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BİNALARDA ENERJİ KULLANIMI 



 İklim, mimarların ve mühendislerin değerlendirmesi gereken en önemli 
çevresel özelliktir.  

 Enerji etkin bir bina tasarımı için konuma özgü iklim koşulları 
değerlendirilmelidir. İklim koşulları hangi enerji verimliliği stratejisi 
kullanılacağını belirler.  

● Sıcak ve kuru bir iklim için geçerli olan ısı yalıtım değerleri nemli ve soğuk bir iklim için 
geçerli değildir.  

● Genel iklim verilerinin yanı sıra sahaya özgü verilerin de ele alınması gerekir. Binanın 
yamaçta ya da ovada bulunması, deniz kenarında bulunması, şehir merkezinde 
bulunması gibi özellikler iklimsel verileri değiştirebilir.  

 Bulunulan konuma göre etkili olan iklim özellikleri: 
 Sıcaklık 

 Nem 

 Rüzgar 

 

 

KONUM VE İKLİM  



Sıcaklık 

 Sıcaklık pasif enerji tasarımında en belirleyici faktördür.  

 Ortalama sıcaklıklar ve gece-gündüz sıcaklık farkları incelenerek birçok 
çıkarımda bulunulabilir.  

● Bir yıl içerisindeki ortalama sıcaklık değerlerinin konfor koşullarına uygun olduğu gün 
sayısı ne kadar çoksa bina pasif enerji tasarımına o kadar yatkındır. 

● Isıtma ya da soğutma gereken gün sayısı arttıkça binanın enerji tüketimi artacaktır. 
Bu nedenle farklı iklim bölgelerinde binaların ısıtma ve soğutma yükleri çok farklı 
olabilir.  

KONUM VE İKLİM  



Nem 

 Nem insan konforu açısından sıcaklık kadar önemli olabilir.  

 Fazla nem, ısı etkisini arttırarak boğucu olabilirken, nemin azlığı da 
rahatsız edici şekilde kurudur. Genelde ideal nem aralığı %40 - %55 
arasındadır. 

 Nem oranı binanın mimari tasarımı ve ısı yalıtımı açısından önemlidir.  

 Aynı sıcaklık değerlerine sahip nemli ve kuru bölgelerde farklı mimari 
stratejiler izlenmelidir. Su ve buhar yalıtımına nemli bölgelerde özen 
gösterilmelidir. 

 Nem oranı ayrıca havalandırma, soğutma ve ısıtma stratejilerinde dikkate 
alınmalıdır.  

● Evaporatif (yoğuşmalı) soğutma sistemleri kuru iklimler de çok daha verimlidir.  

 

KONUM VE İKLİM  



Rüzgar 

 Rüzgar, binaların havalandırılmasını ve ısı transferini arttırarak için 
soğumasını sağlar.  

 Rüzgardan faydalanmak için bölgenin rüzgar gülü incelenmelidir.  

 Ayrıca yerel rüzgarlar da ele alınmalıdır.  
● Deniz meltemleri kıyılarda, vadi meltemleri ise yamaçlarda esintiye neden olur.  

 Rüzgardan faydalanılması için nem oranının da dikkate alınması gerekir. 
Kuru bölgelerde rüzgar, kuru hava getireceği için tercih edilmemekle 
beraber nemli bölgelerde tercih edilir.  

 

 

KONUM VE İKLİM  



Rüzgar 

 Büyük projelerde rüzgarın binaları arasında sıkışarak hızlanma ve rüzgar 
tüneli oluşturma ihtimali vardır.  

 Rüzgar tüneli, soğutma havalandırma stratejisi olarak ya da enerji üretimi 
için kullanılabilmekle beraber bazı durumlarda yaşam alanlarında konforu 
bozmaktadır.  

● Bu tarz projelerde CFD (Computational Fluid Dynamics) analizi yapılarak rüzgarın etkisi 
belirlenmelidir.  

 

KONUM VE İKLİM  



KONUM VE İKLİM  



 Güneşin gün içerisinde ve yıl boyunca hareketi enerji etkin bir bina 
tasarımında önemli bir etkendir. Güneşin hareketini incelemek için güneş 
diyagramı kullanılır.  

 Güneş tasarımı doğru yapılmış bir binada; doğal aydınlatma, pasif ısıtma, 
güneş paneli ile enerji üretimi ve doğal havalandırma gibi stratejiler 
uygulanabilir.  

 Güneşe yönelimi hesaplanmamış bir binada ise aşırı ısınma ve parlama 
sorunları ortaya çıkabilir.   

 Güneşin etkilerini  kullanmak ya da engellemek her iklim bölgesine göre 
farklılık gösterir.  

● Soğuk iklimlerde güneşin ısıtma etkisi olabildiğince çok kullanılırken, sıcak iklimlerde 
aşırı ısınmanın engellenmesi gerekir.  

GÜNEŞ YÖNELİMİ 



Örnek tasarım stratejileri: 

● Yaz aylarında güneşi gölgeleyen, kış aylarında içeri alan gölgeleme 
elemanları 

● Doğu ve batı cephesinde cam miktarını azaltmak, güney cephesinde cam 
miktarını arttırmak 

● SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) değeri düşük cam seçimi 

● Yaşam mahallerinin konumlandırması 

● Güneş panelleri 

● Güneş bacası 

 

 

 

 

GÜNEŞ YÖNELİMİ 



 Mimari tasarım esnasında pasif enerji stratejileri dikkate alınarak mekanik 
sistemlerin yatırım maliyetleri ve enerji tüketimleri oldukça azaltılabilir. 

● Mekanik sistemler gelişmeden önce geleneksel olarak inşa edilen binalarda bu 
sistemleri gözlemlemek mümkündür.  

● Sıcak kuru iklim bölgesine özgü avlulu Mardin evleri örnek gösterilebilir.   

MİMARİ TASARIM 



Pasif ısıtma stratejileri: 

 Pasif ısıtma stratejilerini uygulamak 
amacıyla binanın ne kadar ısı ihtiyacı 
olduğu iklim bölgesine göre 
belirlenmelidir.  

 

Direkt ısı kazancı: Kış aylarında güneşin ortamı 
ısıtması, yaz aylarında gölgeleme yapılması 

 

Yönlendirme: Kuzey-güney yönünde cepheyi 
uzatmak. Sıcak iklimlerde güney yönünde 
gölgeleme elemanları ile desteklenmelidir. Batı 
yönünde cephesi küçükleterek aşırı ısınmayı 
engellemek.  

MİMARİ TASARIM 



Pasif ısıtma stratejileri: 
Isıl kütlenin arttırılması: Isıl kütlesi fazla olan 
malzemeler yavaş ısınıp yavaş soğurlar. 

Gece ve gündüz sıcaklık farkının yüksek olduğu 
iklimlerde ısıl kütlenin arttırılması sayesinde 
gece yapı sıcak kalırken gündüz de serin kalır. 

 

Trombe duvarı: Fransız kaşif Felix Trombe 
tarafından bulunmuş olan bu stratejide güneye 
bakan cam yüzey arkasına ısıl kütlesi yüksek 
siyah renkte bir duvar örülür.  

Arada kalan boşluk gün boyunca ısınır ve 
sıcaklığı arka tarafında bulunan odaya gece 
boyunca verir.  

Kış bahçeleri de benzer işlevle çalışabilir.  

MİMARİ TASARIM 



Pasif soğutma stratejileri: 

Buharlaşmalı soğutma: Sıcak kuru iklimlerde 
uygulanabilir ve Türkiye’de güney doğuda 
görülebilir.  

Bina avlusunda bulunan havuz, fıskiye ve 
bitkiler avluda serin bir hava oluşmasını 
sağlar. Bina içerisinde ısınan hava dış taraftan 
binayı terk ederken oluşan negatif basınç ile 
serin hava avludan binayı serinletir.   
Ayrıca binaya giren yeraltı borularından 
geçilerek toprağın serinliği de 
kullanılmaktadır.  

MİMARİ TASARIM 



Pasif soğutma stratejileri: 

Yönlendirme: Sıcak ve nemli iklimlerde yönlendirme 
ile soğutma yükleri azaltılabilir.  

Yatay geniş yapılar yerine ince uzun ve rüzgara bakan 
yapılar güneş ışığını daha az alırlar, aynı zamanda 
rüzgar etkisi nem etkisini düşürürler.  

 

Doğal havalandırma: Karşılıklı açıklıklar ile doğal 
havalandırma yapılması da soğutma etkisini 
arttıracaktır.  

Havanın girdiği cephede açıklığın daha küçük olması 
rüzgar hızını arttırarak daha etkili soğutma sağlar.  
 

MİMARİ TASARIM 



Doğal Havalandırma: 

 Doğal havalandırma, mekanik sistem ön yatırımı ve enerji tüketim 
masraflarını azalttığı için bir enerji verimliliği stratejisi olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca bazı bölgelerde soğutma amaçlı da kullanılabilir.  

 Doğal havalandırma yapılabilmesi için iklim koşullarının konfor koşullarına 
yakın olması gerekir. Aksi takdirde doğal havalandırma binanın kontrolsüz 
soğuması ya da ısınmasına sebep olabilir.  

 Otoyol kenarı gibi hava kirliliği ve gürültü bulunan konumlarda doğal 
havalandırma tavsiye edilmez.  

 Doğal havalandırma için en çok aşağıdaki 3 yöntem kullanılır:  
 Rüzgar etkisi ile havalandırma 

 Isınan hava etkisi ile havalandırma 

 Gece havalandırması  

 

MİMARİ TASARIM 



Rüzgar etkisi ile havalandırma: 

 En çok kullanılan havalandırma yöntemidir.  

 Rüzgar etkisi ile binanın bir yanında negatif basınç oluşur. Basınç farkı 
dolayısıyla binada açıklıklardan hava akışı oluşur. Karşılıklı açıklıklar en 
etkili yöntem olmakla beraber karşılıklı açıklıkların olmadığı durumlarda 
ASHRAE 62.1 ‘e göre 8 metre derinliğe kadar temiz hava sağlanmaktadır 
ve açıklık odanın alanının en az %4’ü kadar olmalıdır. 

 

MİMARİ TASARIM 



Isınan hava etkisi ile havalandırma: 

 Isınan hava, yoğunluğunun azalması ile negatif basınç oluşturur. Bu 
etkiden faydalanarak farklı yollarda havalandırma yapılabilmektedir.  

 Çatıda açılan açıklıklar ya da alt katlara kadar inen bir güneş bacası ile 
güneş ile ısınan havanın dışarı çıkması sağlanır. Bu yöntem çok yaygın 
olmasa da birçok yeşil binada kullanılmaktadır.  

 

MİMARİ TASARIM 



Gece havalandırması: 
 Bu havalandırma türü gece – gündüz sıcaklık 

farkının yüksek olduğu iklimlerde 
kullanılabilir.  

 Geceleyin binanın cephe ve çatısında bulunan 
açıklıklar açılarak içeride bulunan sıcak 
havanın dışarı çıkması sağlanır. Ayrıca bina 
soğutulur.  

 Gündüz ise açıklıklar kapatılarak dışarıdaki 
mevcut temiz hava kullanılır.  

 Bu yöntem her bina tipine ve boyutuna uygun 
olmamakla beraber güvenlik açısından da 
tercih edilmeyebilir.  
  

 

MİMARİ TASARIM 



Pasif aydınlatma stratejileri: 

 Direkt gün ışığı yüksek ısı kazancına sebep olurken yansıyarak gelen 
doğal ışık kullanışlı olmaktadır. Bu nedenle gün ışığını yansıtarak bina 
içerisine alan birçok strateji uygulanmıştır.  

 Pencerelere gün ışığını yanşatarak içeri alan paneller  

      kullanılması, ışık tünelleri ile çatıdan gelen ışığın cephesi  

      bulunmayan mahallere iletilmesi stratejiler arasındadır.  

MİMARİ TASARIM 



 Isı yalıtımı ile beraber yapı elemanları, binanın ısı kaybı ve kazancını 
azaltır; dolayısıyla ısıtma ve soğutma için harcanan enerji miktarı da 
böylelikle azaltılmış olur.  

 İyi tasarlanmış bir ısı yalıtımı yöresel iklime uygun olmalıdır.  

 Her iklim bölgesinde aynı ısı yalıtım değerlerinin kullanılması verimsiz 
sonuçlar doğurmaktadır.  

● Güney doğu Anadolu bölgesi gibi kuru ve sıcak bölgelerde gündüz ve gece sıcaklık farkı 
yüksektir. Bu bölgelerde ısıl kütlesi yüksek yapı elemanları kullanılmalıdır. Böylelikle bina 
geceleri ılık kalırken, gündüzleri serin kalır. 

 

YAPI ELEMANLARI 



 Sıcak ve nemli bölgelerde güneş ısısını yansıtan açık renk çatı kaplamaları 
ile beraber düşük ısıl kütlesine sahip, geçirgen duvarlar kullanılmalıdır. Bu 
sayede nemli havanın etkisi rüzgar ile beraber engellenecektir. Ahşap 
evler bu bölge için iyi bir örnek oluşturmaktadır.  

 Soğuk bölgelerde yüksek performanslı hava sızdırmaz ısı yalıtımı 
yapılmalıdır. Pencereler sadece güneye olacak şekilde bırakılmalıdır. Bu 
sayede bina içindeki ısı korunmuş olur. 

 

 

YAPI ELEMANLARI 



 Ilıman iklimlerde kışın soğuk ve yazın sıcak geçmektedir. Bu nedenler bu 
stratejiler harmanlanarak esnek bir tasarım elde edilir.  

 Yüksek performanslı ısı yalıtım ile beraber nemli bölgelerde doğal 
havalandırmaya önem verilir. 

 Açık havayla teması artırmak için geniş alanlı hareketli pencereler, kapılar 
ve hatta hareketli duvar kullanmalıdır. Binanın bir kısmı ısıl kütle 
sağlanması amacı ile taş ya da betonarme yapılırken nemli bölgelerde bir 
kısmı ahşap yapılabilir.  

 

YAPI ELEMANLARI 



Pencereler: Cam ve çerçeve yeni binalarda git gide daha önemli bir hal 
almaktadır.  

 Camların en önemli üç özelliği yalıtım performansı (U-değeri), solar ısı 
kazancı (SHGC – Solar Heat Gain Coeffcient) ve ışık geçirgenliğidir.  

 Yüksek yalıtım performansı soğuk iklimler için idealken, solar ısı 
kazancının düşük olması daha çok sıcak iklimlerde önem göstermektedir. 

 Işık geçirgenliği ise doğal aydınlatma açısından önemlidir. Cam seçiminde 
bu üç faktör dikkate alınarak karar verilmelidir.    

 

 

 

YAPI ELEMANLARI 



Amaç: 

 Konfor koşulları: Yapılan aktiviteye uygun olarak kullanıcı sağlığı ve 
konforunu koruyacak sıcaklık ve nem değerlerinin sağlanması 

 İç hava kalitesi: Kullanıcı sağlığının korunması amacıyla yeterli temiz hava 
sağlanması, gerekli mahallerde havanın dışarı atılması, havanın 
filtrelenmesi 

 Aydınlık seviyesi: Yapılan aktiviteye uygun ışık seviyesinin sağlanması  

 Ekipmanlar: Binanın esas ya da yan amaçlarına uygun olarak ev, ofis, 
hastane, endüstriyel ekipmanların kullanılması. 

 

BİNALARDA ENERJİ KULLANIMI 



 Kullanıcının ısıl konforu; hava sıcaklığı, nem oranı, hava akış hızı ve 
radyant ısı kaynaklarının kabul edilebilir limitler içerisinde olması ile 
sağlanır. Isıl konfora etki eden birçok etken bulunmaktadır.  

 ASHRAE 55 ve  ISO 7730 standartları aktiviteye uygun konfor şartlarını 
belirlemektedir.  

 Konfor şartlarının seçimi enerji tüketimine doğrudan etki eder.  

ISIL KONFOR KOŞULLARI 



Enerji tüketimine etki eden konfor faktörleri: 

1. Metabolik hız: İnsanların metabolik aktivitesi sonucu ısı ortaya 
çıkmaktadır.  

● Ofiste çalışan bir kişinin spor yapan bir kişiye göre metabolik hızı daha düşüktür ve 
daha az ısı yaymaktadır. Bu nedenle spor yapan bir kişiye göre daha sıcak bir ortamda 
daha konforlu hissedecektir.  

● Kişilerin metabolik hızı bulundukları ortamı ısıtarak binanın tükettiği enerji etki eder. 
Bu ısı kalabalık ortamlarda en önemli ısı kaynağı olmaktadır.  

 

 

ISIL KONFOR KOŞULLARI 



Enerji tüketimine etki eden konfor faktörleri: 
 

2. Kıyafet yalıtımı: Kullanıcıların kıyafetleri konfor sıcaklıklarını belirlerken 
önemli bir rol oynar.  
 Kıyafet alışkanlıklarına göre konutların enerji tüketimi önemli ölçüde 

değişebilmektedir.  
 
3. Nem oranı: Binalarda nemin belirli aralıklar içerisinde olması 
gerekmektedir. Aksi takdirde kullanıcı  konfor ve sağlığı, yapı ve malzeme 
ömrü açısından sorunlara yol açabilir.  
 Ayrıca veri merkezi gibi özel binalarda da nem değerleri önemlidir.  
 Bazı iklim bölgelerinde nemlendirici ya da nem alıcı cihazlar kullanılması 

gerekmektedir. Bu da enerji tüketimine sebep olmaktadır.  
 
 

 

ISIL KONFOR KOŞULLARI 



Psikrometrik Diyagram 

 

 İç ortam sıcaklık ve nem değerleri belirlenirken psikrometrik diyagram 
kullanılır.  

 Psikrometrik diyagram kullanılarak kullanıcıların metabolik hız, kıyafet 
yalıtımı, hava hızı, sıcaklık ve nem değerlerine göre uygun tasarım 
koşulları belirlenir. 

 Psikrometrik diyagramlar birçok bilgisayar programı ile oluşturulabilir.  

 

 

 

ISIL KONFOR KOŞULLARI 



ISIL KONFOR KOŞULLARI 



 Düşük iç hava kalitesi insan sağlığının bozulmasına ve çalışma 
verimliliğinde düşüşe sebep olmaktadır.  

 Hava kalitesini korumak amacıyla birçok önlem alınmaktadır. Bunların 
başında temiz hava sağlanması gelir.  

 ASHRAE 62.1 ve EN 13779 standartları kullanım tipine göre verilmesi 
gereken temiz hava miktarlarını belirlemiştir.  

 Havalandırma doğal ya da mekanik yollarla yapılabilir.  

 Doğal havalandırmadan pasif strateji olarak bahsedilmiştir.  

 Mekanik havalandırma aktif sistemler olarak adlandırılan enerji tüketen 
sistemler ile sağlanabilir.  

 

 

İÇ HAVA KALİTESİ 



 Isıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC – Heating Ventilating air 
Conditioning) sistemleri ısıl konfor ve temiz hava şartlarının pasif 
sistemler ile sağlanamadığı durumda devreye girerler.  

 Kullanım sıcak suyu sağlanması da bu sistemlere dahildir.  

 Binaların tükettiği enerjinin %50’den fazlası bu sistemler tarafından 
harcanmaktadır.  

 Bu sistemler çeşitli tiplerde ve farklı verimlilik değerlerine sahiptirler. 

 Verimlilik değeri arttıkça ön yatırım maliyetleri de artmaktadır 
 
 

AKTİF SİSTEMLER  



 
 

 

 Binanın tasarım aşamasında enerji modellemesi yaparak ön yatırımın geri 
dönüş süresi hesaplanmaktadır.  

 Verimlilik yöntemleri projenin tipine ve boyutuna göre değişmekle 
beraber genel olarak kullanılan yöntemler aşağıda verilmiştir: 
 Isı kazanımlı havalandırma üniteleri 

 Ekonomizer kullanımı  

 Isı pompaları (hava, toprak ve su kaynaklı) 

 Yüksek verimli su soğutmalı soğutma gruplar 

 Yüksek verimli yoğuşmalı kazanlar 

 Trijenerasyon sistemi 
 

 

AKTİF SİSTEMLER  



HVAC kontrolü: Isıtma, soğutma ve havalandırma cihazlarının otomatik 
kontrolü sistemlerin verimlilik değerleri kadar önemlidir.  

 Kullanıcılar genelde HVAC sistemlerini yönetmeye zamanları ya da bilgileri 
yoktur. O nedenle kullanıcı kontrollü termostatlar yerine kullanıcı sensörü 
ile çalışan otomatik sistemler daha verimli olmaktadır.  

 Ayrıca binayı bütüncül olarak kontrol ederek sistemlerin birbiriyle uyum 
içerisinde çalışmasını sağlar.   
 

 

AKTİF SİSTEMLER  



HVAC işletme ve bakım: HVAC işletme ve bakımının amacı sistemleri ömrü 
boyunca verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.  

 HVAC tasarımı ancak uygulandığı kadar iyi olabilir.  
● Kötü seçilmiş parça değişimleri, sistemlerin yanlış yönetimi sistemin verimliliğini 

düşürür. 

● İyi bir işletme ve bakım enerji sistemlerinde %20’ye varan verimlilik sağlamaktadır.  

Düzenli bakım, kullanıcı davranışına göre optimizasyon, filtre temizliği ve 
değişimi, kontrollerin denetimi, cihazların temizliği gibi konulara özen 
gösterilmelidir.   

AKTİF SİSTEMLER  



 Binalar aktivitelerine göre belirli bir ışık seviyesine sahip olmalıdırlar. 
Aydınlatma enerjisi toplam enerji tüketiminin %20 - %30 civarında 
enerji harcamaktadır.  

 Aydınlatma armatürleri ısı enerjisi yayarak binanın ısınmasına sebep 
olmaktadır.  

 Bu nedenle yapay aydınlatma yükünü düşürmek hem doğrudan hem 
de dolaylı olarak enerji verimliliği sağlar. 
  

 

AYDINLATMA 



Aydınlatma güç yoğunluğu: Aydınlatmanın verimliliğini ölçen temel gösterge 
aydınlatma güç yoğunluğudur. M2 başına kullanılan güç değeri birçok standart 
tarafından belirlenmiştir.  

 ASHRAE 90.1-2007 standardına göre ofislerde en fazla 12 W/m2 güce 
sahip aydınlatma kullanılabilir.  
Aydınlatma güç yoğunluğunu düşürmek için LED ya da yüksek verimli 
floresan armatürler kullanılmaktadır.  

 Gereksiz aydınlatma yapılmamalıdır. Bu sayede güç yoğunluğu 7 W/m2’ye 
kadar düşmektedir.   
  

 

AYDINLATMA 



Aydınlatma kontrolleri: Aydınlatma kontrolleri en az güç yoğunluğu kadar 
önem taşımaktadır.  

 Kullanıcı sensörlü ve gün ışığı sensörlü aydınlat sistemleri ile gereksiz 
kullanılan armatürler otomatik olarak kapatılmaktadır.  
  

 

AYDINLATMA 



 Binaların kullanım amacı ve içerisinde yapılan aktivite enerji etkin tasarıma 
ulaşılabilmesi için önemli bir etkendir.  

 Mahallerde bulunun insan yoğunluğu, yapılan aktivite ve doluluk saatleri 
ısıtma soğutma gereksinimini doğrudan etkiler.  

 Bir spor salonunun soğutma gereksinimi ile aynı boyutta bir konutun 
gereksiniminden daha fazladır.  

 Bir konferans merkezi bazı günler tamamen boşken bazı günler çok dolu 
olacaktır. Bu da soğutma yüklerinde büyük farklara yol açar. Bu fark birçok 
strateji geliştirilmesini sağlayabilir. 

 

 

AKTİVİTE 



 Bina içerisinde kullandığımız ekipmanlar hem elektrik harcar hem de ısı 
yayarak soğutma yükü oluşturur.  

 Ticari binalarda ekipmanlar bina enerjisinin %25’ini kullanırken, evlerde 
%15 civarındadır. Bu nedenle enerji verimli ekipman seçimleri enerji etkin 
bir bina tasarımı için önemli bir konudur.  

 Energy Star sertifikalı elektronik cihazlar, cihazların kullanılmadıkları 
zaman kapatılması gibi önlemler alınabilir.  
Bir veri merkezindeki ekipmanlar ise neredeyse bir kasaba kadar elektrik 
harcayabilir. Bu esnada çıkan ısıyı dengelemek için büyük kapasiteli 
soğutma sistemleri gerekmektedir ya da çıkan ısı konutlara aktarılabilir.  

 

EKİPMANLAR  



Binanın pasif ve aktif enerji sistemleri tamamlandıktan sonra enerji ihtiyacını 
karşılamaya yönelik yenilenebilir enerji sistemleri değerlendirilebilir.  

Birçok farklı yenilenebilir enerji sistemi kullanılmaya başlanmıştır.  

Bunlar arasından en yaygın olanları fotovoltaik güneş panelleri, solar su 
ısıtıcılar, rüzgar türbinleridir.  

 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ 



Fotovoltaik güneş panelleri: Fotovoltaik (PV) paneller güneş ışınlarından 
elektrik elde eder.  

 Kirlilik ve gürültüye sebep olmadığı için oldukça kullanışlıdır. 

 PV paneller güç değerlerine göre sınıflandırır fakat önemli olan günlük, 
aylık ve yıllık enerji üretim değerleridir. Bu da sadece PV panelin verimliliği 
ile ilgili değil; bulunduğu konumun iklim verileri, baktığı yöne ve alanı ile 
ilgilidir.  
PV panellerin Türkiye’de geri ödeme süresi yaklaşık 10 sene olarak 
düşünülmektedir.  

 Bir binanın çatısına yerleştirecek paneller yaklaşık olarak binanın %1 - %7 
elektrik enerjisini karşılayabilir.  
 

 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ 



Solar su ısıtıcılar: Solar su ısıtıcılar PV paneller gibi güneş ısısını kullanırlar 
fakat elektrik elde etmezler.  

 Borular yardımıyla bir tankta bulunan suyu ısıtırlar. Bu ısı daha sonra bina 
ısıtmasında ya da kullanım suyu ısıtmada kullanılabilir. 

 PV panellere göre çok daha ekonomik oldukları için yaygın olarak tercih 
edilirler.   
 

 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ 



Rüzgar türbinleri: Rüzgar enerjisi sadece sürekli ve güçlü rüzgarların 
bulunduğu bölgelerde kullanılabilir.  

 Rüzgar, yakındaki diğer binalardan etkileneceği için kırsal kesimde ya da 
yüksek binalarda tercih edilebilir. 

 Rüzgar santralinin yüksekliği ve büyüklüğü arttıkça verimliliği artar.  

 Büyük ölçekli rüzgar santraller çok verim geri ödeme süresi PV 
panellerden daha azdır fakat küçük ölçekli uygulamalarda PV paneller 
daha kârlıdır.    
 

 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ 



Yenilenebilir enerji satın alınması: Yenilenebilir enerji saha içerisinde 
üretilemiyorsa şebekeden satın alınabilir.  
 Rüzgar ya da solar kaynaklı enerji üretim tesisleri ürettikleri elektriği şebekeye 

verir.  
 Enerji kullanım antlaşmasını bu firmalarla yaparak yenilenebilir enerji 

kullanılır.  
 
REC ve Karbon Ofset: REC (Renewable Energy Certificate) ve karbon ofset küresel 
ısınmaya karşı oluşturulmuş ve git gide yaygınlaşan finansal araçlardır.  
 REC ve karbon ofset benzer mantıkla çalışan sistemlerdir.  
 REC ve Karbon Ofset, enerji birimi ve karbon-ton cinsinden satılır.  
 Satın alındığında Dünya’nın herhangi bir yerinde yenilenebilir enerji tesisi 

kurulması, bir ormanın korunması gibi projelere destekte bulunursunuz. Bu da 
global olarak binanın kullandığı kirli enerjiyi ve saldığınız karbonu telafi etmiş 
olduğunuz anlamına gelir.  
 

 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ 



Ölçmediğini Yönetemezsin! Enerji yönetiminde enerjinin izlenmesi önemli 
biri enerji verimliliği konusudur.  

 Isıtma, soğutma, aydınlatma gibi farklı tüketim noktaları ayrı sayaçlar ile 
izlenmelidir. Ayrıca yüksek miktarda enerji tüketen her ekipman için ayrı 
sayaç bulunmalıdır.    

 Enerji tüketimi günlük, aylık ve yıllık olarak raporlanmalıdır. Beklenmedik 
bir enerji tüketimi olduğunda müdahale edilmelidir. Gereksiz enerji 
tüketimi engellenmelidir. 

 Enerji sistemlerinde yapılan değişiklikler ve ayarların enerji tüketimini 
nasıl etkilediği gözlemlenmelidir. Binada yapılacak bir iyileştirme ya da 
yatırımın sağlayacağı enerji tasarrufu mevcut enerji tüketimi üzerinden 
hesaplanmalıdır.  

ENERJİ İZLEME 



 Kullanıcı alışkanlıkları da bina enerji tüketimini etkileyen faktörlerden 
biridir.  

 Binada uygulanan stratejiler ve kullanıcıların nasıl katkı sağlayacakları 
konusunda bilgilendirme panoları ve eğitimler verilmelidir. Bu sayede 
kullanıcı kaynaklı verimsiz kullanımların önüne geçilmiş olur.  
  

KULLANICI ALIŞKANLIKLARI 



KONUM 
PASİF 

STRATEJİLER 
AKTİF 

STRATEJİLER 
ENERJİ 

YÖNETİMİ 



NET-SIFIR ENERJİ BİNA (Karbon 0 bina) 

• Düşük primer enerji kullanan ve üretilen 
yenilenebilir enerjinin bir kısmını satarak yıllık 

enerji bilançosunu SIFIR (0.0 kWh/m2yıl) 
yapabilen bina  

• Bu tür binayı oluşturan tüm sistemlerin ve 
şebekenin kusursuz bir şekilde Maliyet Etkin 

BİNA ENERJİ YÖNETİM Sistemi içerisine 
entegre edilip birlikte çalışabilirliğinin 

sağlanması gerekir. 



Dünyadan Karbon 0 Bina Örnekleri 

• Self-sufficient solar house, Freiburg, Germany 

• Plus Energy House, Ministry of Federal Ministry 
for Transport, Building and Town Planning, 
Germany 

• Beddington Zero Energy Development, London 

• Pusat Tenaga Malaysia’s ZEO Building, Malaysia 

• BCA Academy, Singapore 

• The Samsung Green Tomorrow House, South 
Korea 

 



TEŞEKKÜRLER 


