir, çünkü güneşin hareketini takip etmek için yönlendirilebilirler. 

Fakat açıkta çalıştıkları için rüzgârın konveksiyonundan dolayı büyük ısı kayıpları meydana 

gelebilir.  

GüneĢ Enerjisi Ġle Soğutma  

Soğutmaya ihtiyaç duyulan mevsimde güneş enerjisinin bol olması, bu kaynağın soğutma 

amacıyla kullanılmasını cazip kılmaktadır. Soğutma hem sıcaklığın konforunu sağlamak, hem 

de gıda maddeleri gibi dayanımı az olan maddelerin depolanması için gereklidir. Güneş 

enerjisi ile soğutma, son yıllarda araştırması yapılan güneş enerjisi uygulamalarının içinde 

önemli bir yer tutmaktadır. 

 Soğutma işlemleri için güneş enerjisi sistemleri 

* Rankine çevrimli mekanik buhar türbinli sistem,  

* absorbsiyonlu sistem, 

* termoelektrik sistem,  

* adsorpsiyonlu sistem,  

* Brayton çevrimli mekanik sistem,  

* gece ışınım etkili sistemler ile  

* fotovaltaik üniteler 

GüneĢ Enerjisi Ġle Elektrik Üretimi: GüneĢ Pili  

Güneş pilleri, güneş enerjisini doğrudan doğruya elektrik enerjisine dönüştüren, yarı 

iletken sistemlerdir. Güneş pillerinin ömürleri ve güç yoğunlukları oldukça yüksektir. Genel 

olarak 2 elektrottan meydana gelir. Bu elektrotların biri üzerine güneş düştüğü zaman bir 

potansiyel fark oluşur. Elektrik bir elektron akımı olduğu için, güneş ışınları çarptığı 

elektronun potansiyelini ve elektron düzenini değiştirerek elektrik akımına neden olur. 

Genellikle silisyum en temel malzeme olarak kullanılır. Bu pillerin verimi %15 civarındadır. 

İmalatları çok kolay olup verimleri sıcaklığa bağlı değildir. En temel problem maliyetlerin 

yüksek olması ve bir depolama sisteminin gerekliliğidir. Özellikle, elektrik şebekesine çok 

uzak köylerde, tv istasyonlarında ve uydularda uygundur. 

1.3.2 Rüzgâr Enerjisi 

Rüzgâr, güneşin doğusundan batısına kadar yeryüzündeki farklı yüzeylerin, farklı 

hızlarda ısınıp soğumasıyla oluşmaktadır. Hareket hâlindeki havanın kinetik enerjisine ise, 
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rüzgâr enerjisi denmektedir. Rüzgâr, atmosferdeki havanın dünya yüzeyine yakın, doğal yatay 

hareketleridir. Hava hareketlerinin temel prensibi, mevcut atmosfer basıncının bölgeler 

arasında değişmesidir. Rüzgâr, alçak basınçla yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren 

hava akımıdır, daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder. İki 

bölge arasındaki basınç farkı ne kadar büyük olursa, hava akım hızı o kadar fazla olur. Rüzgâr 

enerjisi, rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir.  Rüzgârın 

gücünden yararlanılmaya başlanması çok eski dönemlere dayanır. Rüzgâr gücünden ilk 

yararlanma şekli olarak yelkenli gemiler ve yel değirmenleri gösterilebilir. Daha sonra tahıl 

öğütme, su pompalama, ağaç kesme işleri için de rüzgâr gücünden 

yararlanılmıştır.   Günümüzde rüzgâr daha çok elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Rüzgâr Enerjisinin Avantajları 

● Fosil yakıtlar üzerindeki baskıyı ve yükü azalttığı için bu kaynakların kullanılabilirlik 

ömrünü uzatmaktadır 

● Maliyeti düşük bir enerji kaynağıdır 

● Temiz bir enerji kaynağıdır. Diğer bazı enerji kaynaklarında olduğu gibi radyoaktif 

atık (hatta hiç bir atık) içermez, sera gazları, dolayısıyla da asit yağmurları oluşturmaz. 

Hatta bunların oluşumunda dolaylı bir azalmaya yol açar 

 

Rüzgâr Enerjisinin Dezavantajları 

- Rüzgârların düzenli olmaması sebebiyle, enerji üretiminde performans net 

değildir. 

- Rüzgâr tribünlerinin çalışırken çıkardıkları ses gürültü kirliliğine neden 

olmaktadır. 

- Rüzgâr santralleri 2-3 km çapındaki alanda tv, radyo, telsiz dalgalarını olumsuz 

etkilemektedir. 

- Rüzgâr tribünleri için çok fazla alan gereklidir. 

- Tribünlerin doğaya uygun olmayan şekilleri nedeni ile görüntü kirliliği 

oluşturmaktadır. 

- Tribünler nedeni ile her yıl yüzlerce kanatlı canlının ölümü gerçekleşmektedir. 

 

1.4. Yenilenebilir Enerjinin Çevresel Kazanımları 

Çevre: İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve 

karşılıklı etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel 

ortamdır. Dünya nüfusunun 21. yüzyılın ortalarına kadar iki katına çıkması ve ekonomik 

gelişmelerde süreklilik sağlanacağı, enerji servisleri için küresel isteklerin 2050 yılına kadar 

önemli büyüklükte artması beklenmektedir. Eş zamanlı olarak, asit yağmurları, ozon 

incelmesi ve küresel ısınma (sera gazı etkisi) gibi çevresel sorunlarının enerji kullanım artışı 

paralelinde artacağı beklenmektedir  

  Enerji üretimi ve kullanımı aşamalarında meydana gelen küresel ve lokal çevresel 

problemlerin oluşumunda en önemli etkenler yakıt ve yakıtın enerjiye dönüşümü için 
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kullanılan sistemlerdir Hayatımızın neredeyse her alanında ihtiyacımızı karşılayan fosil 

yakıtlar yararlı oldukları kadar zararlı da olabilmektedirler. Gelişen dünya ile birlikte artan 

enerji ihtiyacı büyük miktarlarda fosil kaynak tüketimine ve ciddi ölçülerde de çevre 

tahribatına sebep olmaktadır. 1800‘lü yılların sonlarında dünyada yaşanan hızlı sanayileşme 

ve yeni formlarıyla şehir yaşamında gelişmeye başlayan enerji kültürü, çevre ile olan 

sorunlarında başlangıcını oluşturmuştur. Ekolojik dengenin bozulmasına sebep olan fosil 

yakıtlar temel olarak yanma reaksiyonu sonucu oluşan zararlı yan ürünleri çevreye verirler. 

Bu da canlıların yasaması için gerekli olan havanın, suyun ve toprağın kirlenmesine yol açar. 

Çevreyi Etkileyen Faktörler: 

Günümüzde çevresel sorunları etkileyen faktörlerin başında Enerji Kullanımı, çeşidi, 

verimlilik gelmektedir. Diğer faktörler ise; Endüstri üretiminde kullanılan hammadde 

çeşitleri, nüfus artışı ve kentleşme, aşırı tüketim ve katı atıkların geri dönüşümü, ormanların 

yok olması ve hava, su ile toprak kirlenmesi, pestisitlerin kullanımı, doğal değişimler 

(kuraklık, sel, yangın, volkanik patlama, deprem, hortum, hastalık vs.) ve dereceli değişimler 

olarak bilinen iklim değişimi, ozon tabakasının delinmesi, asit yağmurları, türlerin göçü ile 

evrimdir.  

Hava Kirliliği ve Etkileri Hava Kirliliği:  

Havanın doğal yapısında bulunan esas maddelerin yüzde miktarlarının değişmesi veya 

yapısına yabancı maddelerin girmesi sonucu insan sağlığını ve huzurunu bozan hayvan, bitki 

ve eşyaya zarar verecek derecede kirlenmiş olan havadır Hava kirliliği sonucu ortaya çıkan en 

önemli küresel problemler; Asit yağmurları, Ozon delinmesi, Sera gazı etkisidir 

Asit Yağmurları:  

Sabit kaynaklardan çıkan kükürt dioksit ve azot oksit emisyonları, rüzgârla uzun 

mesafelere taşındıkça, sülfirik asit ve sülfat ile nitrat tuzları içeren azot oksit, nitrik asit 

dumanları ve damlacıklardan oluşan kirleticileri oluştururlar. Bu kimyasallar, asit yağmuru 

olarak sulu formda ya da gazlar, sis, çiy ya da katı parçacık olarak, kuru halde yeryüzüne 

dönerler. Asitlerin ve asit oluşturan bileşiklerin kuru ve sulu karışımlarının dünya üzerindeki 

bileşimine asit birikim ya da asit yağmuru adı verilmektedir. Büyük şehirlerdeki çok sayıda 

motorlu araçtan çıkan azot oksit emisyonları da asit birikimine katkı yapmaktadır. 

Asit birikimi, su damlacıkları ve katı parçacıkların büyük bir kısmının atmosferden 

uzaklaştırılmaları nedeniyle, küresel bir sorun olmaktan çok bölgesel bir sorun 

oluşturmaktadır. En iyi bilinen asit yağmuru etkileri şunlardır: Göllerin ve yer altı sularının 

asidifikasyonu sonucunda canlı ve balık yaşamının tahribi, orman ve tarım ürünlerinin, 

binaların, metal yapıların vs. tahribi. Ulaşım, en önemli NOx emisyon kaynağıdır. Toplam 

emisyonların %48‘ini OECD Ülkeleri oluşturmaktadır. ABD, Çin ve Rusya Federasyonu 

dünyada en fazla katkıda bulunan ülkelerdir 

Strosferik Ozon Ġncelmesi:  

Atmosferin, 12. ve 25. km‘leri arasında Strosferde bulunan, Ultraviyole(UV) ve Kızıl 

ötesi radyasyonu absorblayan temel bir rolü vardır. Strosferik ozonun, Klora Flora Karbonlar 

(CFCs), Halojenler ve N2O emisyonları tarafından bölgesel tükenmesi ve bozulması küresel 
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çevre problemidir. Ozonun tükenmesi sonucu, tahrip edici ultraviyole radyasyonun artarak 

yeryüzüne ulaşması, insan sağlığı ve biyolojik türün zarar görmesine neden olur. Ozonu delen 

kaynaklar, insana ve doğal nedenlere dayalı kaynaklardır. Bunların en başında, enerji 

kullanımı sonucu oluşan emisyon gelir. Fosil yakıtların ve biomasın yanması sonucu oluşan 

%65-70‘lik N2O‘ya rağmen, ozon tabakasına asıl etki, klimalarda ve soğutucularda kullanılan 

ve yine yalıtım malzemesi olarak kullanılan köpüklerdeki CFCs tarafından yapılmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik sıkıntılardan dolayı CFC‘li teknolojileri içeren yatırımlara 

ağırlık vermektedir. 

Sera Etkisi:  

Güneş, sürekli olarak dünyaya enerji gönderirken, dünya da sürekli olarak kızılötesi 

radyasyon yayar. Güneş radyasyonunun absorblanma miktarının, dünyanın yaymış olduğu 

kızılötesi radyasyona eşit olması gereken bir durum ortaya çıkar. Buna radyoaktif denge 

denir. Atmosfer bazı dalga boylarındaki radyasyonu absorblarken, diğerlerine karşı tamamen 

geçirgen davranır. Atmosfer bu özelliği ile seçici absorblayıcıdır. Diğer bir deyişle atmosferin 

doğal bir sera özelliği vardır. Seçici absorblayıcı olmalarının yanında, su buharı ve CO2, 

kızılötesi dalga boylarında seçici yayıcıdırlar. Radyasyon, bu gazlardan dışarıya doğru her 

yöne yayılır. Bu enerjinin bir kısmı yeryüzü tarafından absorblanır ve yeri ısıtır. Yer ise almış 

olduğu enerjiyi tekrar yukarı doğru yayar, orada yeniden absorblanır. Sonuçta bu süreç, aşağı 

atmosferin ısıtılmasını sağlar. Böylece su buharı ve CO2, yeryüzü üzerinde izolasyon etkisi 

yaratan bir tabaka şeklinde davranarak, yerin kızılötesi radyasyonunun kolay bir şekilde uzaya 

kaçmasını engeller ve sonuçta atmosferin sıcaklığı yükselir. Mevcut sera gazlarının üretimine 

son verilse bile, bu gazların neden olduğu sera etkisi atmosferik ömürlerinden dolayı daha 

uzun yıllar devam edecektir.  
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1.5 Yenilenebilir Enerji Kullaniminin Tasarrufa Katkisi 

Enerjinin verimli kullanılması veya enerjiden tasarruf etmek demek ihtiyacımız kadar enerji 

kullanmak demektir. Boşa enerji harcamamak yani enerjiyi israf etmemek demektir. Enerji 

verimli ya da bir başka deyişle enerji tasarruflu elektrikli alet ve makineler kullanarak daha az 

enerji ile daha çok iş yapmak demektir. 

 Örneğin,  enerji tasarruflu ampul, buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, 

enerji tasarruflu olmayanlara göre daha az elektik enerjisi tüketerek ayni işi yaparlar. 

Bulunduğumuz oda dışındaki odalarda işimiz yoksa aydınlatmayı kapalı tutarak, pişirme, 

soğutma, ısınma veya temizlik için kullandığımız aletleri kapalı tutarak ve fişten çıkararak 

enerji tasarrufu yapabiliriz.  

Enerjiyi daha verimli (tasarruflu) kullanarak daha az para harcanır ve gereksiz giderler 

önlenerek aile, okul, işletme bütçesine katkıda bulunulur. Enerjiye gereksiz yere ödenecek 

fazla para tasarruf edilerek, daha gerekli ve daha faydalı gereksinimlerimiz için kaynak 

oluşturur. 

Enerji Tasarrufunun Önemi 

1. Elektrik enerjisinin üretiminde, ulaşım için kullandığımız araçlarda, yol ve bina 

inşaatlarında kullandığımız iş makinelerinde, fabrikalarda üretimde kullandığımız 

makinelerde yurt dışından ithal ettiğimiz petrol ürünü yakıtlar kullanılmaktadır. 

Enerjiyi tasarruflu kullanarak ve ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok 

faydalanarak dış ülkelere ödediğimiz paradan tasarruf yapabilir ve dışa olan 

bağımlılığımız azaltılabilir. 

2. Tasarruf ettiğimiz para ülkemizde kalarak ileriye dönük yatırımlar için kaynak teşkil 

eder. 

3. Enerjiyi verimli kullanarak doğal kaynakları korunmuş olur. 

4. Elektrik enerjisi üretimi sırasında kullanılan yakıt elektrik enerjisine dönüşürken, 

(şömine bacasından çıkan duman gibi) duman çıkarır ve çevreye zararlı gazlar yayar. 
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Bu gazlar zaman içinde atmosferin üst tabakalarında birikir ve sera etkisi dediğimiz 

sonuç ortaya çıkar. Sera etkisi küresel ısınmaya neden olarak dünyamızda iklim 

değişikliklerine neden olur. Bunun sonucu olarak doğal dengelerin bozulmasına, aşırı 

sıcaklık artışlarına, buzulların erimesine, sel felaketlerine, tsunamilere, diğer doğal 

afetlere ve çeşitli hayvan türlerinin yok olmasına ve sebep olmaktadır. 

5. Enerji verimli kullanılarak zararlı gazlar içeren bu dumanın atmosfere salınmasını 

azaltabilir ve küresel iklim değişiklikleri yavaşlatılabilir. 

Enerjiyi Verimli Kullanmanın Yolları 

1. Aydınlatmada, ısıtmada, soğutmada, temizlikte, pişirmede, su ısıtmada, taşıtlarda 

enerji verimli aletler ve cihazlar kullanarak, 

2. En az seviyede elektrik enerjisi ve yakıtlar kullanan, bunun yerine en yüksek seviyede 

güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan konforlu evler, 

binalar yaparak,  

3. Gereksiz enerji tüketecek, enerjiyi boşa harcayacak işlerden kaçınarak ve enerji 

israfını ortadan kaldırarak, 

4. Petrol tüketen taşıt araçlarını daha az kullanacağımız yöntemler kullanarak, 

5. Su, kâğıt, cam, alüminyum, her türlü metal geri dönüşümü programlarını teşvik 

ederek, geri dönüşümü destekleyerek ve katılarak, 

6. Yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgâr, akarsu, biokütle, jeotermal (toprak 

kaynaklı), deniz dalgası, gelgit akımları gibi enerji kaynaklarını daha çok kullanarak. 

Evlerimizde Enerjiyi Verimli Kullanmak 

Günlük yaşam alanlarımızı ısıtmak ve soğutmak amacı tükettiğimiz enerji miktarı, 

ülkemizin tükettiği enerji miktarına oranı önemli bir seviyededir. Binaların ısıtma ve 

soğutmadan kaynaklı enerji tüketimini azaltmak enerji tasarrufu sağlamak için bazı 

önlemlerin alınması gereklidir. Bu önlemler: 

- Enerji belgesi olan binaları tercih etmek 

- Binaların temelden çatıya kadar izole edilmesini sağlamak 

- Binalarda ısı köprüsü oluşan noktaları tespit ederek bu noktaları iyileştirmek 

- İç hava sıcaklığını dünya standartlarına uygun hale getirerek iç mekân ısıl 

konforunu sağlamak (İç mekân sıcaklığındaki 1 c derece yükseliş ve düşüşler 

enerji tüketimine %6 etki sağlamaktadır) 

- Çok katlı binalarda merkezi ısıtma yöntemi seçilmeli bireysel kombi çözümleri 

zorunlu olmadıkça kullanılmamladır. 

- Kullanılacak mekânın büyüklüğüne göre ısıtıcı/soğutucu seçilmesine özen 

gösterilmelidir. 

- Belirli periyotlar halinde pencere ve kapılardaki hava sızdırmazlığı kontrol 

edilmelidir, 

- Radyatörlerin arkası alüminyum folyo ile kaplanarak ısının radyatör arkası duvarın 

boşuna ısınmaması sağlanmalarıdır. 
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- Pencere cam ve çerçeveleri kullanılacak bölgenin iklim şartlarına yönelik 

seçilmelidir. 

- Kare tabanlı binaların dikdörtgen tabanlı binalar göre daha enerji verimli 

olduğundan bina tasarımlarında kare tabanlı olmasına özen gösterilmelidir. 

Buzdolabında Enerji Tasarrufu 

Buzdolabı evimizde yılın her günü çalışan tek elektrikli alettir Evde tüketilen enerjinin 

% 20-30‘u, buzdolabı tarafından tüketilmektedir. Buzdolabı kullanımında enerji 

tasarrufu yöntemleri ise şunlardır: 

- Gereksinim dışı olağan büyük buzdolabı veya derin dondurucu tercih 

edilmemelidir 

- Buzdolabı ve derin donucular direkt güneş ışığından uzak bir yerde 

konumlandırılmalıdır. 

- Buzdolabı ve derin dondurucular fırın radyatör gibi ısı kaynaklarından en az 20 cm 

ötede olmalıdır 

- Buzdolabı ve derin dondurucu seçilirken minimum enerji kullanan cihazlar 

alınmalıdır. 

- Buzdolabının arka yüzeyi yılda bir kez temizlenmeli ve duvar arasında en az 20 

cm boşluk olmalıdır. 

- Buzdolabına sıcak ürün bırakılmamalıdır. 

- Derin dondurucudaki bir ürünün çözülmesi için dışarıda bekletilmesi yerine 

buzdolabında bekletilmesi sağlanmalıdır. 

- Buzdolabı için -4 derin dondurucu bölmesi için -18 derece idealdir 

ÇamaĢır makinasında Enerji Tasarrufu 

Çamaşır makinasında kullanımında enerji tasarrufu sağlamak için şu yöntemlere 

dikkat edilmelidir:  

- Çamaşırlar çok yüksek sıcaklıklarda yıkanmamalıdır 

- Program sayısı 10 ve üstü olanlar tercih edilmelidir 

- Enerji verimliliği olan makinalar tercih edilmelidir. 

- Çok kirli ve lekeli elbiselerin önceden ıslatılması durumunda ön yıkamadan 

tasarruf edilebilmektedir. 

- Çamaşır makinasının haznesi tam dolu olmamamladır. Tambur ile çamaşırlar 

arasında bir karış boşluk bırakılmalıdır. 

- Atık su filtresinin yılda bir kez değişilmesine dikkat edilmelidir 

ÇamaĢır Kurutma Makinasında Enerji tasarrufu 

- Çamaşır kurutma makinaları yüksek enerji harcadığından kullanmayınız. 

Çamaşırlarınızı asarak kurutulması sağlanmalıdır. 

BulaĢık Makinası Kullanımında Enerji tasarrufu 

- Bulaşıklar 55-65 sıcaklıkta yıkanmasını sağlanmalıdır. 

- Makinanızı tam dolu olduğu zaman çalıştırınız ancak aşırı yükleme 

yapılmamalıdır. 
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- Tuz ve parlatıcı gibi deterjanları tam tükenmeden önce ilave edilmelidir 

- Enerji verimli olan makineler tercih edilmelidir. 

 

 
 

2. Binalarda Enerji Performansı ve Verimlilik  

2.1. Binalarda Enerji Performansı, Verimlilik ve İklim Değişikliğine Etkileri 

İklim değişikliği, gezegenin geri döndürülemez bir dönüşümüne yol açması 

beklenebileceğinden, zamanımızın en büyük zorluklarından biri olarak kabul edilmektedir. 

İnsanoğlu tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucu, dünya 

yüzeyindeki sıcaklığın yükselmesi küresel ısınma olarak tanımlanmaktadır. Küresel ısınma ve 

bunun sonucunda ortaya çıkan küresel iklim değişikliği, son yıllarda dünyanın karşılaştığı en 

önemli sorunların başında yer almakta ve dünyada yaşayan tüm canlıların yaşamlarını tehdit 

etmektedir. İklim değişiminin en belirgin sonuçları, dünyanın giderek ısınması, buzulların 

erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, yağış desenlerinin değişmesi, uç hava olaylarının 

şiddetinde ve sıklığında önemli artışlar ve bunlara bağlı olarak, çevreyle ilgili yapının 

değişime uğramasıdır. Bu fiziksel sonuçlar, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, 

dünya genelinde büyük oranda can ve mal kaybına neden olmuştur. Küresel ısınma, ülkeler 

üzerinde çevresel, sosyal, sağlık ve ekonomik açılardan çeşitli değişimlere neden olmaktadır. 

İklim değişikliğinin etkileyeceği sektörler arasında tarım, gıda üretimi, balıkçılık, hayvancılık, 

ormancılık, dış ticaret, turizm, sağlık, inşaat, iklimlendirme, lojistik ve finans-sigortacılık ilk 

sıralarda yer almaktadır. Bu değişimler ekonomilerdeki sektörleri, olumlu ve olumsuz yönde 

etkilemektedir. Küresel ısınma, dünyanın tümünü yakından ilgilendiren, diplomatik ve ticari 

anlaşmazlıklara yol açabilecek, bölgesel kuraklıkları, kıtlıkları ve hastalıkları tetikleyecek 

küresel bir sorun niteliğindedir. IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change: 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından 2007 yılında yayınlanan bir raporda, 

küresel iklim değişiminin nedeninin % 90 oranında insan faaliyetleri tarafından kaynaklandığı 

ifade edilmektedir. Konuyla ilgili olarak, küresel boyutta acil önlemler alınması gerektiği 



 
IO4 

19 

 

hakkında bir görüş birliğine varılmasına rağmen, bu önlemlerin nasıl yürürlüğe konulacağı 

konusunda herhangi bir fikir birliğine henüz daha ulaşılamamıştır. Çalışmada enerji 

tüketiminin yarattığı küresel ısınma sorunu ve bu sorunu önlemeye yönelik, çeşitli 

politikaların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için ilk önce küresel ısınma kavramı ve 

meydana getirdiği ve gelecekte getirebileceği değişiklikler ve bunu önlemek için yapılan, 

uluslararası çalışmalar ve stratejiler araştırılmaktadır. Sorunun çözümü için, etkili 

sürdürülebilir enerji yönetimi politikaları ile nükleer ve hidrojen başta olmak üzere 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının küresel boyutta yaygınlaştırılması gerektiği ortaya 

konulmaktadır  

Atmosferdeki sera gazı emisyonlarının yüzde 77‘si, petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil 

yakıtların yanmasıyla oluşur. Günümüzde, başlıca sera gazlarından olan karbondioksitin 

atmosferdeki miktarı, doğanın kabul edebileceği miktardan çok daha hızlı artmaktadır. Bunun 

sonucunda, yeryüzünün ortalama sıcaklığı geçtiğimiz yüzyıl içinde 0,7 °C artmıştır. Enerji 

üretiminde ve tüketimindeki tüm süreçlerde açığa çıkan emisyonlar, iklim değişikliğinin en 

önemli nedenidir. Buna ek olarak kömür ve doğal gaz gibi yakıtların kullanımı, sera 

gazlarının yanı sıra azot oksitler ve sülfür oksitler gibi zehirli gazlar açığa çıkarmakta, bu 

gazlar asit yağmuru gibi birçok sağlık ve çevre sorununa neden olmaktadır. Enerji ihtiyacını, 

dolayısıyla emisyonları azaltmanın en ekonomik ve etkin yolu enerji verimliliğidir. 2010-

2030 yılları arasında; ulaşım, binalar ve sanayide verimlilik sağlanması ve yeni teknolojilere 

yönelik 8,3 trilyon dolarlık yatırımın gerçekleşmesi durumunda; aynı dönemde küresel 

ölçekte 8,6 trilyon dolar tasarruf edilebilecektir  

  Başka bir deyişle, verimlilik için yapılan yatırım kendi kendini karşılamaktadır. İklim 

değişikliğiyle mücadelede vazgeçilmez öneme sahip olan enerji verimliliği, artan enerji 

ihtiyacı için doğal kaynakların tahribini önlemenin yanı sıra ekonomik açıdan da kârlıdır.. 

Enerji verimliliği ve düşük karbon ekonomisine uygun enerji türleri kullanılarak bir yandan 

kalkınma ve refah seviyesinin artması sağlanırken, diğer yandan yoğunluğu düşük ve fosil 

kaynaklı olmayan enerji biçimlerinin yaygınlaştırılması mümkün olabilir. Enerji arzında 

güvenliğin sağlanmasında, yüzde 73‘ler seviyesinde olan dışa bağımlılık oranı ve bundan 

kaynaklanan risklerin azaltılmasında ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkinliğin 

artırılmasında, enerjinin üretiminden kullanımına kadar tüm süreçte verimliliğin sağlanması, 

israfın önlenmesi ve enerji yoğunluğunun azaltılması büyük bir önem taşımaktadır. 

Sürdürülebilirlik penceresinden baktığımızda, enerji tüketimindeki artış en aza indirilirken, 

refah seviyesinin yükseltilmesi düşük karbon ekonomisiyle mümkündür 

Binaların enerji kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonları küresel 

emisyonların yaklaşık %20'sini oluşturduğu gerçeğini yaşam felsefemizde önemli bir veri 

olarak kabul etmemiz gereklidir. 

 

2.2 Minimum Enerji Performansı Simulasyon Çeşitleri ve Detayları 

Bina tasarımlarının ilk evrelerinden başlayarak tüm bina tasarım süreci boyunca, enerji 

etkinliğine ve çevresel duyarlılığa yönelik doğru malzeme ve bileşen kararları almaya 
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yardımcı olacak birçok program geliştirilmektedir. Bu kadar çok program ve bunlar için 

gereken bilgi kümesi içinde tasarımcıların kaybolması kaçınılmazdır. Fakat bu programları 

kullanmadan önce uygulanacak doğru bir eğitim süreci ile tasarımcılarım bina performans 

simülasyonuna yaklaşımları değiştirilebileceği gibi bu karmaşıklık bir sistem içinde 

değerlendirilebilir 

Simülasyonun Tanımı ve Bina Simülasyonu 

Türkçeye ‗‘benzetim‘‘ olarak çevirebileceğimiz simülasyon; gerçek bir sistem modelinin 

tasarlanması ve bu model ile bu sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak, sistemin 

davranışlarını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler 

yürütülmesi sürecidir. Bu sürece benzetilen modelin ya da yeniden düzenlenen sürecin nasıl 

işlemesi gerektiğine dair deneme çalışmalarını yürütmede yapılan deneysel çalışma da 

denilebilir. Gerçek sistemleri kendi karmaşıklıkları içinde analiz etmek çok zor, çok zaman 

alıcı, hatta imkânsıza yakındır. Simülasyonun temel prensibi, gerçek sistemden sadece belirli 

gereklerle ilgili elemanların itina ile seçilerek dikkate alınması ve göreceli olarak daha 

önemsiz olanların göz ardı edilmesi ile gerçek sistem davranışını doğru olarak tahmin etmek 

üzere kullanılabilen bir model geliştirmektir 

Bina simülasyonu için ölçekli mimari maketlerden, test hücrelerine kadar farklılık gösteren 

pek çok model oluşturmak mümkün ise de, burada söz konusu olan bilgisayar destekli sanal 

simülasyonlardır. Günümüzdeki bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ve kullanımlarındaki 

kolaylık, bilgisayarı bina tasarımları ve performans analizlerinde sıklıkla kullanılan bir araç 

haline getirmektedir Bilgisayar tabanlı simülasyonun kullanıcıya sunduğu kolaylıklar ve 3 

boyutlu görsel ara yüzleri sayesinde günümüzde mimari tasarımda vazgeçilmez bir pratiğe 

dönüşmektedir.  

Bina simulasyonu karmaşık bina sistemini, gerçek koşullara en yakın sanal bir ortama entegre 

edilmesi ile tasarım seçenekleri tahminlerini sağlayarak gerçekçi bir çözüm önerisini temsil 

etmektedir. Bir başka deyişle, bina simulasyonu, tasarım aşamasında gelecekteki 

gerçekliklerin benzetimini desteklemektir. Geleneksel tasarım yöntemleri bina performansını 

etkileyen alternatif tasarım yaklaşımlarını desteklemede, binanın kendi içindeki karmaşık 

yapısını çözümlemede ve maliyet hesaplamalarında hızlı ve çok alternatifli çözümler 

üretmekte yetersiz kalmaktadır. Buna karşılık bina simulasyonu enerji ihtiyacı azaltılmış, 

kullanıcı konfor koşulları ve sağlığı göz önünde bulunduran sürdürebilir bina tasarımında 

olabildiğince çabuk farklı tasarım seçeneklerini değerlendirerek tasarımcıya en doğru olanı 

seçme olanağını sunmaktadır. 

Simülasyon Programlarının Parametreleri 

Ġklim verileri  

İklimin, binanın hem enerji performansı hem de kullanıcıları üzerinde çok önemli etkileri 

vardır. Yapıların enerji performanslarının hesaplanabilmesi için bir yıllık süreyi kapsayan 

saatlik tipik iklim verilerine ihtiyaç vardır. İklim verileri, yıllarca ölçülmüş gerçek verilerin 

istatistiksel hesaplamalardan sonra ortalama olarak iklimi temsil değerlerden oluşur. 

Binaya ait bilgiler 
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Binaya ait bilgiler, yapının dış çevre birlikte üç boyutlu olarak termal, fiziksel ve optik 

özellikleriyle birlikte tanımlanabilmesi ve bina alt sistemlerinin modellenebilmesi için gerekli 

verileri içerir. Bunlar; 

Genel bilgiler: Bina için genel bilgiler, dışarıdan bakıldığında kolayca gözlemlene bilinen 

verilerdir. Simülasyon programlarına bu verilerin girilmesi metin ya da grafiksel olarak 

gerçekleşmektedir Bu veriler; 

- Binanın işlevi: Konut, ofis, okul vb. 

- Binanın yeri/enlem ve boylamı: Yapının yeryüzü üzerindeki yerinin x, y ve z 

koordinatları ile belirtilmesi 

- Binanın yönü: batı, kuzey batı vb. 

- Yıl içinde kullanım süresi: gün içinde kullanım saatleri, hafta içi ve hafta sonu 

kullanımları,  

- Kullanıcı sayısı  

Binanın boyutsal özellikleri 

Binanın enerji simülasyonu, binaya ait plan, kesit, görünüş gibi çizimlerin elde edilmesi ve 

bunlardan binanın ve pencere sistemlerinin, kapı ve açıklıkların boyutlarının, çatı detayları 

gibi binaya ait unsurların boyutlarının çıkarılması ile başlar. Burada dikkate alınacak veriler 

şunlardır. 

- Kat sayısı 

- Her bir kat alanı 

- Kat yüksekliği 

- Bina yüksekliği 

- Pencere boyutları ve konumları 

Çevresel Özellikler 

Binanın bulunduğu alanın topografyasının önemi bağlamında, alan üzerindeki ve çevresindeki 

bitki örtüsü ve komşu binalar binanın enerji performansını doğrudan etkilerler. Doğruya yakın 

hesaplamalar yapabilmek için çevresel veriler de göz önünde bulundurulmalı ve simülasyon 

ortamına aktarılmalıdır. Bina için çevresel veriler; 

- Topoğrafya özellikleri: arazi eğimi, yönü, tipolojisi vb. 

- Çevre binalar: yer ve boyutları 

- Bitki örtüsü: yer ve boyutları 

- Binayı çevreleyen zemin alanı 

Simülasyon Araçlarının Ġncelenmesi 

Dünya genelinde yüzlerce simülasyon programı mevcuttur. Bunlar arasında en bilinen yazılım 

programları şunlardır. 

BSim 

İç mekân iklim değerlendirmesi ve enerji tüketim hesabı gibi ısıtma, soğutma ve 

havalandırma sistemleri tasarımında önemli analizleri yapabilen ‗BSim‘, kullanımı kolay ve 

esnek bir yapıya sahip paket bir programdır. Bu paket program; kullanıcı ara yüzü ve 

modelleme editörü olan ‗SimView‘, yapı içinde eş zamanlı ısı ve nem simülasyonunu yapan 
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‗tsbi5‘, dinamik güneş ve gölge simülasyonunu sunan ve bunun görselleştiren ‗XSun‘, gün 

ışınımı hesaplama aracı ‗SimLight‘, Cad 67 dosyalarından veri alınımını sağlayan ‗SimDXF‘ 

gibi programlar bulunmaktadır. 

.  

Bsim Programı 

 

 

 

DeST 

DeST makine mühendisleri ve mimarlara yardımcı olmaya yönelik, yapılarda enerji 

tüketimini analiz etmeye dayalı bir programdır. Bina servis sistemlerinin saatlik 

kullanımlarının modellenmesi sonucu yıllık toplam enerji tüketimin analiz edebilmektedir. 

Analiz sonuç verileri; tasarım süreci içindeki tasarım kararına yardımcı olmaya yöneliktir. Bu 

nedenle bina tasarım sürecinde sistem tasarım kararları alınırken kullanıcıya doğru analiz 

sonuçları sağlar. Bunlar; ısı analizi, sistem işletme süreci analizi, AHU sistem analizi, kanal / 

boru ağları, ve bitki analizleridir 

DOE-2 

Tüm binanın enerji performansı ve çalışma ömrü maliyetini saatlik verilerle hesaplayan enerji 

performans simülasyon programıdır. Ayrıca tasarımcılar tarafından enerji verimliliğin 

analizlerinde de kullanılır. 
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Doe 2 programı görseli 

eQUEST  

eQUEST yaygın olarak kullanılan enerji performansı analize yönelik geliştirimmiş bir 

simülasyon aracıdır. Tasarımın ilk evrelerinden başlayarak son aşamasına kadar geçen tasarım 

sürecinde, kullanımı kolay ara yüzleri, sürekli güncellenen kütüphanesi, parametrik analizleri 

ile kullanıcıya enerji performansı yüksek bina tasarımda rehberlik etmektedir 

ESP-r  

ESP-r programının genel amacı binaların enerji ve çevre performansını etkileyen faktörlerin 

değerlendirilmesidir. 1974 yılındın bu yana geliştirilen bu program 2002 yılında lisans 

almıştır. Tasarımın ön proje çalışmalarından uygulama projesi çalışmalarının sonuna kadar 

binalarda detaylı performans tahminleri yapabilmektedir. 

TRACE  

Enerji kullanımını, yapıların ekonomik etkilerini, konfor sitemi tasarımını, HVAC ekipman 

seçimlerini belirlemek ve faaliyet programlaması ve mali düzenlemeler yapmak için bu 

program kullanılmaktadır. Sürükle-bırak sistemi ile kolay bir kullanım sağlamaktadır. 

Programdaki şablonlar hava akışı, termostat ayarları, yoğunluk ve inşaat işlemleri gibi 

yapılardaki değişimlerin etkilerini kolay bir şekilde analiz etmektedir. Programdaki muazzam 

bir yapı malzemesi arşivi, ekipman, yaklaşık 500 bölgenin iklim verileri analizlerin hızı ve 

doğruluğunu artırmaktadır 

 

2.3 Bina Düzeyinde Enerji Ölçümleme ve Gelişmiş Enerji Ölçümleme    
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Bir binada enerji tüketiminin doğru tahmini, enerji talebini azaltmanın yanı sıra Enerji 

Verimliliğini iyileştirmek ve enerjiyi verimli kullanma hedefine ulaşmak için oluşturulan bir 

stratejik yaklaşımdır. . Bu stratejiyi uygulamak için yöntem ve gösterge önerilmiştir. 

Minimum Enerji performansı son zamanlarda iklim değişikliğinin de etkisi ile hayatımıza 

giren bir kavram olmuştur.  

Toplumlarda iklim değişikliğine yönelik farkındalıkların artması ve politika yapıcıların 

enerjiyi tasarruflu olarak kullanımına yönelik geliştirdiği bir dizi eylemler sonucunda enerji 

ile çalışan alet ve makinalarda enerji verimliliği sorgulanan önemli bir kriter haline gelmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti 5 Aralık 2008 tarihinden itibaren yeni ve 1000 m2 ‘den büyük mevcut 

binaların Enerji Kimlik Belgesi almasını yasal olarak zorunlu kılan iyileştirici adımlar 

atmıştır. 

 

 

Yapılar İçin Enerji Kimlik Belgesi Örneği 
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Elektrikli ev aletleri enerji kimlik belgesi (buzdolabı için) 

Binaların Enerji Performansını Belirleme Yöntemleri 

Bir binanın enerji performansının belirlenmesi şu yöntemler ile yapılmaktadır. 

a) Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi, 

b) Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması, 

c) Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması, 

d) Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji  sınıfına yerleştirilmesi ile 

gerçekleşir. 

Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi Nedir? 

Bina enerji performansı hesaplama yöntemi (BEP-HY), 

a) Binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine 

etkisini değerlendirmek, 

b) Enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir. 

Hesaplama yöntemi, Konutlar, Ofisler, Eğitim binaları, Sağlık binaları, Oteller ile Alışveriş ve 

ticaret merkezleri  gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını 

değerlendirmek için kullanılır. 

Bu hesaplama yöntemi ile aşağıdaki bilgilerin ortaya çıkması sağlanır. 

- Proje aşamasındaki binalar için çeşitli tasarım alternatiflerinin enerji 

performanslarının karşılaştırılması, 

- Mevcut ve yeni yapılacak binaların enerji performansının standartlaştırılmış 

seviyesinin gösterilmesi, 

- Mevcut binalarda enerji ihtiyacının hesaplanması yolu ile enerji verimliliği 

tedbirlerinin uygulanması ve uygulanmaması durumlarının değerlendirilmesi, 
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- Bina enerji performansını değerlendirirken; binaların ısıtılması ve soğutulması için 

binanın ihtiyacı olan net enerji miktarının hesaplanmasını, 

- Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini 

de göz önüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin 

belirlenmesini, 

- Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini, 

- Binalarda gün ışığı etkileri göz önüne alınarak, gün ışığından yararlanılmayan süre 

ve gün ışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve 

tüketiminin hesaplanmasını, 

- Sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını kapsamaktadır. 

Bu hesaplama yöntemi ilgili AB standartları ile gerekli görülen durumlarda ASHRAE ve Türk 

standartlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Hesaplama yöntemi, ―basit saatlik dinamik 

yöntemdir. Basit saatlik dinamik yöntem, binanın ısıtma-soğutma için gereken net enerji 

ihtiyacını ve bu ihtiyacın karşılanacağı sistemlerin tüketimini saatlik olarak hesaplar. 

Hesaplama Sonucunda Ne Olur? 

Hesaplama sonucunda, binanın yıllık ısıtma, soğutma, sıcak su, aydınlatma, 

havalandırma tüketimleri birincil enerji olarak belirlenir. Bu tüketim değerlerine bağlı olarak 

CO2 salımı hesaplanır. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hesaba katılmaktadır. 

Binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 salımı, referans binanın değerleriyle 

karşılaştırılır. 

 

Binalarda Performans Değerlendirmesi ve Enerji Performansı Yüksek Binalarda 

Tasarım Süreci 

Performans kelime anlamı olarak ‗‘başarım‘‘ demektir. Bu bir nesnenin 

benzerlerinden üstünlüğünün benzerlerince kabul görme durumu olarak da yorumlayabiliriz. 

Bina için performans kavramı ise; bir sistemi oluşturan farklı işlevli parçaların, kullanılma 

sırasında doğal ya da yapay dış etkenlerin etkileri altında, özelliklerine bağlı olarak zaman 
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içinde gösterdiği davranıştır. Performans kavramının tasarım sürecinde düşünülmesi ile 

tasarım problemlerine yaklaşım, bir tür tasarlama yöntemidir. Bu tür tasarlama performansa 

dayalı tasarımdır. Performansa dayalı bina tasarım kavramı günümüz için çok yeni bir kavram 

değildir. Romalı ünlü mimar Vitruvius, ‗‘Mimarlık üzerine on kitap‘ ‘adlı derlemesinde 

performansa yönelik üç temel gereklilikten bahsetmektedir: Dayanıklılık, Kullanışlılık ve 

Güzellik.  

Binalarda performans yaklaşımı bir yöntemden çok sonuç bazında düşünme ve 

çalışma pratiğidir. Bu, binanın nasıl inşa edilmesinin belirlenmesinden çok onun neye 

gereksinim duyduğunun belirlenmesi ile ilgilidir Performans bazlı bina iş sürecindeki 

gerekliliklere ve kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanır. Bu en baştan bir yapının yada yapı ürününü 

hangi amaca yönelik inşa edileceğinin tanımlanması ile gerçekleşir Bu yaklaşım daha çok 

malzeme kalitesi ve yapı yöntemine ve işçiliğe dayalı olan geleneksel kullanıcı yaklaşımından 

farklıdır.  

Performans bazlı binaların şu özelliklere sahip olması gereklidir. 

- Binalarda fonksiyonel ve çevresel kaliteye dayalı (ısıl konfor, iç ortam havası, 

akustik, görsel kalite…) bireysel etkinliği sağlamak,  

- Binalarda bütünlüğe dayalı (esneklik, dayanıklılık, strüktürel ve yangın 

güvenliği…) organizasyonel etkinliği sağlamak,  

- Bina yakın çevresinin kaynak dağılımı ve entegrasyonuna dayalı ( malzeme, arazi, 

su, enerji, atık, alt yapı…) toplumsal etkinliği sağlamak  

 Yüksek performanslı bir bina‖ tasarlayabilmek için, binanın amaçlanan kullanımı tam 

karşılaması, bir başka deyişle tasarımcıların kullanıcı gerekliliklerini tam olarak anlaması ön 

koşuldur.  Kullanıcı gereksinimleri çevresel etkilere bağlı olarak, binanın bir sistem olarak 

performans göstermesi sonucu ortaya çıkan gereksinimler ‗‘performans gereksinimleri‘‘ 

olarak adlandırılmaktadır. Var olan ‗doğal çevre‘ genellikle kullanıcı eylemleri için yeterli 

yaşam koşullarını sağlayamamaktadır. ‗Gerekli çevreyi tanımlamak için kullanıcı 

gereksinimlerini içinde barındıran ‗yapma çevre‘ ile ilişki kurulur.  

Yüksek performanslı binalarda performans gereksinimleri incelenirken dört ana kriter 

değerlendirilir. Bu performans kriterleri:  

1.Enerji Performansı (Enerji Faktörü): Sürdürülebilir enerji ve enerji verimi  

2.Konfor Performansı (İnsan Faktörü): Isıl, iç mekân, hava kalitesi ve aydınlatma  

3.Maliyet Performansı ( Ekonomi Faktörü): En fazla yarar/ maliyet oranı  

4.Çevresel Performans (Çevre Faktörü): Tüm atık ve salımları en aza indirmek 

 

2.4 Binalarda  verimlilik                                                                                 

2.4.1 Aydınlatma performansı ve verimlilik   

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği uygulamalarının ardından, 

20. yüzyılın sonlarından itibaren çeşitli sürdürülebilir bina değerlendirme araçları 

oluşturulmuştur. İnşaat sektörü, ulaşım ve tarım gibi diğer çeşitli sektörlerde aynı azaltma 

maliyetleri göz önüne alındığında, karbon üretimini azaltma potansiyeli en yüksek sektördür. 

Buna karşılık, devletler, çeşitli çevre ile ilgili politika ve programları uygulamaya koyarak, 

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/climate-change-impact
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/climate-change-impact
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/greenhouse-gas-emission
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sera gazı emisyon yoğunluğunu 2030 yılına kadar 2005 yoğunluğundan %45 (GSYİH ile 

ölçeklendirilmiş) kadar azaltmayı planlıyor.      

  

Bugüne kadar, Birleşik Krallık'taki ülkelerde, LEED, Green Mark, GBI ve MyCREST gibi, 

tasarım ve inşaatın çeşitli yönlerini dikkate alarak bir binanın sürdürülebilirliğini benzer 

şekilde değerlendiren çok sayıda yeşil bina sertifikası vardır; enerji verimliliği, su verimliliği, 

iç mekân çevre kalitesi (IEQ), sürdürülebilir saha yönetimi ve malzeme ve kaynaklar gibi. 

 Günışığı, yeşil bina tasarımının önemli bir yönüdür. İyi gün ışığının hem enerji verimliliği 

hem de görsel konfor açısından faydaları ve sonuçları iyi bilinmektedir. Şu anda, yeşil 

binalarda "iyi" ve "kötü" gün ışığı tasarımının ne olduğunun gerekçesi, Gün Işığı Faktörü 

(DF) ile ölçülmektedir. Bu ders, Günışığı Faktörünün iyi gün ışığı alan mekânlar üretmedeki 

başarısını değerlendirir.    

 Aydınlatma türleri: 

 
Kompakt floresan ampul. Görüntü NREL'in izniyledir. 

  

Floresan  
Floresan ampuller, eşdeğer miktarda ışık veren akkor ampullerin kullandığı elektriğin %25-

35'ini kullanır ve flüoresan ampuller, akkor ampullere göre 10 kata kadar daha uzun 

ömürlüdür. İki tür floresan ampul vardır: kompakt floresanlar ve floresan tüp/dairesel 

lambalar. Düz tüplü flüoresan ampuller, yerleşik balastlı özel bir armatüre takılırken, standart 

armatürlerde kompakt flüoresan ampuller kullanılabilir. Tüp şeklindeki floresan ampuller en 

çok büyük iç mekanlarda, kompakt floresan ampuller ise yerleşim alanlarında daha yaygındır. 

 

IĢık Yayan Diyot (LED)  

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/greenhouse-gas-emission
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/architectural-design
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/daylight-factor
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LED, şu anda en verimli ve hızla gelişen aydınlatma teknolojilerinden biridir. Konut LED'leri, 

akkor ampullerin elektriğinin %25'ini kullanır ve 25 kata kadar daha uzun ömürlüdür. LED'ler 

ısı olarak neredeyse hiç enerji yaymazlar; aksine, akkor ampuller enerjilerinin %90'ını ısı 

olarak yayar ve kompakt floresan lambalar (CFL'ler) enerjilerinin %80'ini ısı olarak yayar. 

LED ürünleri şu anda CFL'ler veya akkor ampuller kadar yaygın olarak bulunamıyor veya 

ucuz değil, ancak her zaman daha da artıyor. Tipine bağlı olarak, LED ışıklar watt başına 27 

ila 150 lümen etkinliğe ve 100.000 saate kadar kullanım ömrüne sahip olabilir .  

 Aslında, LED'lerin yapay aydınlatma için kullanımı binalarda çok daha yaygın hale geliyor 

ve tahminler 2030 yılına kadar aydınlatma satışlarının yüzde 84'ünü oluşturacağını gösteriyor 

ve bu da yılda 24 milyon evin enerji kullanımına eşdeğer karbon tasarrufu anlamına geliyor. 

LED teknolojileri, ikisi arasındaki dengeyi sağladıklarından sağlık, esenlik ve enerji 

verimliliği stratejileri için çok uygundur. Örneğin mavi ışıklı LED'ler dış mekânda bulunmayı 

simüle eder ve daha az yorgun hissetmenizi sağlar, bu nedenle bazı ofis ortamlarında 

çalışanlar için tercih edilebilir, ancak bazen düşündüğünüzden daha zordur.      

Yüksek yoğunluklu deĢarj (HID) lambaları  

HID lambaları şu anda mevcut en verimli aydınlatmadır ve akkor ampulleri değiştirdiklerinde 

aydınlatma enerjisinden %75-%90'a varan oranda tasarruf sağlayabilir. HID lambaların ilk 

açıldığında ışık üretmesi on dakika kadar sürer. Bu nedenle ve ürettikleri yoğun ışık 

nedeniyle, en ideal olarak dış mekân aydınlatması ve ışıkların en az bir saat boyunca açık 

kaldığı geniş iç mekânlar için uygundur. Doluluk sensörleri ile kullanım için uygun 

değildirler. 

Aşağıdaki aydınlatma teknolojileriyle karşılaştırıldığında, geleneksel akkor ampuller aldıkları 

güç başına 12 ila 18 lümen sağlar, etkinlik adı verilen bir ölçüm sağlar ve yaklaşık 750 ila 

1.500 saatlik bir ömre sahiptir.   

Genellikle açık havada olmak üzere geniş alanları aydınlatmak için en iyisidir. Kullanılan 

teknolojiye bağlı olarak 25 ila 150 arasında bir etkinliğe ve 5.000 ila 24.000 saat arasında bir 

ömre sahiptirler. Cıva buharı HID lambaları en az verimlidir, düşük basınçlı sodyum 

lambaları ise en fazladır. 

 GüneĢ Aydınlatma 

Bazı aydınlatma ekipmanları güneş enerjisiyle çalışabilir. Bu ışıklar kendi elektriğini ürettiği 

için bunları kullanmak elektrik faturanızı artırmaz. Ancak yeterli güneş ışığı alan bir yerde 

olmaları gerekir ve performansları, belirli bir günde ne kadar güneş aldıklarına bağlı olarak 

değişebilir. 

Doğal IĢığı Kullanmak 

Bir başka enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma yaklaşımı, bir alana giren doğal ışık miktarını 

arttırmaktır. Ek pencereler takmak, yüksek performanslı cam kullanmak ve pencerelerin temiz 

olduğundan emin olmak, bir binaya daha fazla doğal ışık girmesine yardımcı olabilir.  Ayrıca, 

verimliliği artırmaya yardımcı olabilecek birkaç tür aydınlatma yönetimi teknolojisi olduğunu 

lütfen unutmayın. Doluluk sensörleri, odada kimse olmadığında ışıkları kısabilir veya 

kapatabilir. Hareketi algılayarak çalışırlar ve elektrik kullanımını yüzde 30 oranında 

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.energystar.gov/ia/partners/promotions/change_light/downloads/Fact%2520Sheet_Lighting%2520Technologies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.energystar.gov/ia/partners/promotions/change_light/downloads/Fact%2520Sheet_Lighting%2520Technologies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.energystar.gov/ia/partners/promotions/change_light/downloads/Fact%2520Sheet_Lighting%2520Technologies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.wbdg.org/resources/daylighting
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.wbdg.org/resources/daylighting
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/lighting/
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azaltabilirler . Gün ışığı sensörleri veya fotoseller, bir odadaki doğal ışık miktarına göre yapay 

ışık miktarını ayarlar. Bu teknoloji, elektrik tüketimini yüzde 40'a kadar azaltabilir.  

Önleyici bakım 

Aydınlatma ekipmanını düzenli olarak incelemek, temizlemek ve onarmak, daha verimli 

çalışmasına ve daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabilir. Bakımın reaktif değil proaktif 

olarak yapılması, olası sorunları erkenden yakalamanıza yardımcı olur. 

 Yerinde çalışma için enerji tasarruflu aydınlatma kullanmak günümüz dünyasında giderek 

daha önemli hale geliyor. Neyse ki, işletmelerin aydınlatma verimliliğini artırmalarına 

yardımcı olabilecek birçok farklı teknoloji ve uygulama var. 

Aydınlatma Kontrolleri 

Çoğu insan ışıkları kapatmanın enerji tasarrufu sağladığını kabul etse de, ışıkların açık 

olduğunu ve kullanılmadığını unutmak veya fark etmemek kolaydır. Aydınlatma kontrolleri, 

gerektiğinde ışıkları otomatik olarak açıp kapatarak enerji kullanımını azaltabilir. 

 Fotosensörler ve hareket dedektörleri en çok dış mekân aydınlatmasında kullanılır. Gün 

içerisinde dış mekan ışıklarının çalışmasını engellemek için fotosensörler kullanılabilirken, 

hareket dedektörleri sadece ihtiyaç duyulduğunda ışıkları açabilir. Doluluk sensörleri 

genellikle iç mekânlarda, bir kişi bir odaya girdiğinde ışıkları yakmak ve belirli bir süre 

herhangi bir aktivite algılanmadığında ışıkları kapatmak için kullanılır. Doluluk sensörlerinin, 

odanın tüm bölümlerindeki yolcuları veya aktiviteyi algılayacakları yere yerleştirilmesi 

gerekir. 

Herkesin sağlıklı kalması için işyeri ve yaşam alanlarında yeterli aydınlatma şarttır. Sonuç 

olarak, aşağıdaki nedenlerden dolayı hükümetlerin bu enerji verimli aydınlatma 

teknolojilerinden ve uygulamalarından yararlanmaları önemlidir: 

  

AzaltılmıĢ Maliyetler 

2017'de ABD'deki elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde yedisi aydınlatmaya gitti. Bu ihmal 

edilebilir bir miktar değildir. Aydınlatma ekipmanlarının verimliliğini artırmak, işletmelerin 

paradan tasarruf etmesini sağlayabilir.   

Uzun yaĢam 

Daha yeni, daha enerji verimli teknolojilerin çoğu, eski teknolojilerden daha uzun ömre 

sahiptir. Ampul değiştirme sıklığının azaltılması aynı zamanda maliyetleri düşürür ve 

çalışanlar çalışırken ışıkların sönme riskini azaltır. 

AzaltılmıĢ Atık Isı 

Geleneksel ampuller aldıkları enerjinin çoğunu ısı üretmek için harcarlar. Bu atık ısı, bir 

binanın içindeki sıcaklığı yükseltir, bu da HVAC sistemlerinin sıcak aylarda sıcaklıkları 

düşürmek için daha çok çalışması gerektiği anlamına gelir. Daha az atık ısı üreten daha yeni 

teknolojilerin kullanılması bu HVAC sistemlerinin iş yükünü azaltır. 

Ġdeal Aydınlatma Seviyeleri 

Verimli ampuller aldıkları enerjiden daha fazla ışık üretir, bu nedenle bir alanı daha parlak bir 

şekilde aydınlatmak daha ekonomik ve uygulanabilir. Enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, 

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/lighting/
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php%3Fid%3D99%26t%3D3
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ne kadar ışığa ihtiyaç duyulduğuna bağlı olarak aydınlatma ekipmanının çıkışını da 

ayarlayabilir. 

 

 

AzaltılmıĢ Çevresel Etki 

Daha az elektrik kullanmak ve ampulleri daha az değiştirmek, daha az çevresel etki anlamına 

gelir. Bu çevre için olumludur ve işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına 

yardımcı olabilir. 

Ek avantajlar: 

Günışığı aydınlatmasının genel amacı, yapay ışık miktarını en aza indirmek ve elektrik 

maliyetlerini azaltmaktır, ancak aynı zamanda HVAC maliyetlerini de düşürebilir. Elektrik 

aydınlatması çok fazla ısı üretirken, uygun şekilde kontrol edilirse doğal aydınlatma 

neredeyse hiç ısı üretmez. 

Gün ışığı alan çoğu bina için toplam enerji tasarrufu yüzde 15 ila 40 arasında değişmektedir. 

Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik şirketlerin başlangıçta gün ışığını tercih etme nedenleri 

olsa da, çalışanların, öğrencilerin, müşterilerin ve perakende müşterilerinin üretkenliği ve 

memnuniyeti üzerinde de etkisi olabilir. İnsanların doğal bir çekiciliği ve gün ışığına ihtiyacı 

vardır. Araştırmalar, gün ışığının refah, üretkenlik ve genel memnuniyet duygusu üzerinde 

doğrudan bir etkisi olduğunu göstermektedir. Wal-Mart gibi perakende mağazaları bile gün 

ışığının hem çalışanlar hem de tüketiciler için çevresel ve parasal faydalarını gördü. Bir 

deneyde, belirli departmanların üzerinde tavan penceresi bulunan mağazalar, doğal ışıkla 

aydınlatılan departmanlarda metrekare başına toplam satışların daha yüksek olduğunu buldu. 

Sınıflarında en fazla gün ışığı alan öğrencilerin bir yıl boyunca matematik testlerinde yüzde 

20 ve okuma testlerinde yüzde 26 daha hızlı ilerlediği bulundu. 

GünıĢığı Aydınlatma Dezavantajları 

Yüksek performanslı bir günışığı aydınlatma sistemi, başlangıçta önemli bir yatırım 

gerektirebilir. Bununla birlikte, proje ekibi entegre, stratejik bir tasarım yaklaşımı kullanırsa, 

bir şirketin genel uzun vadeli tasarrufları, gün ışığına harcanan ilk dolarları telafi eder. 

Günışığı aynı zamanda bir binaya giren ısı miktarını kontrol etmeyi gerektirir. Güneş binaları 

aydınlatmak için çok güçlü bir kaynak olduğundan, aynı zamanda muazzam miktarda ısı da 

üretebilir. Düzgün planlanmadığı takdirde, doğal aydınlatmanın kullanılması istenmeyen ısı 

kazanımlarına neden olabilir. 

Önemli bir nokta, parlamayı kontrol etmektir. Sınıflara ve ofis alanlarına doğrudan güneş ışığı 

girmesi, genellikle çalışma yüzeylerinde hoş olmayan bir parlama oluşturarak çalışmayı veya 

bilgisayar ekranını görüntülemeyi zorlaştırır. 

Çözüm: İnsanların günışığından hoşlandığını ve sağlık, esenlik ve üretkenlik için iyi 

olduğunu araştırmalardan biliyoruz. Bununla birlikte, çok fazla günışığı, artan ısı kaybı ve 

kazanımına, artan enerji kullanımına ve karbon emisyonlarına neden olabilir. Bunu nasıl 

çözeriz? Yeşil bina derecelendirme araçları ve bina kodları gelişiyor ve yenilikçi inşaat 
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tasarımı ve teknolojisi de kullanılabilir. Anahtar yaklaşımlardan biri, akıllı ve verimli LED 

odaklı aydınlatma stratejileri olabilir.  

Gerçekten de yapay aydınlatma, bir binanın yıllık elektrik kullanımının %15'ini oluşturabilir. 

Mevcut aydınlatma teknolojisinin kullanılması ve yapay aydınlatma ihtiyacını en aza 

indirecek şekilde tasarım yapılması, binalarda aydınlatma enerjisi kullanımını %50-70 

oranında azaltabilir. Yeşil aydınlatma tasarımı, ışığın kalitesini bir mekânın işleviyle eşleştirir. 

Farklı alanlar veya farklı işlevler için aydınlatma bölümleri, bir alanın kullanıcılarının ne 

kadar ışığa ihtiyaç duyulduğuna karar vermelerine izin vermek için ayrı kontrollerde 

olmalıdır. Gerektiğinde görev ışıkları kurulmalı ve ortam ışığı başka yerlerde azaltılmalıdır. 

Işıkları gerektiğinde otomatik olarak açıp kapatan doluluk sensörleri, bina sakinleri üzerinde 

minimum etki yaratırken enerji kullanımını azaltabilir. Parlamayı ve istenmeyen ısı 

kazanımını kontrol ederken, günışığı için fırsatlar en üst düzeye çıkarılmalıdır. 

2.4.2 Isıtma sistemlerinde verimlilik   

 

2.4.3 Su kullanım performansı ve verimlilik 

Yerel yönetimler, şehir planlama uzmanları ve kent sakinleri, üç yeni eğilimi dikkate alarak 

kentteki tüm su yönetimi için çözümlerin belirlenmesi ve uygulanmasına dâhil olurlar: 

1. Doğal kaynaklar sınırlı: daha azıyla daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Kentsel alanlarda 

yaşayan insan sayısı arttıkça, su, enerji ve malzeme primlerinin özenle kullanılması ve 

yeniden kullanılmasının yanı sıra yenilenmesi ihtiyacı da artmaktadır. 

2. Şehirlerdeki nüfus artışı kalkınma için çok büyük bir fırsattır. Ekonomik olduğu kadar 

yaşam kalitesi için de bir tehdit.  2030 yılında 6 milyardan fazla insan şehirlerde yaşıyor 

olacak. Daha büyük ve daha yoğun bir nüfusa sahip olan bu şehirler, daha verimli hizmetler 

sunma ihtiyacı duyacaktır. Su, vatandaşların sağlığı, güvenliği ve şehirlerdeki sosyal 

entegrasyonları için gereklidir. Gün ışığını en üst düzeye çıkarmak için birçok farklı türde 

enerji tasarruflu teknoloji ve aydınlatma yönetimi yaklaşımı bulunmaktadır. Devletlerin, 

ihtiyaçlarını en iyi neyin karşılayacağını belirlemek için her bir teknoloji ve yaklaşımın 

özelliklerine bakmaları gerekir. Aydınlatma söz konusu olduğunda en önemli hususlar bütçe, 

boyut ve güçtür. 

3.Kentsel planlama geleceğin belirsizliklerini dikkate almalıdır. Geçmiş kalkınma stratejileri 

genellikle gelecekteki enerji sistemleri, su ve kanalizasyon planlaması için uygun değildir. 

İklim değişikliği ve nüfus artışı kontrol edilemeyen faktörlerdir. Su sistemi planlamasında 

esnekliğin artırılması ve dış faktörlere bağımlılığın azaltılması, gelişmelere ve öngörülemeyen 

olaylara verilen tepkileri iyileştirecektir. 

Sorumlu kentsel su yönetiminin beĢ belirleyici unsuru: 

1. Görünüm: Ortak bir vizyon, kilit aktörlerin kendi çıkarlarının ötesine geçmelerini ve kent 

toplumunun yararına olacak bir dizi ortak direktifin tanımlanmasını kabul etmelerini sağlar. 

Paylaşılan bir vizyon, yeni politika ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak için temel bir 
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koşuldur. Suyun sorumlu yönetimi fikrine açık bir şehir vizyonu, insanların farklı düzeylerde 

birlikte çalışmasına ve çeşitli disiplinleri bir araya getirmesine olanak tanır. Bu da siyasi 

iradeyi destekler. Uzun vadeli tedbirlere yatırım yapmak için gereklidir. Ayrıca, siyasi 

değişimin ötesinde tutarlılık sağlar. 

2. Yönetişim: Hükümet ve kurumlar, suyun tüm kentsel hizmetlere entegrasyonu yolundaki 

engelleri aşarak, kilit aktörlerin birlikte çalışması için gerekli çerçeveyi sağlar. Politikalar, 

çeşitli alanlardaki kilit oyuncuları ortak bir sonuç elde etmek için eylemleri koordine etmeye 

teşvik eder, bu da kentsel çevrede suyun faydalarını vurgulamaktır.  

3. Bilgi ve Beceriler: Bu vizyonun hayata geçirilmesi, kentsel çevredeki kilit aktörlerin 

yetkinliklerine dayanmaktadır. Bu vizyonu gerçekleştirmek bilgi ve gelişmiş beceriler 

gerektirir: iyi uygulamaları diğer şehirlerle paylaşmak, yeni araçlarla farklı şekilde çalışmayı 

öğrenmek, kaynakları bir araya getirmek ve yeni yaklaşım ve yöntemlere açık olmak 

4. Planlama Araçları: Varlık yönetimi, ana planlar veya karar alma sistemleri, kentsel 

çevredeki kilit aktörler tarafından bir eylem başlatmak için kullanılan araçlardır. Çok 

disiplinli ekipler tarafından geliştirilen ve kullanılan bu araçlar, risk değerlendirmesine, fayda 

tanımlama projelerine, hizmet kalite seviyelerinin tanımlanmasına ve kilit aktörlerin 

katılımının sağlanmasına olanak tanır. 

5. Uygulama Araçları: Titiz plan yönetimiyle ilişkili finansal araçlar, uzun vadeli, bakımlı 

altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesine olanak tanır. Değişikliklere veya afetlere uyum sağlama 

kabiliyetini artıran finansman araçları, şehirlerin daha verimli çözümler benimsemesine ve 

daha küçük yatırımlara ve daha yüksek bir sıklığa doğru evrilmesine olanak tanır. Entegre 

hizmetler, daha kısa yatırım döngüleri ile birlikte, mevcut finansal araçları tamamlayan yeni 

finansman fırsatlarını da beraberinde getirmektedir. Geleneksel finansman ve sözleşme 

modellerine ek olarak, kamu-özel sektör finansmanını içeren döngüsel ekonomi 

mekanizmaları da dahil olmak üzere yenilikçi araçların belirlenmesi su hizmetlerinin 

finansmanı için yeni fırsatlar. 

 

YeĢil bina inĢaatı sırasında su kullanım performansı ve bina yönetiminin dört eylem 

seviyesi 

Kentsel su yönetiminin amaçları, su ve sanitasyon altyapısı ve hizmetlerine erişimin 

sağlanması; yağmur suyu, atık su, yağmur suyu drenajı ve kirlilik sızıntılarının yönetilmesi; 

su ve salgın hastalıkların kontrol altına alınması; sel, kuraklık ve toprak kayması gibi su 

tehlikelerinin riskinin azaltılmasıdır. Tüm bu süre boyunca, su yönetimi uygulamaları 

kaynağın bozulmasını önlemelidir. 

Geleneksel kentsel su yönetimi stratejileri, içme suyu, sanitasyon, atık su arıtma ve diğer su 

hizmetleri gereksinimlerini karşılamak için çok çalışmıştır. Bazı şehirler hâlihazırda akut su 

sıkıntısı ve su kalitesinde bozulma ile karşı karşıyadır. 

Bütüncül yaklaşım, su kaynaklarını, su tüketen sektörleri, su hizmetlerini ve su yönetimi 

ölçeklerini bütünleştiren bir yaklaşımdır: 

- Alternatif su kaynaklarını tanır. 
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- Su kaynaklarının niteliklerini ve potansiyel kullanımlarını farklılaştırır. 

- Kaynak suyunu korumayı, muhafaza etmeyi ve kullanmayı amaçlar. 

- Su kaynağına bağımlı olan kentsel alanlar dışındaki alanlardaki kullanıcıları temsil eder. 

- Resmi kurumları (organizasyonlar, mevzuat ve politikalar) uygulamalarla uyumlu hale 

getirir. 

- Şehirlerde ve şehirler için suyu yöneten resmi olmayan kurallar (kurallar ve sözleşmeler). 

- Su kaynakları, arazi kullanımı ve enerji arasındaki ilişkiyi kabul eder. 

- Ekonomik verimlilik, sosyal eşitlik ve sürdürülebilirliği aynı anda gözetir.  

- Tüm paydaşların katılımını teşvik eder. 

 

 
 

Dört Eylem Düzeyi: 

Dört eylem düzeyi, tüm vatandaşların içme suyu ve kanalizasyona erişimi olması gerektiği 

temel ilkesi üzerine yapılandırılmıştır. Su ve sanitasyona ilişkin insan hakları konusunda 

planlama, önceliklendirme ve izleme raporlaması gerektirir. 

Sevı ye 1. Herkes Ġçin Sürdürülebilir Su H zmetlerı  

Temel amaç, su ve enerji maddelerinin etkin bir şekilde üretilmesi ve kullanılması yoluyla, 

gelecek nesiller için su kaynaklarının kalitesini ve miktarını koruyarak aynı zamanda halk 

sağlığını sağlamaktır. Sürdürülebilir su hizmetleri beş ilkeye dayanmaktadır. Bu ilkelerin su 

ve atık su rehabilitasyon sistemlerine dahil edilmesi ve yeni sistemlerin genişletilmesi veya 

geliştirilmesi, kaynağın korunmasını sağlayacak ve gereğinden fazla kullanılmasını 

önleyecektir. Bu, sadece sudan değil diğer hizmetlerden de enerji geri kazanımı ve 

kaynaklardan değer yaratacak, yeni gelir yaratarak finansmanı kolaylaştıracak ve şehir için 

daha büyük ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar üretecektir. 

Su Kaynaklarının Ve Su Ekosistemlerinin Restorasyonu - doğal çevre tarafından verilebilecek 

veya emilebilecek olanın bunlardan çıkarılması veya bunlara boşaltılması yoluyla. Doğanın 

yapabildiklerine uygun olarak su vergilerinin azaltılması, su kaynaklarının kalitesini atık su ve 

sel sularıyla kirlenmeye karşı yeniler ve korur, böylece bu eylemler ekosistemin yanı sıra bazı 

asgari arıtma gereksinimlerine de uygun olur. 
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Kullanılan su miktarının azaltılması Depolama kapasitesine uygun olarak kullanılan su 

miktarının azaltılması. Yağmur suyu da dâhil olmak üzere kentsel suların taşınması ve 

arıtılmasında kullanılan enerji miktarının azaltılması. 

Entegre Su Kaynakları Yönetimi ilkelerine uymanın yanı sıra, her kullanıma uygun bir arıtma 

ile su kaynaklarının KULLANIMI ve YENİDEN KULLANIMI. 

Seviye 2. Su Sorunlarını Dikkate Alan Kentsel Planlama 

Bu düzey, bu kavramdan yararlanan kentler yaratmak için toplam su döngüsünün yönetimini, 

korunmasını ve muhafaza edilmesini kentsel planlamaya dâhil etmeyi amaçlamaktadır. 

Bu ikinci eylem düzeyi dört ilke içermektedir. 

Tüm faaliyet sektörleri ve yatırımların kilidini açmak için entegre çözümlerin faydalarını 

vurgulamak. Bu seviye aynı zamanda suyun "sorumlu kullanıcıları" haline gelen vatandaşları 

da hedeflemektedir. Bu eylem seviyesine geçiş, her bir kilit aktörün değişimin gerçekleşmesi 

için nasıl bir rol oynaması gerektiğini anladığı zaman başlar. Bu seviyeye ulaşmak için, beş 

"değişimin kilit oyuncularını" etkileyecek bilinçli ve ikna edici insanlar olmalıdır 

Sürdürülebilir Su Hizmetlerini İçeren Bir Stratejinin Planlanması Ve Uygulanması: 

Endüstriyel ve evsel yapıların sürdürülebilir su hizmetleriyle uyum içinde tasarlanması. Bu, su 

tüketimini, enerjiyi ve konutların karbon ayak izini azaltır ve aylık elektrik faturalarının 

düşürülmesine katkıda bulunur. Ayrıca, sosyo-kentsel çevreyi iyileştirirken ekosistemlerin ve 

insanların yararı için parkurlar korunur. Stratejist, ek faydalar sağlayacak yağmur suyunu 

yakalamak ve arıtmak için "yeşil altyapı" inşa etmeyi de içermektedir. 

Kentsel Alanların Sel Risklerini Azaltacak Şekilde Tasarlanması: Kentsel altyapıda entegre 

yağmur suyu drenaj çözümleri bularak sel riskini azaltmak, böylece güvenli sel alanları 

oluşturmak ve şehirlerin bir "sünger" gibi davranarak selleri sınırlandırması ve yağmur 

suyunu bir kaynağa dönüştürmesi. Afet durumunda hızlı toparlanmayı sağlamak için sağlam 

bir altyapı planlanması.                    

Sev ye 3. Havzasının Hı drografı K Yapısına Bağlı ġeh rler 

Şehir, bir parçası olduğu ve diğer komşu havzalarla etkileşim içinde olduğu nehir havzasına 

yakından bağlı ve bağımlıdır. Bu havuzların yönetimine aktif olarak katılan şehir, su 

kaynaklarını, gıda ve enerjiyi güvence altına alır, sel riskini azaltır ve ekonomik kalkınmasına 

katkıda bulunan faaliyetleri teşvik eder. 

Bu üçüncü eylem düzeyi aşağıdaki ilkeleri içermektedir: 

Su Kaynaklarının Güvence Altına Alınması ve su kaynaklarının nehir havzasının diğer 

kullanıcılarıyla, daha doğrusu nehir havzasının genel ekonomisine katkıda bulunan tarım 

sektörü, sanayi ve enerji ile paylaşılarak kuraklığın azaltılmasına yönelik stratejilerin 

benimsenmesi. 

Nehir Havzası Kullanıcılarıyla Birlikte Su Kaynaklarının Kalitesinin Korunması, minimum 

arıtma ve enerji gereksinimi ile elde edilen yüksek kaliteli içme suyunun yanı sıra 
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ekosistemler (örneğin orman havzaları, sulak alanlar) tarafından sağlanan hizmetlerin 

sağlanması. 

Seviye 4. Sudan Sorumlu Yönetime Sahip Topluluklar: 

Yukarıdaki üç ilke setinin uygulanması bütünleştirici bir yaklaşım ve güçlü ortaklıklar 

gerektirir. Bu dördüncü eylem düzeyi, yönetişim ve planlama yeteneklerine dayalı olarak inşa 

edilen insanlara atıfta bulunur; profesyoneller, uzmanlık alanlarında kentsel su konusundaki 

sorumluluklarının giderek daha fazla farkına varırlar, böylece suyu tüm faaliyet sektörlerine 

entegre edebilir ve yatırımların kilidini açmak için entegre çözümlerin faydalarını 

vurgulayabilirler. Bu seviye aynı zamanda suyun "sorumlu kullanıcıları" haline gelen 

vatandaşları da hedeflemektedir. Bu eylem seviyesine geçiş, her bir kilit aktörün değişimin 

gerçekleşmesi için nasıl bir rol oynaması gerektiğini anladığı zaman başlar. Bu seviyeye 

ulaşmak için, beş "değişimin kilit oyuncularını" etkileyecek bilinçli ve ikna edici insanlar 

olmalıdır.  

- Suyun tüm kentsel sektörlerde sağladığı ek faydaların farkında olan ve böylece kent 

sakinleri ve işletmeler için en iyi çözümleri planlayıp uygulayabilen FARKLI 

BECERİLERE (finans, teknik, sosyal) SAHİP PROFESYONELLER.  Sürdürülebilir su 

ile kentsel planlama, mimari, peyzaj ve enerji, ulaşım ve atık hizmetleri arasında 

bağlantılar ve bağımlılıklar vardır. Su hizmetleri enerji tüketir ve aynı zamanda atık su 

yerel düzeyde enerji üretmek için kullanılabilir; besin maddelerinin gübre olarak 

kullanılması; yeşil alanların su ihtiyacı yağmur suyu toplama veya arıtılmış atık suyun 

yeniden kullanımı ile sağlanabilir. Entegre kentsel planlamanın ek faydalarının değerini 

anlayan profesyoneller, sürdürülebilir yenilikçi çözümler geliştirecektir. 

- Sürdürülebilir suyu kentsel planlamaya entegre eden ÇOK DİSİPLİNLİ PLANLAMA VE 

EKİPLER YÖNETİMİ. Tüm yeraltı suları, yağmur, nehirler, denizler ve atık sular diğer 

kentsel sistemlerle (parklar, yollar, enerji üretimi ve atık yönetimi) birbirine bağlıdır, 

böylece eylemler koordine edilerek verimlilik ve faydalar üretilir. Bu bağlantıları bilen bir 

şehir planlama departmanı oluşturmak ve profesyonellerin sürdürülebilir kentsel suları 

yönetmelerini sağlamak için mevcut teknikler arasında bağlantılar kurmak gerekmektedir. 

 

 

 

 

3.  Ġç Ortam Kalitesi                   

3.1 Görsel Konfor  

Görsel konfor, bulunduğumuz ortamdaki ışık düzeyine, kontrast dengesine, renk sıcaklığına, 

parlama düzeyine ve bunun gibi parametrelere dayalı bir dizi kriterle tanımlanır. Avrupa 

standardı EN12665‘te ise ―görsel çevre tarafından neden olan iyi koşulların öznel durumu‖ 

olarak tanımlanmaktadır. Görsel konfor,  

 İnsan gözünün fizyolojisine,  
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 Işık miktarını ve mekandaki dağılımını tanımlayan fiziksel niceliklere,  

 Işık kaynağının spektral emisyonuna bağlıdır.  

Görsel konfor; ışık miktarı, ışığın tekdüzeliği, ışık kalitesi, parlama riski tahmini gibi insan 

ihtiyaçları ve ışık ortamı arasındaki ilişkiyi karakterize eden bazı faktörlerin değerlendirilmesi 

yoluyla incelenir.   

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre dünya çapında, şebekeye dayalı elektrik 

aydınlatmasının toplam küresel elektrik üretiminin %19‘unu tükettiği ve ortalama olarak 

üçüncül enerji üretiminin %34‘ünü oluşturduğu bilinmektedir. Ayrıca aydınlatma, binalardaki 

bakım maliyetlerinin önemli bir kısmından sorumludur. Özetle yapı sektöründe aydınlatmanın 

etkisi, enerji tüketimi baz alınarak değerlendirildiğinde oldukça fazladır. Bu nedenle; görsel 

konfor, yeşil bina sertifika sistemlerinde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Aydınlatma sisteminin nihai enerji tüketimini 3 ana unsur belirler: lamba (kontroller ve 

balastlar dahil ışık kaynağı), armatür ve mekan. Lamba elektrik gücünü ışık akısına 

dönüştürür, armatür ışığı mekana dağıtır ve mekan bu ışığı yüzey yansımaları ile görünür 

ışıklıklara dönüştürür. Ayrıca çalışma süreleri de nihai enerji tüketimini etkilemektedir. Bu 

sebeple aydınlatma sistemlerinin bakımı haricinde otomatik veya manuel kontrol, akıllı 

mimari ve gün ışığı sistemleri dikkate alınmalıdır.  

Uluslararası yeşil bina sertifika sistemleri görsel konfor kriterini detaylı incelemeler ile 

değerlendirmeye katmışlardır. Örneğin LEED değerlendirmesi dört alanda aydınlatmayı 

içerir: Sürdürülebilir Siteler, Enerji ve Atmosfer, İç Mekan Çevre Kalitesi ve Tasarımda 

Yenilik.  

 Sürdürülebilir Site bölümü, lamba ve armatür verimliliğinin ve aydınlatma düzeninin 

işlevi olan dış mekan ışık kirliliğini değerlendirilmektedir.  

 Enerji ve Atmosfer başlığı altında, enerji tüketimini azaltmak ve yeterli bir ölçüm ve 

doğrulama sağlamak için aydınlatma, binadaki diğer tüm enerji kullanımları ile 

birlikte ele alınmaktadır.  

 Aydınlatma sistemlerinin, gün ışığının ve manzaraların kontrol edilebilirliği, tasarım 

kurallarının ve kıyaslamaların önerildiği İç Ortam Kalitesi bölümünde yer almaktadır.  

Tasarımda Yenilik bölümü, önemli, ölçülebilir, çevresel performans bildirilirse yenilikçi 

tasarım çözümlerini hesaba katma fırsatını içermektedir. 

 

3.1.1 Gerekli aydınlık düzeyi, düzgünlüğü (Uo) sağlanması 

 

Tüm ışık kaynaklarının ışıksal gücünü ifade eden ölçü birimine lümen denir. Işık 

kaynaklarının verecekleri ışığın gücü lambanın elektriksel gücünden farklı olmaktadır. Bu 

nedenle ışık kaynaklarının değerlendirilmesi kaynağın elektriksel gücü ile birlikte ışıksal 

gücünün göz önünde bulundurulması gereklidir. Enerji tasarrufu ile aydınlatma tasarrufu 

farklarının iyi algılanması gerekmektedir. 

60 W klasik bir ampul ile 810 lümen ışık elde edilirken, 9 W LED lamba ile 810 lümen ışık 

elde edilmektedir. 60 W‘lık bir ampul ile aynı ışık kaynağı elde edilirken %80‘e varan 
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tasarrufla elektrik enerjisi harcanmaktadır. Bu durumda LED lamba ile gerçek anlamda 

tasarruf ışıktan değil enerjiden yapılmaktadır. 

 

Lüks ise ortam aydınlığının seviye birimidir. 1 metre kareye düşen lümen seviyesini belirler. 

Her ışık kaynağından aynı renkleri elde etmek mümkün değildir. Işık özellikleri baz alınarak 

doğru ışığın seçilebilmesi için çok önemli iki kriter bulunmaktadır; 

Renk Sıcaklığı 

Renksel Geri Verim(CRI) 

Renk Sıcaklığı 

Işıkların renk sıcaklığı ortamlarda yaratılmak istenen ambiyans için son derece önem taşır. 

Soğuk ve sıcak olmak üzere iki kategoride değerlendirilirler. Fakat bu adlandırmalar ışık renk 

sıcaklıklarının iki belirleyici kavramı olmaktan kısmen uzaktır. 

Ayırt edici olabilmeleri adına sıcak beyaz ve soğuk beyaz renk tonları Kelvin olarak 

adlandırılmış ve görülebildikleri dalga boyları dahilinde ölçümleri yapılarak analiz 

değerlerinde ve ortamda yarattıkları ambiyansa göre 4 farklı grupta değerlendirilmektedirler. 

2500-2800 K renk grubu (sarı, sıcak) ağırlıklı olarak rahatlatıcı ve huzur verici bir özelliğe 

sahip olduğu düşüncesi ile kişisel mekanlar da tercih edilmektedir. Enkandesen, sodyum ve 

827, 927 kodlu floresan ve kompakt floresanların rengidir. 

2800-3500 K renk grubu (sıcak beyaz, doğal) renk grubu da yine sıcak olması nedeni ile 

rahatlatıcı ışık grupları arasında yer almaktadır. Halojen ve 830, 930 kodlu floresanların 

rengindir. 

3500-5000 K renk grubu (soğuk beyaz, doğal) da yoğun bir ışık gerekliliği görülen ofislerde 

ve ticari mekânlarda tercih edilir. 840, 940 floresan ampullerinin renkleridir. 

5000 K renk grubu (gün ışığı) günışığına benzeyen bir renktir. Soğuk gün ışığı olarak ta 

adlandırılır. 850, 865, 965 kodlu floresan renkleridir. 

Renksel Geriverim (CRI) 

Ortamlarda seçilen ışık ile birlikte beklenilen ambiyansın tamamen yaratılacağı düşüncesi 

hâkimdir. Oysaki ışıkla yaratılmak istenen ambiyansta ışık renginin önemi kadar Renksel 

Geriverim (CRI)‘de önemlidir. Bu iki parametre birbirinden tamamen bağımsızdır. Renksel 

geriverim karakterisliğine en iyi yansıtan enkandesen ampuller ve soğuk günışığı 

kaynaklarıdır. Bu durum bu iki kaynaktan çıkan ışık spektrumunun süreklilik göstermesidir. 

Deşarj lambalarda (alçak basınçlı sodyum buharlı deşarj lambası) ağırlıklı olarak spektrum 

parçalı ya da çizgiseldir. Bu durum ise onların kötü ya da kötü ile mükemmellik arasındaki 

çizgisini belirlemektedir. Kullanacağımız ışığı seçerken renksel geri verimin iyi algılanmış 

olması hayal kırıklıklarını ortadan kaldıracak en önemli unsurdur. 

Akşam saatlerinde mağazadan aldığınız elbisenin ya da mobilyanın, beğenerek aldığınız renk 

olmadığını ne zaman anladınız? 

Mağazalar yüksek ışıklar ile donatılırlar. Mankenlerin üzerlerinde ki elbiseler üzerine 

yansıtılan ışıklar CRI gözetmeksizin seçilmiş sadece aydınlatan ışıklar ise; akşam saatlerinde 

almış olduğunuz ürünün seçim yapmış olduğumuz renge sahip olmayıp tamamen alakasız bir 
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renk olduğunu gündüz saatlerinde yani günışığında fark ederiz. Son derece rahatsız edici olan 

bu durumu önlemekte CRI‘ın önemini tamamen algılamış oluyoruz. 

 

 

Sonuç olarak, CRI genel olarak 3 kategoride değerlendirebiliriz. 

90/100 CRI: Renklerin en doğru algılandığı mükemmel bir renksel geriverim değeridir. 

Renklerin doğru algılanmasının en önemli unsur sayıldığı yerlerde gereklidir. Matbaalar, 

serigrafi kuruluşları, boyahaneler gibi. 

80/90 CRI: İyi olarak değerlendirilen bir değerdir. İyi bir renk sunumu olması gereken fakat 

renk algılanmasının ilk hedef olmadığı yerlerde kullanılır. Mağazalar, kuyum sektörü, gıda 

sektörü gibi. 

80 ve Altı CRI: Kötü olarak değerlendirilir. Renk algılanmalarının hiç önemli olmadığı 

yerlerde kullanılır. Garaj, sokak aydınlatmaları gibi. 

Bu rakamsal CRI sınıflandırmaları beklentiler doğrultusunda oluşturulmuştur. 70 CRI site ve 

çevre aydınlatmaları için yeterlidir. Mağazalar için 60 CRI kesinlikle beklentileri 

karşılamazken sokak aydınlatmasında yeterlidir. 

 

3.1.2 Yapma aydınlatma sistemlerinin kamaşma (UGR) ve renksel geri verim indeksi (Ra) 

UGR‗nin açılımı Unified Glare Rating (Birleştirilmiş Parlama Derecesi)‗dir. UGR, 

aydınlatma armatürlerinin neden olduğu kamaşmayı hesaplama yöntemidir. UGR derecesi 

sayesinde aydınlatma armatürlerinin ne kadar kamaşma yarattığı ve buna bağlı olarak 

çevresindekileri ne kadar rahatsız edebileceği anlaşılabilir. Pencerelerden içeri giren güneş 

ışığı da kamaşmaya sebep olabilir. 

UGR değeri üç şekilde belirlenebilir. Bunlardan birincisi üreticinin belirttiği referans 

değerlere göre hesaplanmış UGR değerini dikkate almak, ikincisi standart durumlara göre 

oluşturulmuş UGR tablosuna göz atmak, üçüncü ve aslında en iyi yöntem ise UGR formülü 

ile kuruluma özgü hesaplamaların yapılmasıdır. 

UGR değeri fotometrik büyüklükler gibi ölçülemez, bu değer sadece matematiksel 

hesaplamalar ile bulunabilir. 

L: Armatürün parlaklık değeri (cd/m2) 

Lb: Arka plan parlaklığının değeri (cd/m2) 

ω: Gözlemcinin gözünden her bir armatürün aydınlık kısımlarının katı açısı (sr) 

p: Her bir armatür için guth pozisyon indeksi 

Σ: Denklemin alan içerisinde bulunan tüm aydınlatma elemanlarını içerdiğini gösterir. 

UGR, 5 ile 40 arasında bir değere sahip olabilir. Düşük rakamlar, düşük kamaşma anlamına 

gelmektedir. 

UGR değeri, aydınlatma armatürünün parlaklık seviyesi, çevrenin parlaklığı, gözlemcinin 

pozisyonu ve görüş açısı gibi pek çok değişkene bağlıdır. Bu yüzden aslında UGR değeri 

aydınlatma armatürünün bir özelliği değildir. 
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Peki, o zaman üreticiler neden ve neye göre ürün kataloglarında UGR değeri belirtiyor? 

Üreticilerin belirttiği bu değer, 4H/8H genişliğinde referans bir odada zemin için %20, 

duvarlar için %50, tavan için %70 yansıtma derecesine göre hesaplanan UGR değerini ifade 

eder. Burada H olarak belirtilen değişken gözlemcinin göz hizasından aydınlatma 

armatürünün ışık yüzeyine olan uzaklığını ifade eder. 

Gerçek uygulamalarda, UGR değeri referans uygulama örneğine göre hesaplanan değerden 

daha düşük veya daha yüksek olabilir. Katalog verileri karşılaştırma ve ürün tercihi 

noktasında önemlidir. 

Çeşitli görevler için UGR limit değerleri EN 12464-1 kodlu standartta belirtilmiştir. Okuma, 

yazma, bilgisayar kullanımı gibi işlerin yürütüldüğü çalışma ortamlarında UGR≤19 değeri 

yeterli görülmektedir. Bir aydınlatma uygulamasında standart incelenerek güncel gereklilikler 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Aydınlatma simülasyonu için kullanılan bilgisayar yazılımları, UGR hesaplama fonksiyonuna 

sahiptir. Bu yazılımlarda hesaplama yüzeyleri ve noktaları oluşturularak UGR hesaplamaları 

kolayca gerçekleştirilebilir. 

 

3.1.3 Yeterli gün ışığı performansı 

Mimaride günışığı kullanımı, binalarda istenen görsel konfor koşullarının sağlanması ve bina 

aydınlatma enerjisi gereksinimlerinin en aza indirgenmesi açılarından önem taşımaktadır. 

Avrupa‘da binalarda enerji performansının arttırılması ve CO2 salımının azaltılması hedefiyle 

2002 yılında yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD), 30 Mayıs 2018 

tarihinde güncellenerek görsel konfor koşullarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması 

ve pasif bina sistemlerin kullanımının desteklenmesi kavramları gündeme getirilerek revize 

edilmiştir (European Union Directive 2018/844). Bu hedefle, binalarda pasif sistem olarak 

günışığı kullanımına yönelik performans ölçütlerinin tanımlandığı EN 17037:2018 Avrupa 

Birliği Standardı, Haziran 2019 tarihinde Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafınca 

yürürlüğe konmuştur (EN 17037:2018). Bu standart konut ve konut dışı binaları kapsamakta 

olup 28.01.2019 tarihinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından yayımlanmıştır (TS 

EN:17037:2019). 

 

İlgili standart, binalarda günışığı performansının değerlendirilmesi hedefiyle belirlenen 

ölçütleri ve günışığı performans değerlendirmesinde kullanılabilecek yöntemleri içermektedir. 

 

TS EN 17037:2019 Binalarda GünıĢığı Standardı Performans Ölçütleri 

TS EN 17037:2019 Binalarda Günışığı Standardı‘nda yer alan günışığı performans ölçütleri, 

dört alt başlık altında ele alınmaktadır.  

Binalarda yeterli günıĢığı aydınlığının sağlanması 

Binalarda yeterli günışığı aydınlığının sağlanması hedefiyle standartta Günışığı Faktörü ve 

Detaylı Günışığı Modellemesi tabanlı iki farklı değerlendirme yönteminin kullanımı 

önerilerek binalarda sağlanması istenen günışığı ölçütlerine yer verilmiştir.  
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Günışığı Faktörü Yöntemi: TS EN 17037:2019 Binalarda Günışığı Standardı‘nda, binalarda 

yeterli günışığı aydınlığının sağlanması için kullanımı önerilen yöntemin ilki (basitleştirilmiş 

yöntem), iç mekanlarda çalışma düzlemi üzerinde oluşan günışığı aydınlığının, 

engellenmemiş CIE Kapalı Göğü altında eş zamanlı olarak dış yatay düzlemde oluşan 

aydınlığa oranı olarak tanımlanan Günışığı Faktörü yöntemidir. 

İlgili standartta hacimler için günışığı faktörü değerinin ISO 15469:2004 yöntemi ile 

hesaplanması önerilmektedir (ISO. 15469:2004). Standartta binaların günışığı performansı 

açısından değerlendirilmesi, günışığı açıklıklarının düşey (pencereler) ya da yatay (çatı 

ışıklıkları) olması durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. Düşey açıklıklara sahip 

mekanlar için günışığı performans değerlerine ilişkin sınıflandırma, hedeflenen aydınlık 

düzeyinin mekanda sağlanması ve hedeflenen minimum aydınlık düzeyinin mekanda 

sağlanması şeklindedir. 

 

Yatay günışığı açıklarına sahip mekanların günışığı performansı açısından 

değerlendirilmesinde ise sadece hedeflenen aydınlık düzeyinin mekanın %95‘inde sağlanması 

koşulu esas alınmaktadır. Şekil 1‘de binalarda günışığı performansına yönelik sınıflandırma, 

düşey ve yatay günışığı açıklarına sahip mekanlar için hedeflenen aydınlık düzeyi ve 

hedeflenen minimum aydınlık düzeyine bağlı olarak verilmiştir. 

Detaylı Günışığı Modellemesi Yöntemi:  Bu yöntem, standart yıllık meteorolojik veriler 

yardımı ile güneş ve gök koşullarına ilişkin verilere dayalı olarak ele alınan bina için detaylı 

günışığı modellemesi ile iç mekanda oluşan günışığı aydınlığının yıllık ve saatlik olarak 

saptanmasını temel almaktadır. Binalarda günışığı performansının bu yöntem uyarınca 

hesaplanması için akredite edilmiş günışığı simülasyon programlarının kullanımı 

gerekmektedir.  

Bu hesap yönteminin tercihinde, mekanlarda gerçekleştirilmesi istenen kriterler şu şekildedir: 

Hedef aydınlık düzeyinin (EH), mekan genelinin %50‘sinde ve yıllık 2190 saat için günışığı 

ile sağlanması,  

Hedeflenen minimum aydınlık düzeyinin (EHM), mekanın %95‘inde yıllık 2190 saat için 

günışığı ile elde edilmesi. Bu yöntem, hem yatay hem de düşey açıklıklara sahip mekanlar 

için uygulanabilir niteliktedir. 

Binalarda dıĢ görüĢün sağlanması 

Dış görüş konusu mekan tasarımında önemli bir parametre olup optimum bir dış görüşün bina 

kullanıcılarına fizyolojik ve psikolojik anlamda olumlu etkiler sağladığı bilinmektedir. TS EN 

17037:2019 Binalarda Günışığı standardında dış görüşe ilişkin olarak binalarda sağlanması 

beklenen ölçütler, yatay görüş açısı, dış görüş mesafesi ve görünür katmanların özellikleri 

başlıklarında ele alınmıştır (Şekil 2). Dış görüş için sağlanması istenen ölçütler şu şekildedir: 

- Saydam yüzeylerde kullanılan malzemelerin kolay algılanan bir dış görüş sağlaması, 

- Kullanım alanlarında ele alınan referans noktalar için elde edilen yatay görüş açısının 

istenen minimum koşulları sağlaması, 
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- Kullanım alanlarında görünür doğal/yapma çevreye uzaklığın istenen minimum 

koşulları sağlaması, 

- Kullanım alanlarında en az bir katmanın (yapma/ doğal çevrenin) gün ışığı 

açıklıklarından görünürlüğünün sağlanması. 

 

Binalarda yeterli güneĢ ıĢığının iç mekana alınması ve güneĢlenme süresi  

Binalarda yeterli güneş ışığı alımının iç mekan tasarımına katkı sağlayarak kullanıcı 

memnuniyetini artırdığı bilinmektedir. Binalarda yeterli güneş ışığının iç mekana alınması ve 

minimum güneşlenme süresi ölçütlerinin sağlanması, TS EN 17037:2019 standardında sağlık 

yapıları, eğitim binaları ve konut binaları gibi tipolojiler başta olmak üzere güneş ışığı 

alımının önemli olduğu tüm mekanlarda vurgulanmıştır. 

Standartta binalarda yeterli güneş ışığının iç mekana alınmasının değerlendirilmesinde coğrafi 

ve astronomik veriler ile doğal ve fiziksel tasarım parametrelerine dayalı bir hesap yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu hesap yöntemi uyarınca 1 Şubat-21 Mart tarihleri arasında seçilen bir 

referans gün için, CIE Açık Gök koşullarında direkt güneş ışığı alımının saat bazında 

toplamının belirlenmesi gerekmekte ve bu değer güneşlenme süresi olarak ifade edilmektedir. 

Buna göre, binalarda sağlanması istenen güneşlenme süresi kriterine yönelik derecelendirme 

minimum (1,5 saat), orta (3 saat) ve yüksek (4 saat) olarak standartta verilmiştir.  

Binalarda yeterli güneş ışığının iç mekana alınması ve güneşlenme süresi ölçütlerinin 

sağlandığının doğrulanmasında, yerinde ölçümlerin yapılabileceği veya günışığı açıklığının 

merkezinde yer alan referans noktada balık gözü tekniği ile fotoğraflama yapılabileceği, 

böylelikle elde edilen görsellerin stereografik güneş yörüngesi diyagramına işlenerek 

kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu değerlendirme yöntemine ilişkin uygulama örneğine 

aşağıdaki görselde verilmiştir. 
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Binalarda yeterli güneş ışığının iç mekana alınması ölçütünün değerlendirilmesi 

 

 

 

Binalarda günıĢığına bağlı kamaĢmanın kontrolü 

Kamaşma, görsel çevrede yer alan yüzeylerin parıltısının, çevredeki genel parıltı düzeyinden 

gözün alışık olmadığı derecede yüksek olması durumunda oluşan ve görsel performansın ve 

görünürlüğün azalmasına sebep olan bir durumdur (IESNA, 2011). Kamaşanın kontrol altına 

alınması için TS EN 17037:2019 Standardında Günışığı Kamaşma Olasılığı (Daylight Glare 

Probability, DGP) yönteminin yıllık olarak kullanımı önerilmektedir. DGP yöntemi, 

mekanlarda ölçülen aydınlık ve parıltı değerleri ile kullanıcıların mekanlardaki aydınlatma 

koşullarına olan tepkisi arasındaki ilişkiye dayanır. 

Standartta günışığı kaynaklı kamaşmanın kontrol altına alınması için verilen kriter, ―binanın 

yıllık kullanım süresinin %5‘inde DGP değerlerinin 0,45‘i aşmaması‖ şeklindedir. 

 

3.1.4 Güneş Kontrolünün Sağlanması  

          Gün ışığı, gün boyunca mevcut olan tüm dolaylı ve doğrudan güneş ışığının 

birleşimidir. Gün ışığı, iç mekânı ilham vermeyen bir atmosferden psikolojik olarak 

canlandırıcı bir deneyime dönüştürebilir. Alanı ışınlama ve enerji ile doldurma yeteneği, 

mimara mümkün olan her yerde gün ışığını bir binaya dâhil etme konusunda ilham verir. 

Ancak binaya gün ışığını sokmak göründüğü kadar basit değil. Bina cephesinde çok fazla 

şeffaf cam kullanmak anlamına gelmez. Mimarlar ve bina sahipleri gün ışığının nasıl 

çalıştığını anlayamazlarsa, bina sakinlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bir 
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mimar, doğru miktarda gün ışığının ne olduğunu, yoğunluğunu, dağılımını ve nüfuzunu 

bilecek kadar akıllı olmalı ve onu binaya dâhil edebilmelidir. Parlama, görsel konfor ve iş 

performansı için büyük bir engel olduğu bilinen başka bir faktördür. Uygun gün ışığı tasarımı 

stratejileri, gün ışığı ile diğer bina sistemlerinin tasarımı ve işletimi arasındaki entegrasyon ve 

bina sakinlerinin algı ve davranışlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, gün ışığından 

kaynaklanan potansiyel enerji tasarrufunu gerçekleştirmek ve binanın konforunu, sağlığını ve 

performansını desteklemek için gereklidir.  

  

Bir binadaki günışığı fırsatlarını ele alan temel ilkeler şunlardır: 

- Güneşin izlediği yol mevsimsel olarak değiştiği için doğu-batı cepheli pencereleri 

tasarlamak zordur. Bu nedenle, binanın boyutunu kuzey ve güney tarafında en üst düzeye 

çıkarmak daha iyidir. Kuzey yarım kürede, kuzeye bakan pencerelerde güneş enerjisiyle 

ısınma sorunu yaşanmayacak, güneye bakan pencereler ise çıkmalar, tenteler ve ışık rafları ile 

en kolay şekilde korunacaktır. 

- Binanın planlamasına, düzenli olarak kullanılan her alan ve oturma odasının 

pencerelere, çatı penceresine ve diğer doğal ışık kaynaklarına erişimi olacak şekilde başlayın. 

Daha iyi görüş sağlayan pencerelere yüksek öncelik verilmelidir. Bunu yaparken, etkin gün 

ışığının binaya pencere genişliğinin sadece yaklaşık iki katı ve yüksekliğinin yaklaşık 2 ila 2,5 

katı kadar uzandığı akılda tutulmalıdır. 

- Bir binanın geniş bir alanı bir pencereye yakın değilse, tek katlı binalarda veya çok 

katlı binaların en üst katlarında üstten ışık alan çatı pencerelerini araştırmak boşuna olacaktır. 

Basit üst aydınlatma, toplam çatı yüzey alanının sadece %3 ila %5'ini kaplar ve yeterli 

düzeyde iç aydınlatma sağlamak için yeterlidir. 

- İç mekânı çok fazla doğal ışıktan korumak da önemlidir. Doğal ışık, ortalama elektrik 

ışığından 2,5 kat veya daha fazla ise, bina sakinleri üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır. Bu 

gibi durumlarda, dış gölgeleme cihazları, iç gölgeleme cihazları, pencere camı veya bunların 

bir kombinasyonu gibi önlemler etkilidir. 

- Elektrikli bir aydınlatma sistemi/veya otomatik aydınlatma kontrolü sağlamak, genel 

enerji tasarrufuna yardımcı olacaktır. Elektrik ışıklarını kapatmak yerine kısmak, enerji 

tasarrufu yapmanın en iyi yoludur. Modern floresan karartma sistemleri, günışığı 

kontrollerine ve temelde kompakt ve enerji verimli floresan aydınlatmaya izin verir. 

Gün ışığını en üst düzeye çıkarmak için, burada birçok farklı enerji verimli teknoloji ve 

aydınlatma yönetimi yaklaşımı bulunmaktadır. Devletlerin, ihtiyaçlarını en iyi neyin 

karşılayacağını belirlemek için her teknolojinin özelliklerine ve yaklaşımına bakmaları 

gerekir. Aydınlatma söz konusu olduğunda en önemli hususlar bütçe, boyut ve güçtür .  

Oryantasyon 

Uygun çıkıntılara sahip güneye bakan pencereler, yazın dolaylı ışık, kışın ise hem ısı hem de 

ışık sağlar. Doğu ve batıya bakan pencereler sabah ve akşam ışık alır, ancak yaz aylarında 

kamaşmaya neden olabilir ve ısıyı kabul edebilir. Kuzeye bakan pencereler, nispeten eşit, 

parlamayan ışık ve neredeyse hiç istenmeyen yaz sıcağı kazanımı sağladıklarından, günışığı 
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aydınlatması için de kullanılabilir. Kuzeye bakan pencerelerin sayısı, boyutu ve cam tipi, kışın 

pasif güneş ısısı kazanımına katkıda bulunmadıkları ve yalıtımlı duvarlardan daha fazla ısı 

kaybettikleri için dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. 

Yansıyan ıĢık: 

Işığı yansıtmak parlamayı azaltır ve aksi takdirde doğal ışıktan yoksun olacak alanlara 

ulaşmasını sağlar. Sadece iç duvarları ve tavanları açık bir renge boyamak, yansıyan ışığın 

sağlanmasına yardımcı olabilir. Işık rafları, güneye bakan pencereler için gölge sağlamak ve 

ışığı bir alana derinlemesine yansıtmak için iyi bir stratejidir. 

 Bir ışık rafı, üzerine yerleştirilmiş bir vasistas penceresi ile göz seviyesinin üzerine 

yerleştirilmiş yatay bir ışık yansıtan çıkıntıdır. Dış raflar, gölgeleme sağlamada iç raflardan 

daha etkilidir, ancak ikisinin bir kombinasyonu, eşit aydınlatma sağlamak için en iyi sonucu 

verir. 

Klasör Pencereleri: 

Clerestory pencereleri, bir duvarın üst kısmına yakın dikey pencerelerdir. Bir odaya ışık 

getirirler ve tavanı aydınlatırlar. Tavandan yansıyan ışık yumuşak, dolaylı bir ışıktır ve tavan 

aydınlatmasını taklit eder. Ayrıca, özellikle bitişik açık renkli çıkıntılar ve açık renkli 

tavanlarla birlikte kullanıldığında, ışığın standart bir yüksekliğe ayarlanmış pencerelerden 

daha derine nüfuz etmesine izin verir.  

 

 

 

 

 

3.2 İşitsel konfor (akustik)nedir nasıl sağlanır kriterleri nelerdir 

Etkili akustik, işyeri/konut memnuniyeti ve performansı için esastır. Bu nedenle, özellikle 

görevin yalnızca daha az kaynak kullanmak değil, aynı zamanda sakinler için sağlıklı ve 

koruyucu bir çevre yaratmak olduğu yeşil binalarda en önemli tasarım önceliği olmalıdır. 

Ancak, tarihinin büyük bir bölümünde, Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Bina Konseyi 

(USGBC) tarafından geliştirilen Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED®) 

derecelendirme sistemi, akustiğe çok az önem vererek yeşil binaların genel performansını 

zayıflatmıştır. Esasında, Yapılı Çevre Merkezi (CBE) tarafından gerçekleştirilen doluluk 

sonrası anketler, bir binanın elde ettiği LEED sertifika seviyesi ne kadar yüksekse, akustikle 

ilgili kullanıcı memnuniyetinin o kadar düşük olduğunu göstermiştir. Şikayetlerin çoğu 

konuşma mahremiyetinin olmamasıyla ilgilidir - başka bir deyişle, başkalarını duyma ve 

kulak misafiri olabilme. 

USGBC bu eksikliği gidermeye çalışmaktadır. Bu kapsamda; LEED v4 kapsamında bir proje, 

İç Tasarım ve İnşaatın (ID+C) İç Mekan Çevresel Kalite (IEQ) bölümünde Akustik 

Performans kredisi için iki puan ve Bina Tasarımı ve İnşaat (BD+C) derecelendirmesinde bir 

puan almaya hak kazanabilmektedir.  
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Krediler, çalışma ortamının bu önemli yönüne çok ihtiyaç duyulan dikkati çekerken, belirli 

yeşil seçimlerin akustiği nasıl etkileyebileceğini iyi anlamak da önemlidir. 

Açık Tavanlar 

Soğurucu malzemeler, bir boşluğa geri yansıyan seslerin hacmini, sürdükleri süreyi ve kat 

ettikleri mesafeyi azaltır. Tavan genellikle bir tesisteki en büyük kesintisiz yüzey olduğundan, 

iyi bir emici karo kullanmak önemlidir. Açık planlar için en az 0,75 Gürültü Azaltma 

Katsayısı (NRC) olan bir tavan döşemesi seçilmeli, Kapalı alanlarda, gürültüyü tutmada daha 

iyi olduklarından, Tavan Zayıflatma Sınıfı (CAC) yüksek olan karolar kullanılmalı. İdeal 

olarak, karo kaplaması kesintisiz olmalıdır. 

Ancak, birçok yeşil bina açık tavanlara sahiptir. Bu kararın istenen ısıtma/soğutma veya 

maliyet avantajlarına sahip olup olmayacağını araştırmak ve hala açıkta kalan bir yapı 

isteniyorsa, döşemenin uygun bir yüzdesini emici bir malzeme ile işleme tabi tutmak 

önemlidir. Genel olarak konuşursak, bu stratejinin dikey bölmeler gibi bir etkisi vardır. Bina 

konstrüksiyonuna bağlı olarak, bir başka seçenek de beton dökülmeden önce deliklerin 

arkasına emici bir malzeme yerleştirilmiş delikli oluklu metal bir döşeme kullanmaktır. 

Doğal ışık girişini desteklemek için alan darsa, gürültünün dış duvar ile çekirdek arasında 

sıçramasını önlemek için belirli duvarlarda emici paneller kullanılmalıdır. En azından trafiğin 

yoğun olduğu alanlarda yaya seslerini azaltmak için yumuşak döşeme kullanılmalıdır. 

ĠĢ Ġstasyonları Bölümleri 

Gürültü engelleme, duvarlar, kapılar ve diğer fiziksel yapılar kullanılarak elde edilir. Bununla 

birlikte, yeşil binalar genellikle geleneksel muadillerine göre daha açık plana sahiptir. Bu 

alanlarda, oturan kişinin en yakın komşularına geçen gürültüleri azaltmak için oturma 

yüksekliğinin üzerinde (150 ila 165 santimetre; 60 ila 65 inç) iş istasyonu bölmeleri 

gereklidir. Daha kısalarsa, masaları ayakta tutmaktan biraz daha fazlasının yapılması 

gerekmektedir. 

İş istasyonu panelleri, özellikle akustik döşeme yoksa, emici olmalıdır. Gün ışığının önemli 

olduğu durumlarda, 120 cm yüksekliğe (48 inç) kadar olan emici paneller kullanılmalı ve 

bunların üzerine 30 cm (12 inç) cam veya başka bir şeffaf malzeme koyulmalıdır. Bu şekilde 

en üstteki 12 inç yansıtıcı bir yüzey sağlamakta ancak engellemedeki artışa göre 

absorpsiyondaki azalma kabul edilebilir bir ödün vermedir. Ayrıca, panellerin yüksek Ses 

İletim Sınıfı (STC) derecesine sahip olduğundan ve aralarında veya altında önemli açıklıklar 

olmadan herhangi bir derz boyunca iyi yalıtıldığından emin olunmalıdır. 

Hareketli Duvarlar 

Tavan yoksa, güverteye duvarlar inşa edilmeli, asma tavan varsa duvarlar tavanda 

durabilmektedir. Hava kaynaklı gürültü iletimini önlemek için duvarların yüksek bir STC 

derecesine sahip olması gerekir. Kapıların ve iç pencerelerin STC derecesinin en azından 

duvar standardını karşıladığından emin olunmalıdır. Duvarın zıt taraflarında arka arkaya 

çıkışlar gibi girişleri yerleştirmemelidir. 

Bu gereksinimlerin çoğu, genellikle yeşil binalardaki alanları kapatmak için kullanılan 

sökülebilir duvar sistemleri için de geçerlidir. Bu sistemler, geleneksel duvarlardan daha 
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düşük STC derecelerine sahip olabilir ve paneller arasındaki bağlantılar, gürültü için kanallar 

sağlayabilir. Kurulum sırasında tavan, dış duvarlar ve zemin boyunca boşlukları ele alın, aksi 

takdirde gürültüyü kolayca iletirler. 

Doğal Havalandırma 

Ortam - veya arka plan - ses seviyesi, geleneksel binaların çoğunda genellikle çok düşüktür. 

Yüksek verimli ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanılması, yeşil binalarda genellikle daha 

da düşük olduğu anlamına gelir. Konuşmalar ve sesler uzaktan bile kolayca duyulabilir. 

Etkili bir ortam seviyesi oluşturmak için bir ses maskelemesi kurulmalıdır. Bu teknoloji, 

tavanın içine veya üstüne ızgara benzeri bir düzende monte edilen hoparlörlerin yanı sıra 

bunların bölgelere ayrılmasını ve çıkışını kontrol etme yönteminden oluşur. Hoparlörler, 

genellikle yumuşak bir şekilde üflenen havanınkine kıyasla bir ses yayar, daha düşük olan 

sesleri gizler ve daha yüksek olanların rahatsız edici etkisini azaltır. Benzer şekilde, 

konuşmalar ya örtülür ya da anlaşılırlıkları azaltılarak mahremiyet iyileştirilir. 

Bir ses maskeleme sistemi kullanmak, özellikle projenin tasarım aşamasına dahil edildiğinde, 

diğer sürdürülebilir çabaların desteklenmesine yardımcı olabilir. Örneğin, maskeleme açık 

planlarda gürültü yalıtımını artırır. Doğal havalandırma, konuşma gizliliğini ve bina 

sakinlerinin yaşadığı aksaklıkların miktarını etkilemeden kullanılabilir. Ayrıca, demonte 

duvar sistemlerinin kullanılmasının önünü açabilir, alanın esnekliğine katkıda bulunabilir ve 

gelecekteki tadilatların ardından atıkları azaltabilir. Çoğu sistem ayrıca çağrı ve fon müziği 

dağıtımı sağlayarak ayrı bir sistemin kurulması ihtiyacını ortadan kaldırır. 

Özet 

Yüksek LEED puanları, yüksek IEQ'nun garantisi değildir. Akustik hedeflerin belirlenmesi 

gerekmekte eğer belirlenmezse zayıf gürültü kontrolü ve konuşma gizliliği, yeşil projelerin 

başarısını baltalamaya devam edecektir. Fast Company'deki ―Yeşil Standart‖ta (Sayı 119, 

Ekim 2007) belirtildiği gibi, ―İçinde hiç pencere olmayan ve sadece bir asansöre sahip olan 

enerji verimli yüksek olan bir bina yapabilirsiniz, ancak insanlar bu binada çalışmak 

istenmeyecektir.‖ Kullanıcı memnuniyetini en baştan maksimize etmeye odaklanmak, 

maliyetleri ve IEQ sorunlarının daha sonra düzeltilmesi gerektiğinde ortaya çıkan baş 

ağrılarını önleyecektir. 

Kullanım sonrası araştırmalarda, akustik ortam, özellikle yeterli konuşma mahremiyetinin 

olmaması ve gürültü seviyelerinin kontrolünün olmaması, iş görevlerini yerine getirme 

becerisiyle ilgili önemli bir şikayete sebep olmuştur.  

Sürdürülebilir tasarım uygulamaları, akustik tasarıma zorluklar getirebilir. Bununla birlikte, 

sürdürülebilir binalar için akustik tasarım stratejileri önemlidir. Ve, akustik olmayan 

kredilerle karşılıklı olarak kapsayıcı olacak şekilde yeşil bina derecelendirme sistemlerine 

pratik yöntemler dahil edilebilir.  

Gürültü Yayılmasını Önleme  

Sürdürülebilir bir bina veya geliştirme, ortam gürültüsünün veya ortam gürültü seviyelerinde 

zamanla kademeli artışın oluşmamasını sağlamak için gürültü emisyonları kontrol edilmelidir. 

Gürültü kaynaklarının birikmesi, her bir gürültü kaynağı mevcut arka plan gürültü seviyesinde 
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veya buna yakın olunsa bile genel gürültü seviyesini önemli ölçüde yükseltecektir. Örneğin, 

10 eşit kaynağın kombinasyonu, tek bir kaynaktan 10 dB daha yüksek toplam gürültü seviyesi 

üretecektir. Herhangi bir konfor standardına (mutlak gürültü seviyesi sınırları) atıfta 

bulunulmadan, mevcut arka plan gürültü seviyelerine göre bir dış gürültü seviyesi sınırının 

karşılanması tatmin edici değildir ve gürültünün yayılmasına neden olur. Ek olarak, mevcut 

arka plan gürültü seviyeleri, belirli alıcı tipine uygun konfor standartlarıyla uyumlu 

olmayabilir.  

Gürültü kaymasını önlemek için, tasarım ve işletme aşamalarında geliştirme sahasının konfor 

seviyelerine uyulmalıdır. Tipik bir örnek olarak uygun ekipman seçimi ve/veya çevredeki 

gürültüye duyarlı alıcılarda rahatsızlığı önlemek için gürültü kontrol önlemlerinin sağlanması 

yoluyla çevredeki alanlara harici mekanik tesis gürültü yayılımının kontrolü sağlanabilir.  

Gürültü emisyon sınırlarına bağlılık, uygun olduğunda gürültü hesaplamaları ve gürültü 

haritalama yoluyla gösterilebilir. Gürültü hesaplamaları, binadan mekanik tesis gürültü 

emisyonlarını kontrol etmeye yönelik yerel gürültü yönetmeliği tesis gereksinimlerinin, 

akustik olmayan saha planlama hususları ile karşılıklı olarak kapsayıcı şekilde proje planlama 

aşamasında karşılanabileceğini göstermektedir. Kullanım sonrası aşamada, en yakın gürültüye 

duyarlı alıcılarda gürültü ölçümleri yapılarak sınıra uygunluğu gösterilebilir. Yerel planlama 

yetkilileri genellikle, çeşitli konum türleri (konut, ticari, eğlence ve endüstriyel) için akustik 

konfor kriterleri sağlayan projelere gürültü etki değerlendirmeleri için yerel gürültü 

yönetmeliği belgelerini kamuya açık hale getirir.  

Emici Yüzeyler  

Açıkta kalan kütlenin enerji kullanımı için bir gereklilik olmadığı durumlarda, akustik olarak 

emici yüzey kaplamalarını içerecek stratejiler benimsenmelidir. Akustik olarak emici zemin 

ve tavan kaplamaları, dikkat dağıtıcıları ve bina sakinlerinin rahatsızlıklarını azaltmak için 

yankılanmayı ve mesleki gürültü seviyelerini kontrol eder. Akustik kaplamalar ayrıca 

binalarda yeterli konuşma anlaşılırlığının elde edilmesine yardımcı olur. Radyan döşeme ve 

soğuk kirişler (tavanların maruz kalan termal kütlesi) gibi pasif soğutma sistemleri, binalarda 

açıkta kalan elemanlar olarak en verimli şekilde çalışır. Bu nedenle, bu sistemler akustik 

olarak emici zemin ve tavan kaplamalarına duyulan ihtiyaçla çelişebilir. Açıkta kalan akustik 

olarak yansıtıcı yüzeyler, yankılanma ve mesleki gürültü seviyelerini kontrol etmede ve sesin 

ayrık yansımalarını önlemede zorluklara neden olur.  

Fısıldayan duvar efekti, binalarda (özellikle ofis binalarında) sert tavan ve duvar yüzeylerinin 

ilginç bir sonucudur. Bu olağandışı durumda, açık plan bir bina alanının bir ucunda 

gerçekleşen konuşmalar, bitişik çalışma alanlarında mutlaka anlaşılır olmayabilir, ancak bina 

alanının uzak ucunda anlaşılabilir. Otlatma olayı yansımaları, bina alanı boyunca geniş, sert 

düz yüzeyler boyunca kayar. Duvarlar, kolonlar ve iş istasyonu bölmeleri dahil olmak üzere 

dikey yüzeylerdeki emici yüzeyler, rahatsızlık olasılığını en aza indirebilir.  

Ek olarak, akustik olarak yansıtıcı geniş yüzeylerde eklemli yüzey kaplamalarının veya 

profillerin üst üste yerleştirilmesi, odaklanmış ses yansımalarını azaltabilir ve fısıldayan duvar 

efektini kontrol edebilir. Örnekler, kesonlu tavan profillerini içerir. Bu, düz tavan yüzeyindeki 
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geniş alanlardan rahatlama sağlamak için düz tavanlarda kanat elemanlarının ve uzatılmış 

geometriye sahip tavanlarda aydınlatma armatürlerinin tekrar tekrar yerleştirilmesini 

gerektirir. Ek stratejiler, ses dağılımını sağlamak için tavan seviyesinde açıkta kalan yapısal 

elemanları ve rahatsızlığı en aza indirmek için açıkta kalan yapısal elemanlar arasında 

bağımsız akustik emicilerin askıya alınmasını içerir. 

Ses Maskeleme  

USGBC'nin LEED® tarafından akredite edilmiş binalarının doluluk sonrası anketleri, 

konuşma mahremiyetinin ve gürültüden kaynaklanan rahatsızlığın, radyan zeminlere ve soğuk 

kirişlere sahip binalarda şikayetler olduğunu vurguladı. 1 Şikayetler kısmen düşük arka plan 

gürültü seviyelerine ve konuşmaları ve etkinlikleri farkedilmez kılmak için gereken ses 

maskeleme eksikliğine bağlanabilir. Radyan döşeme ve soğuk kiriş sistemleri, geleneksel fan 

destekli havalandırma sistemlerinin sağladığı maskeleme gürültüsünün faydalarını ortadan 

kaldırır.  

Soğutulmuş kiriş kullanan binalarda arka plan gürültü seviyelerinin NC20 veya yaklaşık 25 

dBA kadar düşük olduğu bildirilmiştir. Düşük arka plan gürültü seviyeleri, açık plan konuşma 

gizliliğini azaltır. Bir elektronik ses maskeleme sistemi, HVAC sistemlerinden açık plan 

çalışma alanlarında konuşmayı maskelemek için yararlı olduğu düşünülen seviyelerden daha 

düşüktür.  

Doğal Havalandırma 

Doğal havalandırma, sürdürülebilir bir tasarım stratejisi olarak kabul edilmesine rağmen, 

havalandırma açıklıkları yoluyla dış gürültü girişinin kontrolü ile çelişebilir. 2,3,4 Uluslararası 

kabul görmüş standartlar, dahili arka plan gürültü sınırları için önerilen yönergelerini 

karşılamaktadır. Bu uluslararası standartlar, genellikle binaların, belirtilen önerilen iç mekan 

gürültü seviyelerini karşılayacak şekilde kapatıldığını ve iklimlendirildiğini varsaymaktadır. 

Ancak araştırmalar, doğal olarak havalandırılan binalarda kapalı, klimalı binalara göre daha 

yüksek iç mekan gürültü seviyelerine izin verilmesi gerektiğini öne sürmektedir.  

Araştırmalar, doğal olarak havalandırılan binalarda 65 dBA'ya kadar iç gürültü seviyelerinin 

kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. 5 Çeşitli araştırmacılar tarafından yürütülen ve 

Ghiaus ve Allard tarafından özetlenen ve derlenen araştırmalar, açık plan binalarda 55 dBA–

60 dBA'nın kabul edilebilir olduğunu göstermiştir.6 Anketler ayrıca mevcut uluslararası 

gürültü standartlarının doğal olarak havalandırılan binalar için gereksiz yere sıkı olduğunu 

göstermiştir.  

Doğal olarak havalandırılan binalar için akustik kriterlerin devam eden kapsamlı bir 

incelemesinin bir parçası olarak ilk araştırma yapılmıştır.7 Çeşitli arka plan gürültü koşulları 

altında konuşma anlaşılırlık seviyelerini belirlemek için yapılan öznel testlerden elde edilen 

sonuçlar, arka plan gürültü seviyeleri 59 dBA'ya kadar olan şehir merkezlerinde bulunan 

binalarda iyi bir konuşma anlaşılırlık derecesinin elde edilebileceğini göstermektedir.  

Ek olarak, arka plan gürültü seviyelerinde kontrollü bir artış, daha önce pasif soğutma 

sistemleri ile tanımlanan bir sorun olan alan içinde maskeleme gürültüsü getirebilir. Ancak bu 

fayda, maskeleme sağlamak için kullanılan dış gürültünün akustik karakterine bağlıdır.  
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Mühürlenmiş, klimalı binalar için halihazırda belirlenmiş olan gürültü seviyesi standartlarında 

kabul edilebilir bir aşım miktarını ölçmek için alternatif yaklaşımlar önerilmiştir. Basit bir 

örnek olarak önerilen iç mekan gürültü seviyelerinin aşılmasıdır (örneğin, LAeq +10 dB). 

Sürdürülebilir tasarım stratejileri, projenin tasarım aşamasında, bina tasarımının, kullanılan 

alanlarda önerilen arka plan gürültü seviyeleri için en iyi uygulama akustik standartlarını 

karşıladığını ve aynı zemin alanı üzerinde artırılmış doğal havalandırma gerekliliklerini 

karşıladığını göstermelidir.  

Başlangıç noktası olarak, bir proje için en iyi uygulama standartları, kullanılan çeşitli alanlar 

için dahili arka plan gürültü seviyesi sınırlarına ilişkin ulusal standartlara atıfta bulunularak 

oluşturulabilir. 2007 ASHRAE El Kitabı—HVAC Uygulamaları, Bölüm 47, Ses ve Titreşim 

Kontrolü, gürültü kriterleri (NC) veya oda kriterleri (RC) eğrileri açısından çeşitli kullanım 

türleri için tasarım arka plan gürültü seviyeleri hakkında rehberlik sağlar. Sınırlar, 

iklimlendirme sistemlerinden gelen gürültü gibi kararlı hal veya yarı kararlı hal sesleri için 

geçerlidir.  

NC eğrileri, yaygın olarak dBA değerlerine veya RC eğrilerine alternatif olarak kullanılır. 

Servis gürültü limitlerinin belirlenmesi için RC eğrileri kullanılır. NC eğrileri, aşırı düzeyde 

düşük frekanslı gürültü veya rahatsız edici ton gürültüleri olmayan binalarda kullanıcı 

memnuniyeti ile iyi bir ilişki içindedir. NC değerleri, insan işitmesinin frekans aralığı 

boyunca oktav bantlarında gürültü seviyesi sınırları veren bir dizi eğri ile tanımlanır. 

Doğal olarak havalandırılan binalardaki iç gürültü seviyeleri, sızdırmaz klimalı 

binalardakinden daha yüksek olabileceğinden, seçilen NC eğrisinin her oktav bandında izin 

verilen bir fazlalık uygulanabilir. Her oktav bandındaki izinler, dış gürültünün frekans 

içeriğine ve işgal edilen alanın akustik duyarlılığına bağlıdır.  

Daha sonra, doğal havalandırma için açıklıkları olan bir bina cephesi aracılığıyla dış gürültü 

girişinden beklenen iç mekan gürültü seviyesini tahmin etmek için hesaplamalar yapılabilir. 

Tahminler, tasarım kriterinin büyük olasılıkla karşılanmayacağını gösteriyorsa, akustik olarak 

astarlanmış bir havalandırma veya bir damlama havalandırması zayıflatıcısı gibi bir zayıflatıcı 

eleman tasarıma dahil edilebilir.  

Damlamalı vantilatörler, doğal havalandırmayı kolaylaştırır ve konuşma gizliliği ve arka plan 

gürültü seviyesi sınırları (bina cephesinde veya binalardaki özel ofisler arasında) için en iyi 

uygulama standartlarına göre gürültü azaltma sağlar. İlgili sistem Amerika Birleşik Devletleri 

ve Birleşik Krallık'ta giderek daha fazla kullanılabilir hale gelmektedir. Doğal havalandırma 

ve gürültü kontrolü için böyle bir cihazın uygunluğunu belirlemek için bina makine 

mühendisi, minimum hava akışını elde etmek için izin verilen basınç düşüşü ile doğal hava 

akışı gereksinimlerini sağlayabilir. Akustik mühendisi, kurulu vantilatör ile cephenin (veya 

ortak bölmenin) kompozit iletim kaybı performansını belirlemek için gerekli ses yalıtım 

hesaplamalarını yaparak akustik performans gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını 

belirleyebilir.  

Sistemlerin Kontrolü 
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Bireysel ve grup aydınlatma kontrolü ve termal konfor kontrolü dahil olmak üzere sistemlerin 

kontrol edilebilirliği, üretkenliği artırır ve bina enerji kullanımını yönetir. Karma modlu 

havalandırma sistemlerinde çalıştırılabilir pencereler ve havalandırma yuvaları aracılığıyla 

doğal havalandırmanın kontrolü, aynı zamanda dış gürültü girişi üzerinde de kontrol sağlar. 

Örneğin, bina sakini, doğal olarak havalandırılan bir odaya veya toplantı odasına dışarıdan 

gelen gürültünün, alandaki aktiviteleri rahatça gerçekleştirmek için tolere edilebilir olup 

olmadığına karar verebilir. Aksi takdirde, pencereler veya havalandırma açıklıkları 

kapatılarak dışarıdan gelen gürültü azaltılabilir ve karma mod havalandırma sistemi mekanik 

destekli bir sisteme dönüşür. Gürültü seviyelerine bir seviye bireysel veya grup kontrolü 

getirerek, gürültüye karşı bireysel hassasiyet yönetilebilir. Bu faydayı ölçmek zor olsa da, 

binalarda doğal havalandırmanın benimsenmesinde olumlu bir faktördür.  

Geri DönüĢtürülmüĢ Malzemeler  

Malzemeler ve kaynak tüketimi, sürdürülebilir bina tasarımı için bariz hususlardır. Küçük bir 

dereceye kadar, gerekli akustik özelliklere sahip geri dönüştürülmüş malzeme seçeneklerinin 

olmaması, akustik tasarım için zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Ek olarak, paketsiz 

susturucular ve kapalı hücreli köpük kanal astarları gibi lifli olmayan alternatifler, geleneksel 

cam elyafının yerine daha yaygın olarak kabul edilir. Bu alternatifler, akustik olarak daha 

düşük performans gösterme eğilimindedir ve lifli ürünlerden önemli ölçüde daha pahalıdır.  

Doğal Aydınlatma 

Önemli bir sürdürülebilir tasarım faktörü olan gün ışığı, daha düşük bölme yükseklikleri, iç 

aydınlatma rafları ve iç camlarla sağlanır. Ne yazık ki, daha düşük bölme yükseklikleri, ışık 

rafları ve iç camlar, açık plan iş istasyonlarında oturan işçiler için düşük gürültülü bir ortam 

yaratmaya yardımcı olmamakta  ve camlı duvarlara sahip toplantı salonları çok az akustik 

mahremiyete neden olmaktadır. Alçak bölme ve iş istasyonu yükseklikleri, akustik bariyer 

etkisini kaybederek, açık plan odalar boyunca yolculardan gelen gürültünün yayılmasını 

artırır. Genellikle sert ve akustik olarak yansıtıcı olan ışık rafları, bina içindeki ayrık ses 

yansımalarını arttırır. Özel odalar ve toplantı odaları için, gün ışığının girmesine izin vermek 

için kullanılan camlı duvarlar, geleneksel alçı duvar ve dikme bölmelere göre daha düşük ses 

yalıtım performansına sahiptir (ses iletim sınıfı veya STC ile ölçülür). Bu sorunların 

üstesinden gelmek için kullanılan yöntemler, camlı iş istasyonu bölme başlıklarını ve ayrıca 

alan planlamasının ve kullanıcı yerleşiminin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini içerir. 

Saydam veya yarı saydam katı duvar bölme elemanları gibi diğer yapı elemanları, daha 

yüksek seviyelerde ses yalıtımı sağlar (konuşma gizliliği için en iyi uygulama standartlarını 

elde etmeye yardımcı olur) ve gün ışığının içeri girmesini kolaylaştırır. Ek olarak, yankılanma 

kontrolü sağlayan (en iyi uygulama akustik standartlarını elde etmeye yardımcı olan) ve gün 

ışığının içeri girmesini kolaylaştıran dahili armatürler dahil edilebilir. Örnekler, akustik emici 

malzemeler içeren asma aydınlatma armatürlerini ve akustik olarak emici bir kaplamaya sahip 

aydınlatma raflarını içerir. 

Sonuç: Dikkate alınması gereken ek kaynaklar  
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Sürdürülebilir tasarım uygulamalarının akustik tasarım üzerinde etkisi vardır ve genellikle 

akustik tasarım zorluklarını beraberinde getirir. Ancak, sürdürülebilir binalar için aşağıdaki 

hususlar dikkate alınarak pratik akustik tasarım stratejileri uygulanabilir. Gürültü, fiziksel ve 

psikolojik etkiler açısından sağlığı etkiler ve binalardaki yetersiz ses yalıtım koşullarının, bina 

sakinlerinin refahını etkilediği durumlarda birincil sorun haline gelir. Bu nedenle, yerel bina 

yönetmelikleri, konutlarda akustik konforu artırmak için ses yalıtımı gerekliliklerini 

getirmiştir. Ulusal bina yönetmelikleri, trafik gürültüsünden (karayolları, demiryolları, 

havaalanları) ve hizmet ekipmanından hava kaynaklı ve darbe ses yalıtımı açısından binalar 

için gereksinimleri belirler. İtalya'da 1997 yılından itibaren bina tipine (konut, okul, hastane, 

ticari binalar vb.) bağlı olarak özel gereksinimler getirilmiştir. İncelenen tüm binalarda ses 

yalıtımı ve iç mekan akustik konfor koşulları, aşağıdakilere göre saha ölçümleri yoluyla analiz 

edilmiştir. özel teknik standartlar; sonuçlar mevzuat gerekliliklerinin verdiği limitlerle 

karşılaştırılmıştır. Bina elemanlarının hava ve darbe ses yalıtım özelliklerini değerlendirmek 

için ISO 717'de tanımlanan tanımlayıcılar (tek sayı indeksleri) kullanılmaktadıkr. 

Ayrıca servis ekipmanlarından (aralıksız çalışan sistemler, tuvaletlerin tahliye üniteleri) gelen 

ses basınç seviyesi ölçümleri ISO 16032'ye göre yapılmıştır. İncelenen tüm binalar için her bir 

tanımlayıcı için en az bir ölçüm yapılmıştır. İncelenen odalar, çoğunlukla oturma odaları veya 

yatak odaları, en temsili durumlar olarak seçilmiştir. Bazı durumlarda, tanımlayıcı farklı 

durumlar için değerlendirilmiştir: örneğin, farklı zemin türlerine (seramik karo veya ahşap 

parke) sahip konutlarda, darbe ses basınç seviyesi L'nw her iki durumda da ölçülmüştür ve en 

yüksek değer (en kötü) insanlar için durum, tipik olarak seramik karolar) sonuçlarda dikkate 

alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Isıl konfor nedir nasıl hesaplanır  
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İnsan vücudu bulunduğu ortamda, çevre ile devamlı ısı alışverişi yapan termodinamik bir 

sistem gibi düşünülebilir. Vücudun iç bölgesinden deri yüzeyine ısı transferi kan yoluyla 

taşınım, iletim ve iç bölgeden deriye doğru nem transferi mekanizmaları ile gerçekleşir. Çevre 

ile vücut iç bölgesi arasında nefes alıp verme sayesinde sürekli bir ısı transferi vardır. Bununla 

birlikte vücut ile çevre arasında alınan besinler ve atıklar yoluyla enerji transferi söz 

konusudur. Deri yüzeyi ile çevre arasında ise kütle transferi (buharlaşma ve nem difüzyonu) 

yoluyla, iletim, taşınım ve ışınım mekanizmaları ile ısı transferi meydana gelir. 

 

Organlarımızın yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirmeleri için gerekli olan vücut iç bölme 

sıcaklığı 36,8°C‘dir. Bu sıcaklık değerinden sapma olduğu durumlarda vücut terleme, titreme 

gibi fizyolojik kontrol mekanizmaları devreye girerek bu düzensizliği karşılama yoluna gider. 

Bulunulan çevre ile vücut arasındaki enerji dengesi ne kadar kısa sürede kurulabiliyorsa ortam 

o kadar konforludur. Ancak bu enerji dengesinin kurulduğu her ortam ısıl konfor bölgesi 

olmayabilir. Isıl konfor insanların içinde bulundukları ortamdan ısıl olarak hoşnut olma 

duygusudur. 

 

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konforun sağlanması şartı ile ele alınabilecek konulardır. 

Bu bağlamda ısıl konfor önemli konulardan birisidir. Isıl konforu belirleyen parametreler 

aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

- Dış iklimsel etkenler (hava sıcaklığı, hava nemi, hava hareketi), 

- Yapı elemanlarının özellikleri ve nitelikleri (iç yüzey sıcaklığı, hacimdeki dış duvar ve 

pencere sayısı ile bunların boyutları, yalıtım, infiltrasyon gibi), 

- Yapı konfor bileşenleri (ısıtma/soğutma sistemleri gibi), 

- Bina çevresi (çevre iklimini etkileyen parametreler, gölgeleme gibi), 

- Bina içindeki insanın aktivite düzeyi (giysi, yaş, cinsiyet gibi insanla ilgili 

parametreler) 
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 İç mekan konfor koşulları için önerilen optimum değerler; 

- İç mekan sıcaklığı: 20-25 °C, 

- İç yüzey sıcaklığı: 17-19 °C, 

- Döşeme sıcaklığı: 18-20 °C, 

- Tavan döşemesi sıcaklığı:18-20 °C, 

- Hava hareketi hızı ≤ 0,2 m/s, 

- Bağıl hava nemi yaklaşık % 50, 

- Düşeyde sıcaklık farkı ≤ 3 oC , 

şeklinde özetlenebilir. 

 

Termal konfor bölgesini etkileyen faktörler nelerdir? 

Termal konfor faktörleri, Çevresel ve Kişisel faktörler olarak ikiye ayrılır. Bazı ortamlarda 

ortamın ısıl koşullarının farklı kişilerce farklı algılandığına tanık oluruz. Bazı kişiler normal 

davranış gösterirken bazılarının üşüdüğü ve hatta bazılarının ise terledikleri görülebilir. Bu 

nedenle ısıl konforu etkileyen insanla ilgili kişisel faktörleri de dikkate almak gerekir. 

 

Çevresel faktörler 

Hava sıcaklığı (Ortam ısısı) 

Çevre sıcaklığı vücut sıcaklığından düşük ise kişi ısı kaybetmekte, çevre sıcaklığı 

vücut sıcaklığından fazla ise kişi ısı kazanmaktadır. Çalışanın rahatlığı için 21 ile 23 

derece arasında sıcaklıklar tavsiye edilir. İşyeri ortamlarında termal konfor için ana 

faktör sıcaklıktır. 

Havanın nem yoğunluğu (Bağıl nem oranı) 

Termal konfor şartlarını sağlamak için işyeri havasındaki nem değeri ortalama %45 ile 

% 55 arasında olması önerilir. 

Hava akım hızı (Havalandırması) 

İşyerindeki temiz havayı sağlamanın en yararlı yolu hava akımını sağlamaktır. Bunun 

için çalışanı rahatsız etmeyecek seviyelerde hava hızını sağlamak gerekir. Bu hızlar 

0,3 m/s ile 0,5 m/s arasında olması beklenir. 

Radyant ısı (Termal radyasyonu) 

Sıcak ısı yayan makine çevresinde çalışıyorsanız sizlere yapacağı zararlı etkileri 

azaltmak için perdeleme çok uygun olabilir. Radyant ısı ile direk ısıya maruz 

kalmaktan korunabilirsiniz. 

 

 

 

 

KiĢisel faktörler 

Metabolik hız 
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Eylem sırasındaki metabolik enerjinin istirahat halindeki metabolik enerjiye oranıdır. 

Aktivite düzeyi insan vücudunun aldığı yiyecekleri yakarak birim zamanda ürettiği ve 

metabolizma düzeyi olarak adlandırılan enerji miktarını etkileyen bir niceliktir. 

Giysi yalıtımı 

Termal konfor faktörleri ve giysilerin yalıtım etkileri ile çok yakından ilgilidir. 

Giysilerin ısı yalıtım direnci insanla çevresi arasındaki ısı transferi miktarını 

etkilediğinden, giysilerin ısıl yalıtım değerlerinin ısıl konfor koşulları belirlenirken 

bilinmesi gerekir. 

Termal konfor ölçümünde nelere bakılır? 

Termal konfor ölçüm raporunda Termal Rahatlık indislerine bakılır. 

Bunlara PMV ve PPD indisleri adı verilir. PMV ve PPD indisleri çok düşük veya çok yüksek 

çıkarsa işyerinin tekrar kontrol edilmesi gerekir. 

Termal konfor ölçümü ne zaman yapılmalıdır? 

Termal konfor ölçümlerinin her yıl kış ve yaz aylarında yapılması önerilir. Ölçüm sonucuna 

göre klima havalandırma gibi sistem ihtiyacına karar verilebilmektedir.  

İşyerlerinde de termal konfor ölçüm sonuçlarında uygun ortam şartları oluşmadığı zaman 

personellere verilen elbise ile koruma sağlanabilir. Örneğin fırın çalışanı personel için bone, 

eldiven kullanımı, soğuk hava deposunda çalışan personelin yelek giymesi tercih edilir. 

 

3.4. İç ortam Hava Kalitesi 

 

 

Hava insan yaşamı için hayati önem taşır.  Öyle ki insanlar yemeden 30 gün boyunca, su 

içmeden 3 gün boyunca yaşayabilirken, nefes almadan sadece üç dakika yaşayabilirler. 

Soluduğumuz hava ne kadar temizse ise kendimizi içinde yaşadığımız ve çalıştığımız 

binalarda kendimizi o kadar sağlıklı ve enerjik hissederiz. Bu sebeple, yaşadığımız binaların 

tasarımlarında, hava kalitesi adına gerekli düzenlemelerin sağlanmış olmasının önemi 

büyüktür.  
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Toz, küf ve polenler bina içinde soluduğumuz havanın kalitesini hızla düşüren kirletici 

etmenlerdir. Her gün kullandığımız ürünler nefes almamızı zorlaştıran ve zarar veren 

kimyasallar barındırır. İç mekanda hava kirliliği yaratan kimyasalların başlıcaları; temizlik ve 

kişisel bakım ürünleri, yazıcı ve fotokopi makineleri gibi ofis araç-gereçleri ile mobilyalardır.  

Yetersiz yoğuşma durumunda, kirliliğe neden olan gazlar sağlığımız üzerinde doğrudan etkiye 

sahiptir. Örneğin karbonmonoksit gazının yoğun hissedilmesi ölümcül etkilere sebebiyet 

verebilir. 

 

Ġç Mekan Hava Kalitesine Katkıda Bulunan Etmenler Nelerdir? 

Hava yoluyla yayılan kirletici maddeler, iç mekan hava kalitesini düşüren en önemli 

unsurlardır. İç mekan hava kirliliğini engellemenin ilk adımlarından biri, birincil ve ikincil 

kaynaklardaki kirleticilerin kaynağına ulaşıp, kök nitelikteki kirletici unsurları ortadan 

kaldırmaktır. Diğer bir adım ise herhangi bir yaşam alanında mevcut olan materyallerin 

içeriğinde daha sağlıklı alternatifleri (kimyasal içermeyen doğal ürünler) seçmekten 

geçmektedir. 

Fakat kimyasallardan kaçınmak her zaman ekonomik ve uygulanabilir olmayabilir. Sorunu 

kaynağında çözmek adına tedbirler alındıktan sonra, tüm bina türlerinde iç mekan hava 

kalitesini arttırmaya yönelik diğer faktörler de göz önüne alınmalıdır. 

Havalandırma 

Optimum düzeyde hava akımı, odanın büyüklüğüne, mevcut kişi sayısına ve etkinlik türüne 

bağlı olarak değişmekle birlikte, saat başı ve belirli bir periyotta hava değişimini gerektirir. 

Otomatik havalandırma sistemleri ise en etkili olan yöntemdir; fakat doğal havalandırma 

(özellikle manuel veya otomatik pencere açılımlı) başlangıç maliyeti ihtiyacını ortadan 

kaldırır ve düşük maliyetli, sağlık açısından da yararlı bir uygulamadır.. 

Manuel havalandırma aynı zamanda binada yaşayan kişilerin, dış dünya ile bağlantılarının 

kopmaması anlamına da gelir ve olumlu psikolojik etkilere de sahiptir. Örneğin; kuş seslerini 

duymak, bireyin ruh sağlığı üzerinde çok olumlu etkilere sahip olabilmektedir. Tabii ki doğal 

havalandırmadan faydalanabilmek, aynı zamanda binanın bulunduğu bölgenin hava ve iklim 

şartlarına da bağlıdır. Örneğin; bir bina trafiğin fazla olduğu bir yol kenarında bulunuyor ise 

manuel havalandırma yöntemi doğru çözüm olmayabilir. Aşırı sıcak ya da soğuk havalarda 

ise mekanik havalandırma kullanımı öne çıkmaktadır. Bu nedenle; hibrit havalandırma 

gittikçe yaygınlaşmaktadır. 

 

  

 

 

Havanın Temizlenmesi 

Gelen ve giden havanın filtrelenmesi, zararlı partiküllerin yok olmasına yardımcı olur. Fakat 

havalandırmanın kendisinin de bir çözümden ziyade havayı kirleten bir kaynak haline 

dönmemesi adına, hava filtrelerinin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. 
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Etkin Temizleme Materyalleri 

Modern yapı malzemeleri; kirletici, zararlı ve uçucu organik bileşenleri iç mekan havasının 

içinden elimine edebilmesi adına özel olarak geliştirilmektedir. 

 

Ġç Mekan Hava Kalitesi Ġçin Doğru Tasarım ġartları Nelerdir? 

 

 

Kabul edilebilir iç mekan hava kalitesi eşikleri, yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Ancak, 

bazı durumlarda ilgili eşiklerin bile yetersiz olduğu görülmüştür. Bu nedenle, iç mekan hava 

konforu tüm yeni binalar ya da tadilat projelerinde, tasarım ve planlama aşamalarında çok 

önemli bir unsur haline gelmektedir. Araştırmalar elverişsiz hava kalitesinin (ve devamında 

gelen ısı artışlarının), çalışanların ofis performansını %10‘a kadar düşürdüğünü göstermiştir. 

İyi bir tasarım ile düzgün havalandırma sistemin kurulması ve doğru inşaat malzemelerinin 

kullanılması; binadaki temiz hava tedariğini artırarak, iç mekan hava kirliliğine ve kötü 

kokulara maruz kalma seviyemizi azaltır ve bizi zinde tutar. 

 

4. Yapı malzemeleri ve YaĢam döngüsü 

Çevresel sorunların açığa çıkması, doğal kaynakların azalması ve çevrenin zarar görmeye 

başlaması ile 1960‘ların sonunda tartışılmaya başlanmıştır. Çevresel sorunlarla ilgili ilk somut 

adımlar da 1970‘lerin başlarında atılmaya başlanmıştır. 

Yapı, yapı malzemeleri ve çevre sorunları düşünüldüğünde, ürünlerin en çok ―kullanım 

sürecinde‖ çevreyi etkilediği bilinmekte ya da çevre dostu yapı ürünleri denildiğinde de ilk 

olarak akla ―geri dönüştürülebilir ürünler‖ gelmektedir. Oysa yapı ürünleri daha yapıda 

kullanılmaya başlamadan, ürünün hammadde ediniminden, üretim, yapıya uygulanma, 

kullanım ve yararlı ömrünü tamamladıktan sonra da geri dönüşüm ya da yok edilmesine kadar 

yani ―beşikten mezara‖ tüm süreçleri içine alan bir döngü boyunca çevre ile doğrudan ya da 

dolaylı bir etkileşim içerisindedir. 

                         

4.1  yapı malzemesi yaşam döngüsü ve çevresel ürün beyanı 

Yapı malzemelerinin yaşam döngüsü malzemenin hammaddesinin elde edilmesi, imalat 

yerine nakledilmesi, işlenerek malzeme veya bileşen haline getirilmesi ve gerekirse 

paketlenmesi, yapım yerine nakledilmesi, yapının yapım sürecinde yapıdaki yerini alması, 

yapının kullanım evresinde bakım ve onarımın yapılması, yapıdaki ömrünü tamamladığında 
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sökülmesi, söküldükten sonra yapı malzemesi türüne göre farklı işlemlere tabi tutulması (geri 

kazanım veya bertaraf) şeklinde tanımlanır (Yüksek, Mıhlayanlar, 2015). 

Çevresel Ürün Beyanı (EPD – Environmental Product Declaration), malzemenin kullanım 

ömrü boyunca çevresel performansını ve etkisini tüm açıklığıyla ortaya koyan bir belgedir. 

Çevresel Ürün Beyanı karbon emilimini azalmak amacıyla malzemelerin birbiriyle 

karşılaştırılmasını ve en sürdürülebilir olanı seçmeyi mümkün kılar. İnşaat sektöründe 

Çevresel Ürün Beyanı ISO 14040/14044 standartları baz alınarak oluşturulmuştur. 

Çevresel Ürün Beyanı bir maddenin hammadde elde edilmesi, işleme, üretim, kullanım, 

yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu çevresel etkilerinin 

çeşitli veriler kullanılarak değerlendirilebilmesine imkân kılar.  

Günümüzde Çevresel Ürün Beyanı belgeli malzemeleri kullanmak küresel çapta isteğe bağlı 

olmakla birlikte, her geçen gün alınan kararlar ve yeni kanunlarla beraber kullanımı 

artmaktadır.  

 

 
Malzeme Yaşam Döngüsü Analizi 

 

 

Bir malzemenin yaşam döngüsünün değerlendirilmesi ve Çevresel Ürün Beyanı ile 

belgelendirilmesinin başlıca yararları;  

- Malzemenin sürdürülebilirliğinin yaşam döngüsü süresinde ölçülebilmesi 

- Çevresel iyileştirme ve yatırımlar için karar alınmasına ışık tutması 

- Malzemelerin sürdürülebilirlik açısından birbirleriyle kıyaslanabilmesine imkân vermesi 

- Çevresel risk faktörlerinin yönetilmesi konusunda yardımcı olması 

- Çevresel etkiyi minimuma indirmek için kullanılması gereken malzemelerin teşvik 

edilebilmesi 

 

4.2  Sağlıklı ürün nedir 
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Yeşil binaların sayısının artmasıyla birlikte inşaat sektöründe çevre dostu, yeşil malzeme 

kullanımı da artış göstermektedir. Binalarda kullanılan sağlıklı malzemeler sürdürülebilir, geri 

dönüştürülmüş, yenilenebilir, düşük emisyonlu ve enerjiden tasarruf sağlatan malzemelerdir. 

Bu malzemelerin ortak özellikleri insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerinin minumum ya 

da hiç olmasıdır. 

 

                                   
Bambu ağacı kullanılarak yapılmış bir kontrüksiyon 

Sağlıklı malzeme örnekleri: 

- Bambu, mantar, yün, pamuk, linolyum, saman ve buğday kabuğundan yapılmış her türlü 

kompozit malzeme, 

- İzolasyon malzemesi olarak kullanılan koyun yünü 

- MDF, suntalam gibi kompozit malzemelerin uera-formaldait içermeyerek üretilenleri 

- Halı, seramik ve diğer tüm zemin kapmalama malzemeleri için kullanılan yapıştırıcıların 

VOC değeri belirlenmiş limitin altında olanları 

- Sertifikalı ahşaplar 

- Her türlü geri dönüştürülmüş malzemeler 

 

 

4.3 Sorumlu ve yerel kaynak kullanımı nedir kazançları nelerdir 

Sorumlu ve Yerel Kaynak Kullanımı adından da belli olacağı gibi kaynakların gereksiz yere 

kullanılmaması ve gereksiz yere taşınmaması anlamına gelmektedir. Önce sorumlu kısmını 

ele alırsak, kaynakların ihtiyaç kadar kullanılması ve zayiatı önlemektir. Kaynakların 

gerektiğinden fazla kullanılması kaynakların daha hızlı tükenmesine ve kullanılan 

kaynaklardan ortaya çıkan çevreyi olumsuz yönde etkileyecek etkilerin artmasına yol açar. 

Yerel kaynak kullanımı ise tedarik zincirini yerelleştirmek anlamına gelir. Nakliye ve 

depolamayı azaltarak emisyon ve enerji kullanımının azalmasını sağlar.  

Sorumu ve yerel kaynak kullanımının kazançları; 
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- Hava kirliliğini azaltır. 

- Partikül kirliliğini azaltır. 

- Gürültü kirliliği azaltır. 

- üresel ısınmayı yavaşlatmaya yardımcı olur. 

- Doğal yaşam alanlarımızı korur. 

- Madencilik ihtiyacını azaltır. 

4.4  Yeniden kullanılan, iyileştirilen,geri dönüştürülebilen malzemeler nelerdir 

İnşaat endüstrisi, dünyada tüketilen doğal kaynakların yaklaşık %75‘inden sorumludur. Bu 

inşaat atıklarının da yaklaşık %90‘ı geri dönüştürülebilen ya da yeniden kullanılabilen 

malzemelerdir. İnşaat endüstrisinde inşaat yapım aşamasında, yıkım aşamasında veya 

yenilenme çalışmalarında ciddi miktarda atık madde oluşmaktadır. Beton, çelik, ahşap, alçı, 

cam gibi malzemelerin atık yönetimi doğru bir şekilde yapılmıyorsa, katı atık sahalarına ya da 

çöplüklere bırakılıyorsa, ciddi anlamda sorun teşkil edip, atık alanlarının ortaya çıkmasını 

sağlamaktadır. Yapı malzemelerinin çoğu geri dönüştürülebilir ve başka alanlarda 

kullanılabilir malzemelerdir. Beton, tuğla/kiremit, doğal taş, mermer, metaller, kağıt/karton, 

PVC esaslı malzemeler, cam, seramik ahşap ile örnekler çoğaltılabilir. 

Yapı malzemelerinin geri dönüştürülmesine örnek 

 

 

 

Yapı malzemelerinde geri dönüşüm çeşitli değişik geri dönüşüm teknikleri kullanılarak 

gerçekleştirilir. Uygulanacak bu teknikler malzemeye göre değişiklik gösterir. Uygulanan 

tekniğe göre de geri dönüştürülmüş ürünün ne olacağı belirlenir. Bunlara örnek aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

 

Yapı Malzemeleri 

Bileşenleri 

Geri Dönüşüm İşlemi Geri Dönüştürülmüş Ürün 

Beton Kırma, Ufalama Geri dönüştürülmüş agrega (kırmataş) 

Dolgu malzemesi, Düşük dayanımlı beton 



 
IO4 

61 

 

bileşiminde agrega (grobeton) 

Yol yapımında alt yapı malzemeleri 

Tuğla/Kiremit Harç atıklarının 

temizlenmesi 

Kırma, Ufalama 

Yakılarak uçucu küle 

dönüştürme 

Yeniden kullanılabilen tuğla 

Dolgu malzemesi 

Tuğla/kiremit üretiminde hammadde 

Doğal Taş Kırma, Ufalama Geri dönüştürülmüş agrega 

Dolgu malzemesi 

Mermer Kırma, Toz haline getirme Beton ve asfalt uygulamalarında agrega 

Dolgu malzemesi 

Asfalt, çimento-beton harcında ve zemin 

iyileştirmede dolgu katkı malzemeleri 

Metaller Doğrudan kullanım 

Eritme 

Yeniden kullanılacak metal 

Yeni metal üretimi 

Kağıt/Karton Temizleme Geri dönüştürülmüş kağıt 

PVC Esaslı Yıkama, kurutma, eritme 

Kırpma, kesme 

Kırma, ufalama 

Toz haline getirme 

Panel, geri dönüştürülmüş plastik, geri 

dönüştürülmüş agrega, Alan drenajı, asfalt, 

sentetik toprak 

Cam Doğrudan kullanım, 

İkinci kalite cam üretimi 

Öğütme, ezme, eritme 

Yeniden kullanılacak cam, 

Geri dönüştürülmüş cam, 

Cam lifli yalıtım malzemeleri (cam yünü, cam 

elyaf),  

Yansıtıcı boya üretimi 

Seramik Kırma/Öğütme Camlar ile birlikte geri dönüştürülerek tezgah 

üretimi, 

Beton ve Tuğla üretiminde katkı 

Ahşap Doğrudan kullanım 

Temizleme/Kesme/Yeniden 

boyutlandırma 

Yüksek su buharı altında 

şekil verme 

Rendelenerek lif, talaş ve 

yonga haline getirme 

Yakma 

Yeniden kullanılacak ahşap, 

Mobilya ve mutfak elemanları 

Enerji kaynağı 

Ahşap kökenli malzemeler 

Yalıtım levhası, hafif yalıtım maddeleri 

Kağıt 

Yapı malzemeleri geri kazanım işlemleri ve kullanım alanları 

 

 

4.5  Dayanıklı Malzeme 

Dayanıklı malzemeler, belirli özellikleri paylaştıkları için bir arada gruplandırılan bir 

malzeme grubudur. Bu özellikler şunları içerir: çekme mukavemeti, basınç direnci, sertlik, 

dövülebilirlik, süneklik, elastikiyet, tane. Bu malzemeler genellikle ahşap, metal, seramik, 
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plastik, cam ve bunların kompozitleri olarak sınıflandırılır. Özel korozyona dayanıklı 

malzemeler az veya çok özellikler sergiler. Dirençli malzemeler genellikle alt kategorilere 

ayrılır. Örnekler arasında sert ve yumuşak ağaçlar, alaşımlar ve saf metaller sayılabilir. 

Ürünleri üretirken, dirençli malzemeler, malzemeyi ölçmek, kesmek, biçimlendirmek, 

birleştirmek ve bitirmek için belirli temel tekniklerin kullanılmasını gerektirir. Bir üründe 

yüksek standartta özel işlevsellik oluşturmak, gelişmiş ve karmaşık teknikler gerektirir ve 

istenen sonuçları elde etmek için kabul edilen sözleşmelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına 

dayanır. 

Dayanıklı malzemeyi sadece malzemenin mukavemeti ile bağdaştırmak doğru olmaz. Örneğin 

alçıpanların ayrı ayrı yangına ve suya dayanımlı farklı modelleri vardır. Suya dayanımlı 

alçıpan mutfak ve banyolar gibi tesisat olan yerlerde kullanılırken, yangın dayanımlı alçıpan 

yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde kullanılır. Sonuç olarak malzemenin dayanıklılığı 

ihtiyaç durumuna göre değişebilir. 

 

4.6  İnşaat ve yıkım atık yönetimi 

      Atık yönetimi, üretim ve uygulama faaliyetlerinden sonra ortaya çıkan, insan sağlığı ve 

çevre sağlığını tehdit eden maddelerin atık kapsamında değerlendirilip, atıkların toplanması, 

depolanması ve geri dönüşüm işlemlerini oluşturan yönetim şekline Atık Yönetimi denir. 

İnşaat ve yıkım atıkları, inşaat aşamasında inşa, yenilenme, onarım, yıkım gibi faaliyetlerden 

meydana gelen atıklardır. Örnek vermek gerekirse inşaat sürecinde her türlü ahşap, çelik, 

beton, alçı, metal ve asfalt gibi malzemelerden meydana gelen atıklar inşaat ve yıkım 

atıklarındandır. İnşaat ve Yıkım atıklarının üzerinde durulma sebebi, dünya çapındaki tüm 

atıkların büyük bir yüzdesini oluşturulmasının yanı sıra, asbest ve kurşun gibi tehlikeli 

maddeler içerebilir. 

 

 
Yıkım sonucu ortaya çıkan atıklara örnek  

(sağdan sola doğru sırası ile Tuğla, Asfalt, Çakıl ve Kum karışımı, Kireç Taşı) 
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İnşaat ve yıkım atık yönetimi her ülkede belli bir yasaya ve yönetmeliğe tabiidir, yani yasal 

bir sorumluluktur. Örneğin Türkiye‘de konuyla ilgili güncel mevzuat 2004 yılında ―Hafriyat 

toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği‖nde yayınlanmıştır. Ülkeden ülkeye 

değişiklik gösteren mevzuatların yanı sıra, Avrupa Birliği ise ―EU Construction and 

Demolition Waste Management Protocol‖ adıyla yasal bağlayıcılığı olmayan bir klavuz 

hazırlamıştır. Bu klavuzda konu 3 ilke altında toplanmıştır; 

1. Atık Önleme: En önemli faktör olarak belirlenmiştir. İnşaat yönetiminde detaylı 

tasarım ve planlama ile inşaat süresinde ortaya çıkacak atıkları en aza indirgemeyi 

hedefler. 

2. Geri Kazanım: Adından da belli olacağı gibi ortaya çıkan atıkların yeniden kullanım 

ve geri dönüşüm stratejilerine tabi tutularak atıkların çevresel etkilerini en aza 

indirgemeyi hedefler. 

3. Uygun Depolama: Geri kazanılamayan yapı malzemeleri için lisanslı ve denetlenen 

atık tesislerinde depolamayı teşvik ederek, atık sahalarının ve bununla beraber 

çevresel etkiyi en aza indirgemeyi hedefler. 

İnşaat ve Yıkım Atık Yönetimini doğru bir biçimde yönetmenin sağlayacağı faydalar, 

 Daha az bertaraf edilmiş malzeme edileceğinden ve daha az bertaraf tesisine ihtiyaç 

duyulacağından potansiyel olarak ilişkili çevresel sorunları azaltır. 

 Doğal kaynakların çıkarılması, kullanılması ve tüketilmesi azalacağından hem doğal 

kaynaklar korunmuş olur, hem de doğal kaynakların üretime hazır hale getirilmesi için 

çevreye verilen zarar azaltılmış olur. 

 Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı ile tedarik zinciri ihtiyacı dolayısıyla da 

karbon salınımını azaltmış olur. 

 Geri dönüşüm endüstrilerinde istihdam ve ekonomik faaliyetler yaratmak ve yerel 

topluluk içinde artan iş fırsatları sağlar. 
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