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Özet
Bu makale dünyada en yaygn kullanlan yeșil bina sertifikalar olan LEED ve
BREEAM sertifikalarn inceleyerek, pratik uygulamalar üzerinden karșlaștrma
yapmakta ve Türkiye’de yaygnlașmaya bașlayan uygulamalar için yol gösterici
olma hedeflemektedir.

gerektiği skça sorulan sorular arasna girmiștir. Bu makale iki sisteme
karșlaștrmal olarak yaklașarak bir proje ekibinin projeleri için hangi sistemin
daha uygun olduğunu seçmelerine yardmc olacaktr.

Anahtar kelimeler: Yeșil Bina Sertifikalar, LEED, BREEAM, DGNB

Unutulmamas gereken nokta, bu sistemlerin varoluș nedeni, ülkelerin bina
standartlarn yukarya çekme amaçldr. Bu sistemler sürekli olarak revize
edilmekte, hem birbirinin deneyimlerinden öğrenerek eklemeler ve çkarmalar
yaplmakta hem de karbon metriği gibi konularda baz kriterlerin ortak hale
getirilmesi için çalșlmaktadr.

Abstract

2. LEED ve BREEAM

This article compares LEED and BREEAM; the most widely recognized
environmental assessment systems globally based on practice and aims to
shed light on the implementations recently started in Turkey.

LEED ve BREEAM Yeșil Binalarn yaplmasnda ve tannmasnda dünyada en çok
tannan, kullanlan ve en detayl “yeșil” bina sertifika sistemleridir. Her iki
sistemde yeșil binalarn tanmlanmas için, denetleme gerektiren bir dizi
kriterler listesi olușturmuștur. Bu bağlamda, bu sistemler büyük ölçüde aslnda
hem yeșil binalarn alglanmasnda farkndalğn yaratlmas hem de çoklukla
kullanlarak sürdürülebilirliğin temel kriterini sağlayan binalarn tannmasna
neden olmaktadr (Ref 2). LEED puanlama sistemi kullanrken (maksimum 110
puan), BREEAM ise (100 puanlk) bir sistemde yüzde ağrlk üzerinden bir
sistem geliștirmiștir. BREEAM 2008’de LEED ise 2009’da (LEED v3.0) versiyon
değișikliklerine uğramștr.
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1. GİRİȘ
Dünya Liderleri küresel snmayla mücadele etmek ve sera gaz salmlarn
düșürmek için ülkeleri için ciddi hedefler koymaya bașladlar, Baz ülkeler
düșürme hedeflerini kesin olarak saptarken, diğerleri hala bu alanda
çalșyorlar. İnșaat sektörü ise iklim değișikliği ile mücadele alannda payna
düșeni yapmak için küresel olarak yeșil dönüșüme girmiștir.
Yap sektörünün sosyal sorumluluk anlayș geliștikçe, binalarn çevresel
standartlar kullanarak yaplmasnn önemi anlașlyor. Sektör liderleri, çevre
problemlerini çözme yoluna baș koyduklarn; binalarn cevre dostu kriterle
tasarlayarak ve inșaa ederek ve gönüllü bașvurduklar sertifikalar alarak ilan
ediyorlar.
Bu çevresel standartlarn yaklașmlarn incelendigimizde,
Türkiye’de bu sistemlerin en etkin șekilde kullanlmas için gerekli azami
șartlarn, eksiklerle var olduğudur.
Uluslararas șirketler bu sertifika sistemlerini genellikle șirketlerin çkș
kültürlerine bağl kalarak kullanmaktadr. Çeșitli değil, global bir standart
dünyann her yerinde tasarmclar arasnda koordinasyon ve rotasyon yapan
uluslararas șirketlerin isine daha çok gelecek ve daha etkin olabilirse de, yeșil
global bir standart șu anda her bir ülke gerçeğine bakldğnda, iklim
farkllklarndan, malzeme yetersizliğine ve coğrafya fakllklarna, enerji
üretiminden, kültürel adaptasyona ve hukuki alt yapya kadar farkllklar
olduğundan pratik olarak çok zordur. Bu nedendendir ki, bu sertifika sistemleri
farkl bölgeler ve ülkelerde kullanlmak üzere tasarlanmamș ve önkoșul
kriterleri yerel durumlar temsil etmemektedir. (Ref 1).
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ve BREEAM (Building
Research Establishment Environmental Assessment Method) Yeșil Binalarn
yaplmasnda ve tannmasnda dünyada en çok tannan, kullanlan ve en
detayl ‘yeșil” bina sertifika sistemleridir. Her iki sistemde yeșil binalarn
tanmlanmas için, denetleme gerektiren bir dizi kriterler listesi olușturmuștur.
Bu bağlamda, bu sistemler büyük ölçüde aslnda hem yeșil binalarn
alglanmasnda farkndalğn yaratlmas hem de çoklukla kullanlarak
sürdürülebilirliğin temel kriterini saglayan binalarn tannmasna neden
olmaktadr. LEED puanlama sistemi kullanrken (maksimum 110), BREEAM ise
(100 puanlk) bir sistemde yüzde ağrlk üzerinden bir sistem geliștirmiștir.
Bu sistemlerin adaptasyonunun ve Türkiye’ye uygun hale getirilmesinin hem
cevresel hem politik bakmdan önemi büyüktür. LEED ve BREEAM güvenilir bir
yol haritas çizse de bu sertifikalarn var olan durumlaryla, Türkiye’nin yap
sektörüne tesirleri çok etkin olmayacaktr. İngiltere ve ABD’de olușan ve
olgunlașan bu sertifika sistemleri kendi çktklar ülkelerin bina endüstrilerinin
güçlü yönlerine uygun olarak hazrlanmșlardr. Daha yeni yeni uluslararas
farkllklarn gerçeklerini göz önüne alarak kriterlerini iklim, kaynak yeterliliği
ve yerel inșaat sektörlerinin koșullarna uygunluğa göre adapte etmeye
bașlamșlardr.
BREEAM ve LEED bugün dünyada binalar için en yaygn kullanlan çevresel
değerlendirme sertifika sistemleridir. İkisinin karșlaștrlmalar ise bu
sertifikalarn farkl güçlü ve zayf taraflar olduğundan ve farkl felsefe ve iș
modelleri tarafndan olușturulduklarndan hiç kolay olmadğ gibi yanltcda
olabilir. Bugünün müșterisi için BREEAM mi yoksa LEED mi kullanmas
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2.1 Uygulama
Özellikle son dönemlerde New York Times gibi yaynlarda çkmaya bașlayan
ve LEED sertifikal binalarn uzun vadede ki performanslarn sorgulayan yazlar
LEED sertifikasnn yaratcs Amerikan Yeșil Binalar Konseyi (USGBC), Bina
Performans İnsiyatifi (BPI) gibi varolan bütün sertifikal binalarn verilerinden
bir veri bankas olușturarak sertifikann alndğ tarihten itibaren
performanslarn izleme çalșmalarna bașlamalarna neden olmuștur. Bu
çalșma LEED sertifikal projelerin bina tamamlandktan sonra 5 yllk verilerini
izlemek șeklinde șekillenmiștir. Benzer bir çalșmann tohumlarn, BREGLOBAL, Uluslararas Sürdürülebilirlik İnsiyatifi (ISA)’n olușmasna liderlik
ederek atmaktadr. USGBC sertifika aldktan sonra hedeflerinden sapan
binalarn sertifikalarnn geriye alnma riski olacağn ilan etmiștir. Bu yeni
yaklașm ürünlerini LEED’e uygun diyerek pazarlayan üreticiler yerine,
ürünlerini “Yașam Döngüsü Analizi” üzerine pazarlayan șirketlerin önünü
açmaktadr. Artk tüm bina birleșenlerinin uzun vadeli performanslarn
düșünerek iș yapma zamandr.
Pratikte, sertifika almas planlanan bütün projelerin ilk toplantlarnda tüm
proje müelliflerinin bulunmas ve ilk programlama kararlarnda yer almas
gerekmektedir. Proje ekipleri bu sertifikalarn çktğ ve senelerdir kullanldğ
ülkelerde bile, yeșil uygulamalar tasarm ve inșaat stratejilerine nasl entegre
edeceklerini öğreniyorlar. LEED, BREEAM ve benzeri sertifikalarla çalșmaya
bașlayan mimar ve mühendisler uluslararas kabul gören Bina Bilgi
Modellemesi (BIM), Enerji Simulasyonu yazlmlar ve Yașam Döngüsü Analizini
(LCA) ve Yașam Döngüsü Maliyet Analizini (LCCA) yaygn olarak kullanmaya
bașlayacaklardr. Ancak özellikle enerji simulasyonunun sadece sertifikann
öngördüğü puanlar almak için yaplmamas ve bunun tasarma yön verecek bir
araç olduğunun unutulmamas gerekiyor. Projede mümkün olan en erken
dönemde yaplan bir enerji simulasyonu, tasarmn en enerji tasarrufu
sağlayacak șekilde yaplmasna ön ayak olacaktr. Bu yazlmn sonuçlarnn
tam dinamik sl analizi içermesi ve bina ile ilgili bilgilerin doğru toplanmas
önemlidir.
2.1.1. Sorumluluk
LEED ve BREEAM kullanlan projelerde skça sorulan soru projenin bu
sertifikalar almamas durumunda kimin sorumlu olacağdr. Sertifika almak
bina sahibi de dâhil tüm proje ekibinin sorumluluğudur. Bu sorumluluğun
herhangi bir anlașmaya konmas uygun olmaz. Müșteri bu sistemlerin hem
sertifika ve danșmanlk maliyetleri hemde yeșil parametrelerin getireceği
maliyetleri göz önüne alarak ișe bașlamaldr. Sertifikay alamama riski proje
müelliflerinin tecrübesi arttkça azalacaktr. Burada önemli olan LEED veya
BREEAM denetçilik servisi veren firmalarn proje yönetimi ve tasarm yapan
firmadan bağmsz olmas ve menfaat çatșmalarn öneleyecek șekilde hizmet
verilmesidir.

2.3 BREEAM – Teknik Detaylar

BREEAM
KATEGORİLERİ
Yönetim

AĞIRLIK

KREDİLER

%KREDİ

12

10

1.2

Sağlk ve Refah

15

13

1.15

KATEGORİ
Sürdürülebilir Araziler
Su Etkinliği
Enerji ve Atmosfer
Malzeme ve Kaynaklar
İç Hava Kalitesi
TOPLAM
BONUS PUANLAR
INOVASYON ve TASARIM

Enerji

19

24

0.79

BÖLGESEL KREDİT

Ulaștrma
Su
Malzeme
Atk
Toprak Kullanm
ve Ekoloji
Kirlilik

8
6
12.5
7.5
10

10
6
13
7.0
10

0.8
1.0
0.96
1.07
1.0

TOPLAM

10
100

12
105

0.83
0.95

Çizelge 1. BREEAM Teknik Detaylar

Çizelge 2. BREEAM Snflandrlmas
BREEAM SINIFLANDIRILMASI
GEÇEMEDİ
GEÇTİ
İYİ
ÇOK İYİ
MÜKEMMEL
OLAĞANÜSTÜ

PUAN (%)
<30
>=30
>=45
>=55
>=70
>=85

BREEAM'in 2009 Aralk itibariyle ülkemizde uygulanabilen beș farkl versiyonu
bulunmaktadr:

PUANLAR
26
10
35
14
15
100
6 (5 inovasyon kredisi+
1 kredi LEED AP kullanlrsa)
4 (Henüz ABD dșnda bu krediler
alnmyor)
110

Çizelge 4. LEED Snflandrlmas
LEED SINIFLANDIRILMASI
SERTİFİKALI
GÜMÜȘ
ALTIN
PLATIN

PUAN
40-49
50-59
60-79
80 puan ve üstü

Farkl projeler için farkl LEED sertifika sistemleri geliștirilmiștir. Bunlar:
•LEED-NC: Yeni inșaat ve renovasyon
•LEED-EB: Varolan Binalar
•LEED-CI: Binada yașayanlar için iç tasarm
•LEED-CS: Core-and-shell projeler
•LEED-H: Evler
• LEED-ND: Mahalle Gelișimi
2.3.1 Önkoșullar
LEED’de önkoșullarn kullanlmas BREEAM’den farkldr. Hangi dereceyi
hedeflerseniz hedefleyin, bütün önkoșullarn sağlanmas gerekmektedir. Bu
önkoșullar:

BREEAM International Europe: Ofisler
BREEAM International Europe: Endüstriyel Binalar
BREEAM International Europe: Alșveriș Merkezleri
BREEAM International Europe: Toyota Satș Mağazalar
BREEAM International BESPOKE (yukardaki kategoriler dșnda kalan binalar
için)

SSP1- İnșaat Aktivitelerinden çkan kirliliğin önlenmesi

2.2.1. Önkoșullar

Su Tasarrufu:

BREEAM’de uymanz gereken önkoșullar hedeflediğiniz yeșil standarda göre
basamakldr. Çizelge 2 de görüldüğü üzere, BREEAM’de 5 farkl sertifika
kategorisi vardr.

WE1-Su kullanmnn Azaltlmas

Geçti almak için uyulmas gereken ön koșullar hedeflenen standarda göre:

EAP1-Bina Enerji Sistemlerinin Temel İșletmeye Alnmas
EAP 2- Minimum Enerji Performans
EAP 3- Temel Refrigerant Yönetimi

MAN 1- (Yönetim 1):İșletmeye Alma
HEA 4- (Sağlk ve İyi Hal-4):Yüksek Frekansl Aydnlanma
HEA 12-:(Sağlk ve İyi Hal-12):Mikrobiyal Kirlilik
%45 almak için

Sürdürülebilir Araziler:

Enerji ve Atmosfer:

Malzeme ve Kaynaklar:
MRP1- Dönüștürülmüș Malzemelerin kullanm ve depolanmas

WAT 1- (Su 1): Su tüketimi
WAT 2- (Su 2): Su sayac

İç Hava Kalitesi:

%55 almak için:

EQP1-Minimum İç Hava Kalitesi Performans
EQP2-Sigara İçilmemesi

ENE 2- (Enerji 2)
: Enerji Kullanm Sayac
LE 4- (Arazi Kullanm ve Ekoloji): Ekolojiye Etkiyi Azaltma

2.5. Maliyetler

%70 almak için:
MAN 2-(Yönetim 2) : Düșünceli Mütahit
MAN 4- (Yönetim 4): Bina Kullanm Klavuzu
ENE 5- (Enerji 5) : Düșük ve Sfr Karbon Teknolojileri
WST 3- (Atk 3) : Dönüștürülmüș Atğn Depolanmas
ENE 1 (Enerji 1) : CO2 salmnn düșürülmesi
%85 almak için:
Yukardakilerin hepsinden ve “İșletmeye Alma” puanndan 2 kredi, düșünceli
mütahit puanndan 2 kredi, su tüketiminden 3 kredi, ve en az 10 enerji puan
almak gerekiyor.
2.4. LEED – Teknik Detaylar
Çizelge 3. LEED Teknik Detaylar

Her iki sertifikada da ekibin proje ekibinin deneyiminden, projenin ne kadar
karmașk olduğuna kadar birçok faktör fiyat etkiler. Bu yüzden müșteri teklifi
alrken bu farkllklar inceleyerek teklif almas gerekir. Yeșil projelerde
maliyetler ikiye ayrlr. Birinci ksm maliyet sertifika almak için gereken kayt,
dökümantasyon ve danșmanlk ücretleridir.
Bu ücretlere BREEAM
sertifikasnda Akustikçi, Ekoloji Uzman gibi destek profesyöneller eklenirken,
LEED sertifikasnda mutlaka “İșletmeye Alma” mühendisi ve Enerji Modellemesi
Uzman (BREEAM’de Enerji Modellemesi yapmadanda CHECKLIST A7 kriterleri
yerine getirme opsiyonu vardr) kullanlmas istenir. Binann enerji tüketiminin
azaltlmas ve dolaysyla CO2 salmnn düșürülmesini amaçlayan Enerji
puanlar “Ulusal Enerji Hesaplama Yöntemi Yazlm” olan ülkelerde bu yazlmn
kullanlmasyla alnabilir. Bu metodun olmadğ ülkelerde ise uygun enerji
yazlmlar kullanlarak bina daha enerji etkin hale getirilecek șekilde tasarlanr
ve dolaysyla binann operasyonu sonucunda salnan CO2 miktar düșürülür.
Bu yazlm Türkiye’de Bayndrlk Bakanlğ öncülüğünde hazrlanmakta ve 2010
sonunda kullanlmaya bașlanmas öngörülmektedir.
Sonunda her iki sertifikada sektörde yeșil projeler yapmak isteyen proje
ekiplerine Enerji Modellemesi Uzman, İșletmeye Alma Mühendisi, uluslararas
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sertifikalar olan Akustik uzman (ISO 9001 bașta olan üzere), Ekoloji uzman
gibi daha evvel aranmayan profesyoneller için ihtiyaç yaratmștr.
LEED için kayt ücretleri on-line proje kayt $900 olup $2750-27,500, aras
tasarm ve inșaat dökümantasyon inceleme ücreti ve her itiraz sorusu için
$220 ve ayrca bağmsz olarak yaplan LEED AP danșmanlk firmas
ücretlerinden olușur (proje ekibinden bilgilerin derlenip USGBC’ye kayt
yaptrmakla bașlayan ve proje sertifika alncaya kadar geçen süreçte verilen
hizmet).
BREEAM için ise uluslararas projelerde BRE-GLOBAL’a kayt için projenin
büyüklüğüne gore 700-1350 pound, tasarm sertifikas için 1500-2300 pound
ve inșaat sertifikas için 700-5000 pound ödenir. BREEAM-BESPOKE (terzi
usulü) projelerde sertifikalara ödenen miktarlar biraz daha yükselebilir.
BREEAM Assesorlüğü, BREEAM danșmanlğ ve yerel danșmanlk ücretleride
yine tecrübeye ve ihtiyaca göre belirlenir.
Farkl sertifikalarda danșmanlk ücretleri ise her iki sertifikay alma yöntemi
farkl olduğu göz önüne alnarak değerlendirilmelidir. BREEAM’in lisansl
assesor’lar kriterlere uyulup uyulmadğn kendileri değerlendirmekte ve
bulgular BRE-GLOBAL’a yollamaktadr. BRE-GLOBAL yollanan bilgileri ve
assesor’ün yazdğ denetleme raporunu Kalite Kontrol’den geçirip sertifikay
vermektedir.
LEED sertifikas alnrken ise, LEED AP tarafndan koordine edilen ve tasarm
ekibince derlenen veriler, USGBC’ye yollanr ve değerlendirme USGBC
tarafndan yaplr. Koordinasyonu LEED AP’nin yapmas projeye 1 puan
kazandrr. Her iki sisteminde danșmanlk süreleri ve danșmanlğn içeriği çok
farkldr.
2. maliyet kalemi ise seçilecek yeșil parametrelere göre değișkendir. Yani
proje sahibinin isteklerine göre, güneș panelleri, yağmur suyunun dönüștürülüp
kullanlmas için gereken sistemler, yeșil çat, izolasyon malzemeleri gibi
seçilen yeșil çözümler için gereken ekstra ücretlerdir.
4. DGNB Sertifikas
Alman Yeșil Bina Konseyi’nin (DGNB) Mays 2009’da çkardğ Alman Yeșil Bina
Sertifikas DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.) de bu
sistemlerle yarș içine girmiștir ve bu yarș sistemlerin gelișmesi için çok
faydal olacaktr. DGNB, LEED ve BREEAM’de olmayan sosyal ve ekonomik
faktörleride içine alan çok kapsaml bir sertifikadr. DGNB zaten yüksek olan
Alman bina standartlarnn üzerine çkmaya çalștğ için bugünkü haliyle en
düșük seviyesi olan DGNB-Bronz, LEED-Altn ve BREEAM-Çok İyiye karșlk
gelmektedir. Bu nedenle Alman sisteminin yaygnlașmas özellikle yap
sektörünü standartlarnn yüksek olmadğ ülkelerde zaman alacaktr.
5. Sonuçlar
Yeșil Bina sertifika sistemleri tasarm araclar değil, ölçme araçlardr.
Yukarda saydğmz sistemler, projenin benzer kriterlere uyum göstermesi için
olușturulduklarndan prosedür farkllklar olsa da amaçlar ayndr. Hangi
sertifika sistemini kullanlrsa kullanlsn, hedeflenen, binann yeșil
tasarlanmas, yaplmas ve yaplann ölçülmesidir.
Bu sistemlerin gelișmeleri ve gerçek hedeflerine ulașabilmeleri için öncelikle
yerel koșullara adapte edilmeleri gerekmektedir. Bu alanda ilerleme
kaydedilmesi için ayrca yașam döngüsü analizi ve yașam döngüsü maliyeti
konularnda araștrmalara yoğunlașmak gerekmektedir. Malzemenin eko
etiketi olmas ve sorumlu kaynaklardan elde edilmesi gibi konularda Türkiye’de
varolan eksiklerin giderilmesi için bu sertifikalar önemli birer araç olacaklardr.
Günün sonunda Türkiye’de konuya ilgi büyütmekte ve sektörde vaka analizi
olacak onlarca bina yükselmektedir.
Sonuçta bu sistemlerin hangisi
kullanlrsa kullanlsn, kentlerin, bölgelerin, binalarn tasarmnda ekolojik
tasarm ölçütlerinin uygulanr hale gelmesi için yol haritas çizdiklerinden ve
arsa seçiminden, malzeme seçimine kadar bir paradigma değișikliği
yarattklarndan kullanmlarnn yaygnlașmas önemlidir.
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Abstract
This paper is about the mutual relationship between a sustainable
society and district energy systems. Basics of district energy systems
are discussed in terms of energy and exergy efficiency, better
utilization of alternative and waste energy resources, and carbon
emissions mitigation. A concept city application is briefly explained
and evaluated.

2. Theory
According to the Rational Exergy Management Model (REMM) any
human activity related to energy involves three tiers of carbon
emissions [13, 14]:

CO

2i

Keywords: District Energy, Exergy Efficiency, Carbon Emissions,
District Cooling, Combined Heat and Power

1. Introduction
Any society faces four conflicting parameters namely, environment,
energy, human welfare, and economy in the quest of sustainability.
The ideal solution depends on how successfully these four conflicting
parameters are resolved without compromise. In the built
environment, the best proving ground of this kind of resolution and
technology development arena is the district energy system.
Implementation of large-scale, long-term, and sustainable energy and
exergy efficient conversion, distribution, and utilization systems start
with and ends with distributed and district energy and power
systems. With growing concerns about human-responsible global
warming emissions, green building and high-performance building
concepts, nations and communities are focusing rapidly on green
communities, districts, and cities. In this quest, DE systems play an
important role due to their several advantages, including but not
limited to; energy efficiency, heat island effect mitigation, cost
efficiency, carbon emissions reduction [1]. DE systems are not new more than a century old- but what is new is a completely different
mind-set of diverse balancing of natural resources with human needs
in a mutually sustainable manner. For example, the concept-city of
New Mexico envisions simultaneous use of wind, hydro, geothermal,
bio-fuel, and solar energy along with locally rich fossil fuel reserves in
such a blend that the net outcome is a highly sustainable and
environment friendly built environment [2]. In this concept one of the
major contributors is a green electric power grid and district energy
systems. Especially in sun-belt regions all over the world, district
cooling (DC) market is in fact booming [3]. For example, over the
past ten years DC saw a rapid growth in the Gulf States. Now has a
capacity of just over 6300 MW.
Considering that district cooling technology may be 40% more
efficient than conventional air-conditioning, current capacity in the
Gulf States is expected to reach 22800 MW by the year 2015. For this
growing trend, district heating and cooling system for the 10.2hectare Tokyo Sky Tree Area is another typical example. This system,
which satisfies heating, cooling and service water loads, utilizes
geothermal energy and is expected to curb annual carbon emissions
by 43% to 48% compared to distributed-cooling systems [4]. DE
system is not only a bridge between the energy conversion plant(s)
and the end-using buildings. First, in order to facilitate the benefits of
DE, resource exergy and demand exergy must be well balanced,
which makes it necessary to use low-exergy buildings [5, 6, 7] and
low-exergy comfort cooling terminals, like chilled beams [8], and
radiant panels [9]. Second and even more importantly, like the name
already implies, a DE system should also involve high-efficiency
energy conversion and power generation chain of the entire system.
This puts under the radar screen the option of cogeneration and polygeneration systems [10]. In this study, an earlier geothermal-lignite
fluidized bed concept design [11] was re-visited for the city of Aydn
and an upgraded version of the original design [12] was further
refined and improved. The region is rich in geothermal, solar, hydro,
and lignite.
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In Equation 1, the first terms relates to carbon emissions from energy
conversion systems using primary energy resources to generate
useful energy-mostly heat. The third term relates to power
generation systems-mostly electric. The second, yet the most
important term relates to avoidable carbon emissions due to exergy
inefficiencies in all energy and power related activities. This term
remained hidden so far and concealed the real benefits of district
energy and power systems.

Figure 1. Four Stages of District Energy and Power.
In a successful DE system there are four, yet to be well balanced and
carefully interrelated stages, which are shown in Figure 1. These
stages need to be carefully designed in an integrated format,
balanced, and interfaced for minimum energy loss, minimum carbon
emissions, and maximum exergy efficiency. These stages are:
1- Plant,
2- District piping,
3- Buildings,
4- Mechanical and electrical system in buildings.
A typical DE system is primarily expected to satisfy the thermal loads
(like steam use, comfort heating and cooling, process heat), power,
and service water (hot and regular) loads and requirements in the
district. The plant is responsible to supply all of them in such a
manner that carbon emissions need to be minimized. Furthermore
waste heat and alternative energy resources must be utilized in
order to substitute fossil fuels within the local limitations and
availability of alternative energy resources. For example, geothermal,
solar, wind, small hydro, biomass and others may not be readily
available in sufficient amounts. This condition necessitate to blend
them in a hybrid format to cumulate partial alternative energy
resources and combine them together according to local conditions
and let them provide energy and power in a near-continuous regime.
For example solar and wind energy resources have about seven
hours of peak-power period difference. This makes it possible to
stretch out their base supply rates for a longer period of the day.
Obviously in many cases alternative and waste energy resources will
not be sufficient to satisfy the entire demand and fossil fuels remain
a supply option. In this case however, it is almost an absolute
necessity to employ co-generation or poly-generation systems in
order to maximize the energy and exergy efficiency. In a typical
central co-generation plant the energy efficiency is about 90% in
heating and the exergy efficiency is about 60%. Compare the latter
with a condensing boiler used for space heating. In this case the
exergy efficiency is only about 6%. A ground-source-heat pump
running on grid power has only about 12% exergy efficiency.
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Therefore it is very critical to see how exergy efficiently the primary
energy resources are used in the plant for minimum carbon
emissions (See Equation 1). An ideal DE plant should compromise
several energy conversion systems and energy resources carefully
bundled in an environmentally conscious manner. Such a plant is
shown in Figure 2.

Due to the fact that both lignite reserves and geothermal energy
resources are abundant in the area, and very important for a longerterm employment, economy, and economic stimulus, lignite and
geothermal energy, together with the waste heat of them were
selected for the primary energy supply system. The second
geothermal central plant cascade supplies heat and power to the
same satellite DE plants.

Figure 2. Closed-Loop, High Energy and Exergy Efficiency District
Energy Plant.
The second important stage is the energy and power distribution
system in the district. Generally the installation cost of the plant
decreases with the overall capacity, but the piping and other energy
transfer costs and operating cost of the distribution cost increase.
Therefore, satellite plants seem to be more reasonable and feasible
in many cases.
The third stage is the energy and power demand points in the district
like buildings. Several applications need to be enthalpy and
temperature cascaded such that waste of one application becomes
the energy input of the other. Low-exergy buildings, energy
conservation methods and use of on-site alternative energy
resources at this stage further help to approach the ideal DE solution.
Finally the mechanical and thermal systems at the points of demand
need to be optimized and made compatible with DE supply
characteristics. Another important aspect is the energy storage
systems, which are essential to shave-off the peak loads and let the
systems run continuously at base loads with their peak efficiency.

3. Concept Application for the City of Aydn
Aydn is located in the Western Anatolia in the hinterland of the
Aegean Region. The region has rich geothermal and lignite reserves.
Small hydro-power, solar, and wind energy potential are also
available. Currently, lignite is not efficiently utilized and has high
carbon emissions rate. Yet lignite is an important energy,
employment, and economical potential in that area and may not be
ignored in the development of regional energy and environment
strategies. Therefore, in this study lignite has been categorized as a
clean energy resource by developing a hybrid, fluidized-bed,
hydrogen-producing energy source coupled to geothermal reservoirs
in the city. The overall heat output is categorized as “Waste Heat.”
The problem of optimum district energy system was solved at three
levels, namely; energy resource, energy conversion and power
production, and finally district energy system. Local availability of
lignite was taken to be an important asset and factored-in to the
optimum solution by making this fossil fuel greener by employing
fluidized-bed technology.

Figure 3. Central plant for clean hybrid lignite utilization system.
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Figure 4. Central geothermal plant layout.
Central hybrid-lignite plant and the central geothermal plant are
functionally synchronized and coupled for the DE system. This
coupling is shown in Figure 5. The district energy system is optimized
for the number of satellite DE plants by Equation 2 [10]. The first term
in Equation 2 represents the optimum DE circuit length for feasible
cost and the second term represents the proportionality between the
pipe size and pipe cost for fixed Reynolds number for different
district capacities, P (MW).

  P 0.9  P
 L max  N  a   N    N
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Figure 5. Hybrid clean lignite and geothermal plant coupling for Aydn
DE system.

incorporate the concept of exergy in all aspects of DE system design,
analysis, and evaluation. By using REMM for the city of Aydn, a hybrid
DE system with optimal number of DE satellite plants and with
incorporation of local fossil fuel reserves and geothermal energy has
just accomplished what the EU Directive sought for: sustainable,
competitive, and secure energy. Environmentally clean and exergy
attributes were also added to the EU vision in the city of Aydn.
Carbon emissions are predicted to decrease by 94% when compared
to split-type air conditioners. In winter a similar reduction is possible.
This study has demonstrated that a careful blend of fossil fuels with
alternative energy resources and their derivatives like hydrogen,
clean and proven technologies like fluidized-bed combustion offer
hybrid solutions for optimum solutions. The key to success is to
carefully take into consideration the constraints and benefits of local
resources, energy and power demands, and optimally balance the
four stages of district energy systems.
Figure 6. Determination of the optimum number of DE satellites.
For a total of 100 MW thermal capacity Equation 2 gave the optimum
number of satellite DE plants to be eight (See Figure 6). Here, the
cost factor, CF is associated with Equation 2. According to Figures 6
7, eight satellite plants are almost evenly distributed within the city.
The central hybrid lignite-geothermal plant is located near the
industrial park, which also represents a demand point for the DE
system. Main DE lines feed the satellite plants and each satellite
plant feed their own district that each have approximately 12.5 MW
thermal load. Because the heating and cooling piping have different
flow regimes, power, cold, heat, DHW services are serviced through
below-the-ground conduits

5. Symbols
a
CF
ci, cj

Constant distance in Equation 2, km
Cost factor, dimensionless
Combustion carbon equivalency of the fuel used in the
building and the power plant, kg CO2/kWh
CO2i
Direct and secondary carbon emissions (or rate), kg CO2
(or CO2/day)
Lmax
Maximum allowable distance between the energy supply
and the district, km
N
Number of satellite DE plants,
dimensionless
P
Power transmitted in a district circuit, MW
�
First-law efficiency, dimensionless
�R Rational exergy management efficiency, dimensionless
�CO2i
Compound carbon emissions (or rate), kg
CO2 (or kg CO2/day)
�CO2
Avoidable carbon emissions (or rate), kg
CO2 (or kg CO2/day)
DC
District cooling
DE
District energy
DHW
Domestic hot water
REMM Rational Exergy Management Model
Subscripts

i
j
T

Building
Plant
Transmission
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functions; protecting, insulating, breathing, absorbing, evaporating, regulating
and communicating (Figure 2).

Abstract
Implementation of resource-efficient measures in all areas of human activity
is imperative. Industrialization is necessary for any real development and also
it can be achieved in an environmentally sound manner. In sustainable
economy, materials use will be guided through their life cycle by a hierarchy
of options: firstly, to avoid using any nonessential item; secondly, to reuse a
product; and thirdly, to recycle the materials to form a new product.
To support cost-effective environmental assessment works by others; to
facilitate the development of environmentally-oriented decision support
systems and tools; to provide regional benchmark data for assessing
company, plant or new technology data; and to provide a firm foundation for
subsequent LCA tasks such as life cycle impact assessment are the main
fundamentals of environmental policies.
Keywords: Sustainable Architecture, Environmental Assessment Systems,
LCA, LCC, LCI Databases
1. Introduction
Sustainability implies a global economic and social system that both satisfies
human needs and does not despoil the earth. Reduced consumption of energy
in use, operation and maintenance costs; increased building and component
durability and flexibility are important factors in sustainability. To understand
the innovation process of sustainable technologies and encourage the
implementation of energy-efficient technologies in building sector is really
unavoidable because of climate change and global warming, owing to the
increased levels of greenhouse gases in the atmosphere that have raised the
temperature of the earth above its natural equilibrium level.
Sustainable development is a much broader concept than environmental
protection. It implies for future generations and for the long-term health and
integrity of the environment. It embraces concerns for the quality of life not
just income growth. It is defined in Brutland Commission (1994) as “the
challenge of meeting growing human needs for natural resources, industrial
products, energy, food, transportation shelter and effective waste
management while conserving and protecting environmental quality and the
natural resource base essential for future life”.

Figure 1. Design aspects of sustainable development [1].
Buildings are part of the planetary ecosystem, receiving heat, light and cosmic
radiation from the sun, magnetism from the ground and rain and wind from
the sky. Like living organisms, they consume energy, materials, air and water
and eject waste products back into the environment and fulfil essential living

Figure 2. Energy consumption in the buildings sector [2].
When conventional building design and high performance ones compare to
each other, it can be seen that high performance design is right approach to
minimize the environmental impacts and resource consumption. The entire
life cycle of the building and its constituent components are carefully
considered. The drawback of building sustainably is its higher initial costs,
however while thinking on economy not only the initial costs but also the life
cycle costs should be considered because most of the key features of a green
buildings will provide a payback on their original investment within a relatively
short time. Another important issue about conventional buildings is their
ignorance of human health.
Selecting environmentally preferable building materials is one way to improve
a building’s environmental performance. To be practical, however,
environmental performance must be balanced against economic performance.
Even the most environmentally conscious building designer or building
materials manufacturer will ultimately want to weigh environmental benefits
against economic costs. They want to identify building materials that improve
environmental performance with little or no increase in cost.
2. Environmental Assessment Systems
Individuals, organizations and governments should be consciously attempting
to integrate sustainable policies for future developments. It is necessary to
assess and evaluate them according to certain criteria. These criteria
compose environmental assessment systems that enable an evaluation of the
effectiveness of environmental management decisions. The existing standards
need to be integrated with each other so that guidelines can be created that
define objectives, strategies, and performance goals to apply to either
renovation or new construction. According to IEA Annex 31 [3], buildings have
many characteristics that can complicate the application of standard
assessment systems. Buildings are difficult to assess, because:
 The long and unknown life expectancy of a building can cause
imprecision. For example, predictions of environmental loadings
can not be precise because of the changing of the energy sources
or the energy efficiency;
 Buildings are site specific and many of the impacts are local;
 Buildings and their components are heterogeneous in their
composition, the associated product manufacturing processes can
vary greatly from one site to another;
 The building life cycle includes specific phases such as resource
extraction, construction, use and demolition. In the use phase, the
behavior of the users and of the services operators or facilities
managers have a significant influence on energy consumption;
 �A building is highly multi-functional, which makes it difficult to
choose an appropriate functional unit;
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A building creates an indoor living environment, that can be
assessed in terms of comfort and health; and
Buildings are closely integrated with other elements in the
building environment, particularly urban infrastructure like roads,
pipes, wires, green space and treatment facilities.

The basic goal of assessment systems is to allow designers to appreciate best
design and building solution from different points of view and within different
life-cycle scenarios. One major problem for integrated assessment system is
definition of appropriate indicators and measures of building performance. The
building performance indicators can be tabulated below [4]:
Table 1. The building performance indicators [4].
Object
performance

Cost
performance

 Functionality  Nonconstruction
 Adaptability
cost (site or
 Longevity /
asset purchase,
Durability
fees, etc.)
 Stability
 Construction
 Mechanical
cost
resistance
 Operation cost
 Safety in case
 Maintenance
of fire
cost
 Noise protection
 Replacement
 Insulation
cost
 Disposal cost

Environmental
performance

Social
performance

 Energy
consumption
 Resource
depletion
 Environmental
impacts
 Indoor air quality

 Occupants
health and well
being
 Thermal
comfort
 Acoustic
comfort
 Visual comfort
 Safety in use

According to Hochschorner and Finnveden [5], sustainable development
required methods and tools to measure and compare the environmental
impacts of human activities for the provision of goods and services. Life Cycle
Costing (LCC), and Life Cycle Assessment (LCA) were determined as two
complementary methodologies, which measure the performances of products
or systems in the units appropriate to each emission type or effect category.

According to Trusty [9] environmental performance is generally measured in
terms of several potential effects, such as:

fossil fuel depletion,

other non-renewable resource use,

water use,

global warming potential,

stratospheric ozone depletion,

ground level ozone (smog) creation,

nitrification / eutrophication of water bodies,

acidification and acid deposition (dry and wet),

toxic releases to air, water and land.
All of these measures are indicators of environmental loadings that could
result from the manufacture, use and disposal of a product. The indicators did
not directly address the ultimate human or ecosystem health effects, but
provide good measures of environmental performance.
In LCA studies, predicting the service life of products is really important.
Nunen et al. [10] indicated that LCA models of buildings are utilized according
to a predefined linear-life-cycle that is known as technical service life, and is
typically given in terms of raw material extraction, manufacturing, on-site
construction, operation including maintenance and end-of-life scenarios.
Making changes to buildings or rebuilding or replacements are often not taken
into account. The concept of Reference Service Life of Component (RSLC) was
firstly introduced in ISO 15686-1 [11], and is defined as the “service life that a
building or parts of a building would be expected or predicted to have in a
certain set of reference in-use conditions”. The objective of service life
planning is to provide reasonable assurance that the estimated service life of
a new building on a specific site, with planned maintenance, would be at least
as long as it is designed for. A designer involved in the service life planning of
a building or other constructed object is faced with the problem of estimating
the service life of each components. The reliable input about how many
replacements need to take place, and consequently the total quantity of
materials used throughout the overall service life of the building becomes
important.
In order to adapt the application of the assessment process to any product or
system, ISO 14040 Standard proposes a framework, seen in Figure 3, that
involves four interrelated phases; the goal and scope definition phase, the
inventory analysis phase, the impact assessment phase and the interpretation
phase which are explained in more detail in the following section.

3. Life Cycle Assessment
The entire building process - from cradle to grave or even from cradle to
cradle – in its cycle in terms of energy use and emission should be assessed.
The ‘cradle’ is defined as the place where or moment when the raw materials
or resources are extracted from Nature into the technical system and the
‘grave’ is defined as the place where and/or the time when the products or
used resources return to Nature. Improving the environmental performance of
buildings requires a systematic and comprehensive understanding of all
environmental impacts that occur throughout the building’s life cycle, which
are termed as Life Cycle Assessment (LCA). It is a dynamic and iterative
integrated assessment method in whole building rating and certification
systems [6].
The philosophy of life cycle is the essence of ecological design which depends
on the overall impacts of a product. The general categories of the
environmental impact to be considered include resource use, human health
and environmental health. As defined by IS0 14040 [7],
“LCA is a technique for assessing the environmental aspects and potential
impacts associated with a product, by:

compiling an inventory of environmentally relevant inputs and
outputs of a system.

evaluating the potential environmental impact associated with
those inputs and outputs.

interpreting the results of the inventory and impact phases in
relation to the objectives of the study.”.
The Royal Society of Chemistry [8] defines the LCA for a product as a
summation of individual impacts from the stages listed below:

extraction of the relevant raw materials,

refinement and conversion of these to process materials,

manufacturing and packaging processes,

transportation and distribution at each stage,

operation or use during its lifetime,

final transportation, waste treatment, and disposal at the end of
its useful life.
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Figure 3. The four phases of LCA [7]
3.1. Goal and Scope Definition Phase
The definition of the goal and scope includes functional units, system
boundaries, data quality requirements, and a critical review process. The
overall objectives of the study should be given in a clear and concise
statement with the reasons for carrying out the study and intended use of the
results detailed. Erlandsson, and Borg [12] indicated that a well-defined goal
was needed to motivate the choice of the most suitable system boundaries
that identify the extent to which specific processes were included or
excluded. The scope of the study should be defined in sufficient detail to
enable the study to address the stated objectives.
The usefulness of a product and the actual function of the system in a
measurable and quantitative way should be identified through its functional
unit, which could be expressed by various measures. Comparisons between
systems could be made on the basis of the same function, and quantified by
the same functional unit. The performance or service of the product could be
comparable to the service or performance of another product, not the product
itself. The system boundaries that define and structure the system under

assessment identify the extent. Data quality goals and methodology should
thus be clearly established and detailed, along with the justification for the
assumptions. The results of LCA are only valid for well-defined goals and
scopes; hence, it may become necessary to revise both goal and scope during
the analysis due to the lack of data or important findings and this process
causes LCA to be iterative.
3.2. Inventory Analysis Phase
ISO 14049 Standard [13] defines inventory analysis as the process of compiling
the amount of natural resources and energy taken in by the system and the
amount of wastes discharged to the environment from the system for each
functional unit. In short, this phase is concerned with data collection and
calculation procedures. The data required for an LCA study are dependent on
the goal of the study. Every activity in the process tree is divided into unit
processes, which is the smallest unit in an LCA.
According to The Society of Environmental Toxicology and Chemistry [14]
during the inventory analysis, it is important to refine the system boundaries
for all stages of the product system life cycle including inputs, processing
routes, spatial and temporal considerations. Inventory data is related to
reference flows for each unit process in order to quantify and normalize input
and output table. Process flow charts describing the complete system, main
production sequence, ancillary materials and energy/fuel production are
formulated according to these tables. In multifunctional systems, there are
many allocation procedures related to inputs and outputs of the system. They
should be fully detailed and explained. These procedures should reflect the
physical behavior of the system since allocation of building materials is
complicated by the large time spans encountered in the lifetime of buildings.
The longevity of buildings requires specific guidelines regarding credits for
recycling at extended future dates. The goal is to develop a protocol that
fairly allocates the loads, while at the same time encouraging planning and
design decisions that facilitate greater recycling potential at the end of the
use period.
3.3. Impact Assessment Phase
According to ISO 14049 Standard [13], the purpose of the impact assessment
phase is to examine the product system from an environmental perspective
using impact categories and category indicators connected with LCI results to
better understand their environmental significance. This phase could be
subdivided into four steps, which are: category definition, classification,
characterization as mandatory elements and calculating the magnitude of
category indicator results relative to reference values, normalization, grouping
and weighting as optional elements, as seen in Figure 4.

importance to each other and numerical values are assigned to them to
represent degrees of the significance, for ease and clarity of decision-making.
Such weighting is especially helpful when attempting to reduce LCA to a
single score for the environmental impact and then making overall
comparisons between alternative buildings and designs.
3.4. Interpretation Phase
According to SETAC [14], this phase is named as “improvement assessment”
and the whole analysis consists of discussions regarding data quality; scope
and boundary settings; and completeness and consistency of results. If two
product alternatives or systems are compared and one alternative shows
higher consumption of each material and of each resource, an interpretation
that is based purely on the LCI can be conclusive.
In ISO 14049 Standard [13], the life cycle interpretation phase of an LCA study
includes three elements;
 identification of the significant issues based on the results,
 evaluation of the underlying study,
 conclusions, recommendations and reporting.
Firstly, a sensitivity analysis is carried out to assess the reliability and validity
of results with particular respect to key assumptions made in calculations,
uncertainty or missing data and dependence on particular data sets. The ISO
14049 Standard [13] recommends three techniques using during the evaluation
phase. These are:
 Completeness check: to ensure that all relevant information and
data needed for the interpretation are available and complete;
 Sensitivity check: to assess the reliability of the final results and
conclusions by determining whether they are affected by
uncertainties in the data, allocation methods or calculation of
category indicator results;
 Consistency check: to determine whether the assumptions,
methods and data are consistent with the goal and scope.
4.

Life Cycle Inventory Databases

The main problematic areas in LCA studies of buildings are the quality,
consistency, and availability of data on products and processes; the methods
used to compile inventories; and especially the assumptions and systems used
to translate inputs and outputs into measures of environmental impact.
Life cycle inventory data should come from manufacturers, trade
organizations, or from pre-existing databases. Data from any of these sources
would vary in accuracy depending on how they were collected and compiled
and how current they were. Data collection requires many assumptions and it
may be impossible at times to ensure that the inventories of inputs and
outputs are compiled consistently. Ekvall showed the facility and material life
cycle of building materials in Figure 5.

Figure 4. Elements of the LCIA phase [13].
Paulsen [15] indicated that; while making an assessment, firstly the categories
and category indicators are used to provide guidance for selecting and
defining the environmental categories. Then, the classification step is done to
assign inventory input and output data to the pre-defined impact categories.
This is a qualitative step, which is based on scientific analysis or an
understanding of the relevant environmental processes. For each impact
category, the relative importance of the contributing substances can be
modeled and quantified; hence it is important to possess the ability to model
the categories in terms of standardized indicators for the characterization
step. The indicator chosen is used to represent the overall change or loading
in the category, therefore contributions to impact categories are expressed
using an equivalency factor. Categories are ranked according to their relative

Figure 5. Facility and material life cycle [16].
According to Ekvall [16], one of the fundamental tasks in LCA procedures was
the determination of the quantity and type of the materials in a building. LCA
methods varied but typically involve use of databases with LCA related data
for various materials and building components and systems. At the heart of an
LCA model lies the database, which is developed and maintained through the
LCI process. This process was the critical step that tracks and records the
basic resource and waste flows to and from the environment. Key issues in
data collection include:
 improving the efficiency and quality of data collection,
 how to facilitate LCI data exchange and presentation,
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how to assess data quality.

According to the ISO Standard 14049 [13], it is not the inputs and outputs that
are the issue, but the environmental impacts of these flows. First of all, LCI of
a product or process has to be analyzed from the point of view of
environmental issues. This process, known as life-cycle impact assessment
(LCIA), “aims to examine the product system from an environmental
perspective using impact categories and category indicators connected with
the LCI results”.
Different data presentation formats encountered in the inventories creates
difficulties in comparative data analysis. Most of the individual product data
sets have been developed with the cooperation of associations or companies
that operate in countries by using common technologies. The quality of life
cycle data and the easy access to the databases are prerequisites to establish
LCA as a reliable tool for environmental assessment. According to UNEPSETAC (2003: 9), LCA methods translate inventories into different types of
environmental impact categories; such as global warming, ozone depletion,
ecosystem toxicity, acidification, diminished human health, resource depletion,
and so on. Impacts such as global warming and ozone depletion are estimated
based on internationally established methods that convert emissions of a
wide range of gases to a cumulative impact measurable on a single scale.
However, an impact category like ecosystem toxicity is much more complex
to quantify, and therefore the methodology used for impact assessment is
less consistent.
LCAs are generally considered to be too expensive and time consuming
because of the lack of widely available, critically reviewed, comprehensive LCI
databases. Although there are a few LCI databases available in the market,
access to the information contained in them is generally restricted or
protected by copyright agreements, or the data are not verifiable. Public
availability of the LCI data would make LCAs easier to perform. Proprietary
LCI databases should be taken as the source for LCI model data by making
appropriate adjustments to the process models. Ultimately, a national
database can then be established to serve the needs of the potential data
users; such a database should have the following criteria:

Consistency with ISO standards for LCA;

Meet specific transparency criteria;

Uniform treatment of all materials and products;

Regional differentiation that properly reflects critical regional
variations within and across industry sectors; and

Full accessibility in a format(s) designed to maximize use.
ARUP Group [17] insists that input data should reflect the impacts due to
consumption of resources and environmental emissions of all functional units.
Localization of the data is essential in order to obtain LCA results that are
relevant to the geographical region concerned. This localized process is
presented in Figure 6 below.







The American Society for Testing and Material (ASTM) defined the LCC
method in terms of ASTM, E833: 84:
“a technique of economic evaluation that sums over a given study period the
costs of initial investment, replacements, operations, maintenance and repair
of an investment decision”. ASTM provided the following relationship for LCC
components (ASTM E917, 83):
LCC is formulated as follows:

LCC=C+R+S+A+M+E.

Where
C=investment costs,
R=capital replacement costs,
S=resale value of investment at end of study period,
A=annually recurring operating, and repair costs (except energy costs),
M=non-annually recurring operating, maintenance and repair costs and,
E=energy costs.
The costs included in LCC were somewhat different depending on the
description of the method. The American Institute of Architects (AIA) had
established the following cost categories (AIA, 77):

initial capital investment cost,

financing costs,

operation and maintenance costs,

replacement costs,

alteration and improvement costs,

functional use costs,

salvage costs.
On the other hand, Zhang [19] argues that there is a comprehensive,
systematic and consistent basis for applying LCC technique in buildings and
building systems. The general methodology for LCC is to study all relevant
costs associated with the building at an appropriate time period in order to
measure economic performance; these relevant costs were:

Initial cost,

operation cost,

maintenance and repair cost.
Zhang [19] also states that the initial cost includes construction and project
related costs which are the most critical of the costs associated with design
alternatives; the operation cost comprises of the major cost items in this
category which are energy cost and personnel salaries required to operate the
facility and maintenance; and repair cost includes preventive and corrective
maintenance costs, custodial care and minor replacement costs.
6.

Figure 6. Processes for developing localized database[17].
5.

Life Cycle Costing

Life cycle cost analysis is an increasingly accepted analytical method that
calculates costs over the “useful” or anticipated life of an asset. Life Cycle
Costing (LCC) technique, is a useful and effective tool widely used in
engineering, manufacturing, architecture and business. It features easyprocessing, cost-effectiveness, and directly provides numerical results. All of
them can be used in the function of cost control, optimal alternatives
selection, assets or products assessment, budget planning, preliminary design,
and project feasibility study. For this subject, the point was to be aware of the
common tendency to focus only on the initial cost. It was important to assess
a given choice among alternative choices after considering all relevant
economic consequences over its life cycle.
Economic methods are needed for assessing the life cycle cost advantages
and disadvantages of building materials. Steps in life cycle costing method for
comparing and choosing cost effective construction materials are as follows:
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Define the project objective and performance based requirements,
Identify the material alternatives that achieve the objective,
Establish the basic assumptions to all alternatives,
Identify, classify and estimate all costs over the life cycle of the
structure,
Compute the life cycle cost of each alternative,
Perform sensitivity analyses,
Compare the alternatives,
Consider other project effects,
Select the best alternative [18].

Life Cycle Assessment Tools

The need for environmentally related information has been increasing with
the rising interest and demand from policy makers to achieve a sustainable
society; hence interest in environmental assessments of the built environment
is also rising. Consequently, many tools for the assessment of the built
environment, focusing on energy use in buildings, the sick building syndrome,
indoor climate, building materials containing hazardous substances etc., have
been devised.
Trusty [9] divides environmental assessment tools into two classes:
qualitative tools based on scores and criteria, and quantitative tools using a
physical life-cycle approach with quantitative input and output data related to
flows of matter and energy. Qualitative methods are based on assigning a
score to each investigated parameter, resulting in one or several overall
scores of a building. On the other hand, quantitative approaches are based on
a combination of calculation and evaluation methods. In this process,
databases are used to manage information on quantities involved in
calculation methods, while base values and specific benchmarks are used for
evaluation of the results.
Examples of popular qualitative tools are LEED BREAM, GBTool, and EcoProfile;
and those of quantitative tools can be listed as ATHENA, BEES, BEAT 2000,
GABI and EcoEffect.

Journal of Life Cycle Assessment ,ISSN: 0948-3349-1614-7502 Springer,

Trusty [9] classifies LCA tools into 3 levels according to the level of outputs
e.g.:

Level 1 Tools such as BEES, GABI, SimaPro and TEAM assesses the materials

individually. Hence, it can be valuable for building databases and for making
comparisons and choices but can not be used to make whole building design
decisions.

Level 2 Tools focuses on a specific area of concern, such as life cycle costs,
life cycle environmental effects, lighting, or operating energy, and a few
combine more than one of these areas. These tools are considered to be
building decision support tools, using bases compatible with formal ISO, ASTM,
ASHRAE, or national standards and guidelines. Examples of level 2 tools are:
ATHENA, EcoQuantum, Envest, DOE2, and E10 .These were consistently dataoriented and objective, and hold on.
Level 3 Tools provided a very broad coverage of environmental, economic,

social, and other issues relevant to sustainability. This classification is also
accepted as qualitative method of whole building assessment frameworks or
systems, such as LEED (US), BREEAM (Canada/UK), GBTool (International),
EcoEffect (Sweden). Level 3 tools used a mix of objective and subjective data
that depend on Level 2 tools for the objective data.

Before the establishment of The Leadership
in Energy and Environmental
Design Green Building Rating System LEEDTM in 1999,TMthere were no specific
criteria to evaluate a design being green or not. LEED , Green Building Rating
System is a registered rating system with four levels from highest to lowest;
Platinum, Gold, Silver and Certified. There are a number of building
assessment systems used in other countries such as; BREEAM (Building
Research Establishment Environmental Assessment Method) in United
Kingdom, CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building
Environmental Efficiency) in Japan. These assessment systems appreciate the
buildings in the market because it shows low operational costs and healthy
interior environment and also acquire to reach the national requirements like
Kyoto Protocols.
“A building assessment system provides a methodology for scoring or rating a
building’s environmental effects, resource consumption, and health impacts.
Clearly this can be a very complicated process because each of these effects
has different units of measurements and affects different physical areas.” [20]
As stated above the major problem while forming an assessment system is to
decide the rating system for performances of different units. An easy and
simple way of this is the single overall score although this simplicity is its
disadvantage. Another assessment rating system includes an array of
numbers or graphs that show the performances of different units in detail but
make it more complex.
Nationally and globally, buildings contribute significantly to energy
consumption, as well as to other environmental impacts, such as air emissions
and solid waste generation. Emerging health issues related to the
environmental impacts from buildings, such as the so-called “sick building
syndrome”, have intensified awareness of the role buildings play on
environment. Energy performance of a house can be achieved with
maintaining comfortable temperatures under all weather condition. The layout
of the house, the orientation and size of the windows are also aspects of
design affect the energy requirements. For different dwelling types; ‘the rules
of thumb’ may not be useful for general guidance of effectiveness. Energy
calculations must be taken consideration while designing of dwellings.
7.

[6].

[7].
[8].

[9].
[10].
[11].

[12].

[13].

[14].
[15].
[16].
[17].

Berlin / Heidelberg, 200-208, (2006).
Çakmakl, A. B., “Life Cycle Assessment of Buiding Materials in Hotel
Refurbishment Projects: A Case Study in Ankara”, Ph.D Thesis, The
Graduate School of Natural and Applied Sciences of METU, Ankara,
Turkey 20- (2007). (Advisor: S.Elias-Özkan).
International Organization of Standardization (ISO), “Environmental
Management - Life Cycle Assessment - Principles and framework”,
ISO/TR 14040: 2006, Geneva, 1-40 (2006).
The Royal Society of Chemistry, “Environment, Health and Safety
Committee
Note
on
“Life
Cycle
Assessment”,
http://www.rsc.org/images/lcad97_tcm1 8-12710_tcm18-37764.pdf., 1-8
(1998).
Trusty, W., “Life Cycle Assessment, Databases and Sustainable
Building”, The Latin-American Conference on Sustainable Building, July
2004, Sao Paolo 8-9 (2004).
Nunen, N., Hendriks, A., Erkelens, P., “Service Life as Main Aspect in
Environmental Assessment” CIB World Building Congress 2004,
Toronto, Canada, 1-8, (2004).
ISO/DIS International Organization for Standardization (ISO) 15686-1.
2000. Buildings & Constructed Assets – Service Life Planning, Part 1:
General Principles, , revised as ISO/DIS International Standard 15686-8.
Buildings & Constructed Assets – Service Life Planning, Part 8:
Reference Service Life and Service-Life Estimation, Geneva, (2008).
Erlandsson, M., Borg, M., “Generic LCA – Methodology Applicable for
Buildings, Constructions and Operation Services – Today Practice and
Development Needs” Building and Environment V:38, Pergamon Ltd,
919-938, (2003) .
International Organization of Standardization (ISO), “Environmental
Management - Life Cycle Assessment - Examples of Application of ISO
14041 to Goal and Scope Definition and Inventory Analysis”, ISO/TR
14049: 2000, Geneva, 1-43 (2000).
SETAC - Europe Case-Studies Working Group, “Evaluation and Reporting
Guidelines for Life Cycle Assessment Case Studies”, April 1997.
Paulsen, J., “Life Cycle Assessment for Building Products – The
Significance of the Usage Phase”, PhD Thesis in Kungliga Tekniska
Högskolan, Stockholm.(2001)
Ekvall, T. “SETAC Summaries” Journal of Cleaner Production, 8 pages,
Elsevier Ltd, (2005).
ARUP Group, “Developing Life Cycle Assessment Tool for Buildings in
Hong
Kong”,
http://www.arup.com/_assets/_download/download298.pdf. (2004).

[18]. Ehlen, M., “Life Cycle Costs of New Construction Materials”, Journal of
Infrastructure Systems, December 1997, 129-133, (1997).
[19]. Zhang, Ke, “Life Cycle Costing for Office Buildings in Canada”, Degree of
Master of Applied Science, Concordia University, Department of
Building, Civil and Environmental Engineering, Canada, 12-15. (1999).
[20]. Kibert C. J., Languell J., and Shahriari P., “High Performance Green
Buildings” http://web.dcp.ufl.edu/ ckibert/ASCEBook/index.htm (2002).

Conclusion

A new delivery system that emphasizes a far wide collaboration among all
parties of the building and construction sector can be the result of preparing a
national environmental assessment system. The number of certified buildings
by this national system should be grown day by day. The inventory database
is really important for this field study. The construction materials information
can be gotten from only companies, standards and the sellers’ brochures. It is
really hard to set a Life Cycle Inventory database but also unavoidable.
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Özet
Sürdürülebilirlik, ilișkilendirildiği sektöre bağl olarak çok çeșitli tanmlar
alabilmektedir. Yap sektöründe bu tanm, “yüksek performansl bina”
gereklilikleri ile örtüșmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir tasarm
gerçekleștirebilmek için tasarm süreci bașndan itibaren performans
değerlendirme zorunlu hale gelmiștir. Tasarm süreci boyunca tasarm
kararlarnn ve dolaysyla bina performansnn değerlendirilmesine yönelik
olarak bina performans modelleme/simülasyon araçlar giderek önem
kazanmaktadr. Bina performans simülasyonlarnn daha etkin kullanmna
yönelik yaplan çalșmalarda tasarm sürecinin bașndan itibaren
sürdürülebilirlik kriterlerine dayal değerlendirme önemli bir yer edinmektedir.
Bu bildiri sürdürülebilir bina tasarmnda simülasyonun yerini tanmlamakta ve
bina performans simülasyonunun etkin olabildiği alanlar ortaya çkarmaktadr.
“bina performans simülasyonu neden ve nasl yararldr?” sorusu da
tartșlmaktadr.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir bina tasarm, Performans değerlendirme,
Bina performans simülasyonu

Abstract
The definition of sustainability varies depend on the sector that related. In the
building sector, mainly it covers “high performance building” requirements.
Thus to achieve sustainable design, performance assessment during design
process becomes evident. In order to assess design decisions and
subsequently the building performance during the design process, building
performance modelling/simulation tools become gradually more important. In
the improvement studies of building performance simulation, the sustainability
assessment in the early phases of design is the main focus of the many
research studies nowadays.
This paper aims to reveal the current status of simulation in sustainable
building design and to define components and effective areas of building
performance simulations. The question of “why and how useful is
performance simulation?” is going to be discussed.
Keywords: Sustainable building design, Performance assessment, Building
performance simulation

1. Giriș
Bina performans için geliștirilen pek çok tanmlama var olmakla birlikte,
Uluslar Aras Mimarlar Birliği-AIA (Association of International Architects) [1]
tarafndan deklare edilen ve oldukça kapsaml bir yaklașm ortaya koyan
tanmlama șöyledir:

“…binalarda fonksiyonel ve çevresel kaliteye dayal (örn. Isl konfor, iç ortam
havas, akustik, görsel kalite gibi) bireysel etkinliği sağlamak,
…binalarda bütünlüğe dayal (örn. esneklik, dayankllk, strüktürel ve yangn
güvenliği gibi) organizasyonel etkinliği sağlamak,
…bina yakn çevresinin kaynak dağlm ve entegrasyonuna dayal (örn.
malzeme, arazi, su, enerji, atk, alt yap gibi) toplumsal etkinliği sağlamak.”

Literatüre bakldğnda, binalarn performans karakteristiğini tanmlayan çeșitli
terminolojilerin kullanldğ görülmektedir. Yüksek performans elde edebilme
bağlamnda farkl tanmlamalar yaplabilmektedir. En sk rastlanlan terimler
ise, “yeșil bina”, “sürdürülebilir bina” ve yüksek performansl bina” olarak
sralanabilir. Bina performansn, sürdürülebilir mimarlk çerçevesinde
beklentilerin en uygun șekilde karșlanmas olarak yorumlamak mümkündür.
Bu beklentiler, insann varlğn sürdürebilmesi, nitelikli bir yașamnn
olabilmesi, ekosistem dengelerini bozmadan çevre kalitesinin iyileștirilmesi
amacyla, uzun dönem çözümler üretmek için gerekli olan tüm etkinlikler
olarak tanmlanabilir. Tüm bu beklentiler ayn zamanda sürdürülebilir
mimarlğn temel hedefidir [2]. Bu nedenle, mimarlğn “yeșil (green)”,
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“sürdürülebilir (sustainable)”, “çevresel (environmental)” veya “ekolojik
(ecological)” kavramlarndan herhangi biri ile ifade edilmesinin önemli olmadğ
söylenebilir.
Bu çerçeveden bakldğnda, hangi ifade kullanlrsa kullanlsn, yüksek
performansl bina elde etmenin en önemli birkaç yarar; (a) doğal kaynaklarn
kullanmnn azaltlmas, (b) maliyetin düșürülmesi (c) kullanc konforu ve
sağlğnn iyileștirilmesi ve (d) bölgesel altyapnn tahribatnn azaltlmas ile
yașam kalitesinin iyileștirilmesi, olarak saylabilir [3].
Diğer taraftan, tasarm süreci boyunca performans gerekliliklerinin
sorgulanmas tasarm sürecinde tasarmcya alternatifler içinden seçim
yapmay kolaylaștracak destek sistemlerin kullanmn gerektirir. Bu özellikle
tasarmn ilk așamalarnda henüz seçenekler çok çeșitliyken ve kararlar
belirsizken önemlidir. Bu nedenle araștrmaclar tasarm sürecinin ilk
așamasnda kullanlabilecek destek sistemlerin iyileștirilmesi üzerinde
çalșmalarn sürdürmektedir [4, 5, 6]. Bu noktada bina performans
simülasyonlarnn bir destek sistem olarak hangi süreç kesitlerinde, ve nasl
kullanlmas gerektiği önem kazanmaktadr.
Yüksek performansl binann bașars, tasarmnn bașndan itibaren, disiplinler
aras bir ekip tarafndan binaya entegre sistemler bütünü olarak yaklașlmas
ile sağlanr. Bu noktada performansn snanmas için tasarm sürecinin her
așamasnda performans simülasyonu gerçekleștirmek ve sonuçlar tanml snr
değerler bağlamnda yorumlamak uygun olur.

2. Simülasyon Nedir?
“Benzeșim” olarak da türkçeleștirilebilen simülasyon, karmașk bir sistemin
basitleștirilmiș bir modelini olușturarak, gerçek sistemin davranșn tahmin
etmek ve analiz etmek üzere bu modeli kullanma süreci olarak tanmlanabilir.
Gerçek sistemleri tüm karmașklklar içinde analiz etmek çok zor, hatta
imkanszdr ve genellikle bunu, bu karmașklk içinde gerçekleștirmek
gereksizdir. Simülasyonun temel amac, gerçek sistemden dikkatlice çekip
çkartlarak, sadece belirli gereklerle ilgili elemanlarn dikkate alnmas ve
göreli olarak daha önemsiz olanlarn göz ard edilmesi ile, gerçek sistem
davranșn doğru olarak tahmin etmek üzere kullanlabilen bir model
geliștirmektir [7].
Bina simülasyonu için farkl pek çok model (ölçekli mimari maketlerden, test
hücrelerine kadar değișen çeșitlilikte) olușturmak mümkün ise de, burada söz
konusu olan bilgisayar simülasyonlardr.
Bina simülasyon programlar, genellikle hesap yöntemlerine, modelleme
düzeylerine, kullanm alanlarna göre snflandrlabilmektedir. Hendricx [8], bina
simülasyonlarn binann tasarm srasndaki boyut, biçim, vb. bilgilerinin
değerlendirilebildiği modelleme araçlar, tasarm alternatiflerinin
geliștirilmesine yardmc tasarm araçlar ve bina performans yaklașmlarn
(enerji akș, strüktürel dayanm, akustik, vb.) değerlendiren analiz araçlar
olarak üçe ayrmaktadr. Binalarn performansa dayal tasarm söz konusu
olduğunda, her üç kategori de önem kazanmakta ve tasarm süreci boyunca
entegre bir bütün olarak çalșmalar ve değerlendirmeye dahil edilmeleri
gerekmektedir. Modelleme, tasarm ve analizi bir arada bulunduran, büyük, çok
zonlu binalar ve bunlarn spesifik alanlara ait değerlendirmesini sağlayan,
genellikle saatlik bazda ve her mekan için ayr hesaplamalar gerçekleștirebilen
detayl simülasyon programlar, binann entegre bir bütün olarak performansn
analiz edebilen bina performans simülasyon programlardr.
Bina simülasyonu yinelemeli bir süreçtir ve așağda sralanan admlardan biri
veya bir kaçn içermektedir [7]:
 problemin veya tasarm gereklerinin analizi,
 modelden beklentiyle örtüșecek uygun simülasyon yazlmnn seçilmesi,







binann ve sistemlerinin gerçeğe uygun, ilgili elemanlarna ve niteliklerine
dayal modelleme gerçekleștirilmesi,
modelin yazlm gereklerine uydurulmas (modelin kalibrasyonu),
ilgili koșullarn (iç ortam konfor koșullar, iklim verisi, vb.) düzenlenerek
simülasyonun gerçekleștirilmesi,
bir çok değișken (enerji gerekliliği, maksimum yük, konfor parametreleri,
emisyonlar, vb.) yardmyla simülasyon sonuçlarnn analizi,
Sonuçlarn ilgili tasarm bilgisine dönüștürülmesi.

Bina simülasyonunun etkinliğini ve sonuçlarn güvenilirliğini sağlamak için üç
temel gerekliliğin yerine getirilmesi gerekmektedir:




model, karmașklk ve beklenen çözüm düzeyine uyumlu olmal,
yazlm geçerliliğini kantlamș ve model yazlma uyumlu hale getirilmiș
(kalibre edilmiș) olmal,
simülasyonlar alternatif çözümleri ve tasarm seçeneklerini
karșlaștrmak üzere kullanlmaldr.

Bugün, bina performans simülasyonunun tasarmclara uzmanlklarn daha
etkin kullanma, genișletme ve iyileștirme olanağ sunduğu kabul edilmektedir.
Simülasyon, tasarmclar için sadece fikirlerin test edilmesinde değil, ayn
zamanda yeni fikirlerin geliștirilmesi ve sunulmasnda da önemlidir.
Bu bağlamda, bugün bina performans simülasyonunun kullanmnda önemli bir
eksiklik vardr. Simülasyon genellikle tasarm sürecinin son evresinde,
“performans kantlayc” olarak kullanlmaktadr. Oysa tasarmn erken
evrelerinde, kolay geri dönüșlerle kararlarn test edilmesi ve çok daha fazla
seçeneğin snanabilmesi mümkün olmaktadr. Simülasyonu, tasarm sürecinin
erken evrelerine çekebilmeye yönelik araștrmalar halen devam etmektedir.

arasnda yaygn kullanm olanağ bulan MIT Design Advisor, ECOTECT ve
Energy-10 așağda tantlmaktadr.

MIT Design Advisor [9]: Tasarmcnn tasarm süreci içindeki ilk admlarnda
genellikle binann biçimi (mekan boyutlar, derinlikleri, vb.) ve kabuk tasarm
(pencere konumlanș ve saydamlk oran) konularnn değerlendirildiği
düșünülerek bu iki konu çerçevesinde çeșitli senaryolar içerisinden hzl
seçimler yapabilmeye yardmc bir araç olarak tasarlanan MIT Design Advisor
internet üzerinden online erișime açk bir sistem olarak kurulmuștur.
Tasarlanan binann cephe sistemlerine ait alternatiflerin “Enerji”, “Konfor” ve
“Günșğ” ana bașlklarnda performans tahminlerini vererek karșlaștrma
olanağ sunar. MIT Design Advisor ile geleneksel cephe tasarmlar ile çift
kabuk sistemlerinin karșlaștrlmas mümkündür. İklim bölgesi, kullanc profili
ve mekan derinlikleri değiștirilerek etkileri değerlendirilebilir.
ECOTECT [10]: Çevresel performans analizinin karmașk süreçlerini,

tasarmcnn kullanabileceği șekilde nasl basitleștirilebileceğine yönelik yaplan
araștrmalar çerçevesinde geliștirilen ECOTECT, tasarmn erken evrelerinin
doğas ve buna yönelik bir analizin sonuçlarnn, bașlangç tasarm kararlarnn
değerlendirmesinde ve çevresel etkileri optimize etmekte nasl kullanlacağ
sorusuna bir cevap olarak tantlmaktadr. ECOTECT ile; (a) herhangi bir
geometri üzerindeki gölge ve yanstma analizi yaplabilir, (b) güneș șnm ve
gölgeleme yüzdeleri hesaplanabilir, (c) optimum gölgeleme elemanlar
olușturulabilir, (d) malzeme maliyeti ve olușum enerjisi hesab elde edilebilir,
(e) olușturulan modelin her bir mekannn aylk stma ve soğutma yükleri
hesaplanabilir, (f)herhangi bir mekan için saatlik içsel scaklklar tahmin
edilebilir, (g) gün șğ faktörleri ve aydnlama düzeyleri belirlenebilir, (h) CAD
dxf dosyalar ve diğer uyumlu dosyalar okunabilir, yazlabilir, (i) herhangi bir
mekann tüm geometrik akustik analizi gerçekleștirilebilir, (j) herhangi bir
mekann istatistiksel reverberasyon süreleri hesaplanabilir.

3. Mevcut Programlar ve Kullanm Alanlar

ECOTECT, admittance yöntemine dayal gerçekleștirdiği analizlerde, verdiği
sonuçlar yaklașk değerler tașmaktadr. Tasarmn ilk evrelerinde henüz
kararlar kesinleșmemiș mimarn performans etkinliğine yönelik doğru admlar
atabilmesine yardmc olacak ve tpk tasarmn kendisi gibi sürekli geri
dönüșlerle beslenen bir süreçte değerlendirme gerçekleștiren bir program için
de, analiz sonras verilerinin tam ve kesin değerler tașyor olmasndan çok
karșlaștrmal değerlendirme olanağ sağlayabiliyor olmas yeterli
görülmektedir.

Bina performans analizine yönelik pek çok simülasyon program vardr ve
basitten detayl ve kapsamlya kadar geniș bir yelpaze içinde yer
almaktadrlar. Simülasyon programlarn kategorize etmek çok zordur çünkü
pek çoğu çoklu ișlevler içermektedirler ve programlarn kendisi sürekli
değișmekte, gelișmektedir.

Energy-10 [11]: Energy-10 maliyet etkinliğini de göz önünde bulundurarak, enerji
etkin bina tasarm gerçekleștirmek hedefindeki mimarlar ve mühendisler için
çabuk sonuç alnabilecek
bir analiz arac olarak geliștirilmiștir. Çoğunlukla
taban alan 10,000ft2’den küçük ofis binalar ve konut binalarn karakterize
eden tek ya da iki sl zon üzerinden analiz gerçekleștirmektedir.

e-Quest, ESP-r, Energy-Plus, gibi güncel programlar bir binay detayl bir șekilde
modelleyebilirler, ancak ayn zamanda kullancnn çok çaba sarf etmesine ve
oldukça yüklü veri giriși gerçekleștirmesine neden olurlar.

Bina bütününde yaplan analizlerde enerji korunumu ve maliyet etkinliği
araștrlrken, günșğ denetimi, pasif güneș tasarm ilkeleri, yüksek
performansl pencere tasarm ve aydnlatma sistemleri gibi enerji etkinliği
stratejileri hedefine ulașmay amaçlamaktadr.

Bina ve sistemlerinin entegre tasarmnn disiplinler aras bir ekiple
yürütülmesi șarttr ve simülasyon, farkl disiplinler arasndaki iletișimi
sağlamaya yönelik oldukça önemli bir teknoloji olarak da düșünülmelidir.

Baz ticari kurumlara ait programlar tasarm ofislerince daha rağbet
görmektedir, çünkü kullanm daha kolay ve kullanc arabirimi ve varsaylan
belirleyicileri vardr; ancak, bağmszlklar çoğu kez soru ișareti olarak
kalmștr.
Bir konuya ilișkin bir simülasyon programnn seçimi, (a) projenin gereklerine,
(b) analizin maliyeti ve süresine, (c) kullancnn deneyimine ve (d) uygun
simülasyon arac verilerinin olanaklarna bağldr.
Tam ve kesin snflandrmann gerçekleștirilebilmesi oldukça zor olsa da,
kullanm alanlarna göre, en çok kullanlan uygulamalar içinde;









Aydnlatma analizi ve simülasyonu,
Akustik performans analizi,
Güneș ve gölgeleme analizi,
Isl performans analizi,
Hesaplanabilir akșkan dinamiği
Maliyet analizi ve standartlara uyum,
Yeșil bina tasarm ve sürdürülebilirlik,
Kabuk performans analizi, vardr.

Așağda basit modelleme araçlar ve detayl analiz araçlar arasndan seçilen
baz programlar ile ilgili bilgiler verilmiștir. Bu programlar dșnda uygulama
alanlar ve detay düzeyleri farkl pek çok program vardr [bkz.

http://www.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/]
3.1. Modelleme ve Tasarm Araçlar

Tasarm sürecinin ilk așamalarnda, daha az veri ile ișlem yapabilen,
tasarmcnn geliștirdiği alternatifleri içinden seçim yapmasna yardmc olacak,
basit hesap yöntemlerine dayal programlar geliștirilmiștir. Bu programlar

Energy-10 programnn diğer programlara göre en önemli farkllğ analizi
gerçekleștirilen binaya ait sonuçlar, “düșük enerjili model” olușturarak elde
ettiği sonuçlarla karșlaștrma olanağ sağlamasdr. Böylece, tasarmn
bașars, ayn bina tipinin en etkin sonucu veren değerlerle olușturulmuș model
ile karșlaștrlarak gösterilmektedir. Bu ayn zamanda tasarmcya, hangi
tasarm parametresinde alacağ önlemlerin bașarya erișimi kolaylaștracağna
yönelik ipuçlar da vermektedir.
3.2. Detayl Simülasyon Programlar
Bugün kullanlmakta olan programlar arasnda, yaygn kullanm olanağ bulan,
farkl yaklașmlarla tasarm sürecine entegrasyon hedefine sahip, geçerlilik
çalșmalarn tamamlamș, detayl analiz gerçekleștirebilen üç önemli
programdan söz edilebilir. Bunlar; DOE-2 (e-Quest), Energy-Plus, Esp-r’dr.

DOE-2 (eQuest) [12]: Detayl analiz gerçekleștiren programlarn büyük

çoğunluğu, (DOE-2, BLAST, TRNYSYS, SERI-RES, ESP-r, vb.), oldukça detayl
modelleme gerektirmekte, ama performans tahmininde doğruya en yakn
değerleri sunabilmektedir. Ancak, son birkaç yla kadar bu programlar için
yaplan en büyük eleștiri, kullanmlarnn oldukça zor, binay tanmlarken, text
formatnda, oldukça karmașk veri giriși gerektiren ve elde edilen çktlarn yine
text formatnda ve oldukça karmașk, nümerik tablolar içermesi, bu nedenle
anlașlmasnn güç olmasdr.
Bu programlardan biri olan DOE-2, binann iklimi, mimarisi, ișletim zaman
cetveli ve HVAC ekipmannn tanmlanmasyla, binann enerji tüketimini ve
enerji maliyetini saatlik bazda simüle etmektedir. ABD Enerji Departman
(DOE)`nn sponsorluğunda 1979’dan bu yana geliștirilen DOE-2, enerji etkin
binalarn tasarmna, yeni teknolojilerin etkisinin analiz edilebilmesine ve enerji
korunumu standartlarnn geliștirilebilmesine yönelik olarak ABD ile birlikte,
dünyada krktan fazla ülkede geniș kullanm olanağna sahiptir.
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Bugün DOE-2’yi simülasyon motoru olarak kullanan çeșitli bina enerji analiz
programlar (Visual-DOE, Power-DOE, E-Quest, vb.) Windows`a dayal grafik
kullanc arabirimi (GUI) ve çeșitli algoritmik ve veritaban iyileștirmeleri içeren
yeni versiyonlardr. Bunlardan biri olan e-QUEST, veri hazrlanmas ve veri
giriși ile çktlarn izlenebilmesi için gerekli sürenin azaltlmș olmas ve
kullanmdaki kolaylk nedeniyle bina tasarmnda yer alan tasarmc ve
mühendislerce, DOE-2`ye oranla çok daha yaygn kullanma sahip olmuștur.
Yeni olarak eQUEST, baz kullanc sihirbazlar ile uzmanlk gerekliliğini büyük
ölçüde ortadan kaldrrken, özellikle bina tanmnda ciddi snrllklar getirmekte
ve deneyimsiz kullancy programn kabullerine zorlamaktadr.

Energy-Plus [13]: Energy-Plus program, DOE-2 ve BLAST gibi geçerliliği çoğu
yerde kantlanmș ve pek çok projelerde pratik kullanm olanağ bulmuș iki
programn tüm deneyimleri üzerine, kavramsal bazda ve biraz daha tasarmn
ilk evrelerine dönük yaklașmlar hedeflemiș bir programdr.

EnergyPlus pek çok mühendislik verisini bir arada bulundurmas ve yüzlerce
parametreyi değerlendirebilme șansna sahip olmas açsndan önem
tașmaktadr. Ancak halen daha tasarm sonrasna, tasarmc tarafndan tüm
kararlarn verilmesinden sonraki bir așamaya performans değerlendirmesini
brakyor olmas, tasarm kavramna mühendislik alan içinden bakyor
olmasndan kaynaklandğ düșünülmektedir.
Son birkaç yldr Design Builder, Sketch-Up gibi tasarmcya üç boyutlu
modelleme imkan sunan programlarla entegre çalșma yönünde bașlatlmș
olan çalșmalar bașarl sonuçlar verse de, detayl analiz için gereken yüklü veri
giriși halen tasarmn bașnda pek çok bilgiyi varsaymak zorunda olan
tasarmcy zorlamaktadr.

ESP-r [14]: ESP-r, enerji akșnn ve çevresel kontrol sistemlerinin analizini
gerçekleștiren dinamik bir sl simülasyon programdr. ESP-r, tasarmcya ve
araștrmacya iklimin, kullanc etkileșiminin, tasarm parametrelerinin, kontrol
sistemlerinin enerji gerekleri ve çevresel koșullar nasl etkilediği hakknda bir
yargya varabilmelerine yardmc olmaktadr.

Simülasyon sürecine her biri belirli uygulama ile katkda bulunan, bir dizi
programn bir araya gelmesinden olușan ESP-r’n birincil ara yüzü “proje
yönetimi” uygulamasdr. ESP-r, tasarm problemlerinin özelliklerini destekleyen
“proje yönetimi” sayesinde, tasarm özelliklerine ve performans göstergeleri
yardm ile burada yaplacak değișikliklere yardmc olacak fonksiyonlara
sahiptir. Tasarm problemi olarak görülebilecekler; (a) opak ve șeffaf
konstrüksiyon malzemeleri, (b) yüzey bitirmeleri, kullanc yoğunluğu,
aydnlatma vb.yi içeren bina geometrisi ile pencere açklklar, gölgeleme
eleman pozisyonu ve elektrikli aydnlatma kontrolü gibi uygulamalar, (c) hava
akș yollar (szntlar, kanallar) ve bileșenler (fanlar, damperler) veya CFD’ye
dayal hava akș modeli, (d) enerji, gaz ve buhar dönüștürücüleri veya PV piller
yardmyla elektrik üretimini içeren dinamik bileșenlerin bir arada olduğu ya da
“ideal sistem” olarak geçtiği çevresel sistemler, (e) sensör-uygulama-uygulayc
ilișkilerini, belirli bir zaman cetveli ile sunan zonlar, hava akș ve tesisat
sistemleri için kontrol sistemi özellikleri.
ESP-r, bina, tesisat ve elektrik ağ ile CFD’ye dayal hava akș simülasyonunu
bir araya getirmektedir. Hesaplama yöntemi olarak “finite difference”
yöntemini kullanan ESP-r, 2006 ylna kadar yalnzca linux ișletim sisteminde
çalșabilmekteyken, 2006 ylnda Windows ortamnda çalșabilen sürümü
geliștirilmeye bașlanmștr.

4. Sürdürülebilir Bina Tasarmnda Performans Simülasyonlar ve
Derecelendirme Sistemleri
Binalarn çevresel performanslarnn değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi ile
bu yöndeki tasarm hedeflerinin, spesifik performans hedeflerine
dönüștürülmesi ve tasarm bütününde değerlendirilmesi sağlanmaktadr.
Bugün kullanlmakta olan ve yaps, değerlendirme kriterleri, terminolojisi,
dokümantasyonu farkl pek çok değerlendirme sisteminden söz edilebilir.
Bunlarn “yöntem” “sistem” ya da “araç” olarak tanmlanmasnn ardnda da bu
farkllk yatmaktadr. Ayn zamanda tüm yöntemler derecelendirme
gerçekleștirmedikleri için, bunlar “derecelendirme” ya da “değerlendirme”
olarak özelleștirmek mümkündür. Genel çerçevesi ile bina değerlendirme
sistemleri “yeșil” “sürdürülebilir” performansn sağlanp sağlanmadğn
sorgulamakta ve așağda sralanmakta olan özelikleri barndrmaktadr:




546

Teknik olarak düzenlenmiș ve binalarn kaynak kullanm, ekolojik yükleri,
sağlk ve konfor bağlamndaki değerlendirmeleri üzerinde durmaktadr.
Birincil olarak yüklerin hafifletilmesi ile ilgilenmektedir: binalarn çevresel
performanslarn iyileștirerek doğal sistemler üzerindeki basksn
azaltmak gibi.
Performans, açkça belirlenmiș snr değerlere göreli olarak değerlendirir
ve örneğin tanmlanan, istenen hedefe yaknlğ değil, iyileștirme
boyutunu ölçer.






Gerçek performanstan çok, tahmin yöntemiyle tanmlanan tasarm
hedefini ve potansiyelini değerlendirir.
Performans skorlamas yaplandrr ve öncelikleri belirlemek üzere açkça
belirtilmiș ağrlk faktörleri kullanr.
Sertifika veya etiket olarak düzenlenmiș bir performans özeti sunar.
Basl el kitaplar olarak düzenlenmiș, performans gerekliliklerinin yer
aldğ kitapçklarn kullanm yardmyla ișlemektedir.

Bugün yaygn olarak kullanlmakta ve farkl coğrafyalarda geliștirilmekte olan
ve fark yaklașmlar içeren değerlendirme sistemleri içinden, LEED (v.3.0) [15],
bu çalșma kapsamnda ele alnmștr. Ayrca Türkiye’de 2010 ylnda
yenilenerek yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği
içeriğinde yer alan gereklilikler de, benzer çerçevede değerlendirilmektedir.
LEED değerlendirme sisteminin altnda sürdürülebilirlik kriterlerine paralel alt
adet derecelendirme alan bulunmaktadr. Bu alanlar;
 Sürdürülebilir arazi (sustainable sites)
 Su etkinliği (water efficiency)
 Enerji ve atmosfer (energy and atmosphere)
 Malzemeler ve kaynaklar (materials and resources)
 İç ortam çevre kalitesi (ndoor and quality)
 Tasarm ve yenilik (design and innovation)
olmak üzere alt grupta toplanabilmektedir. Bina performans simülasyonunun
değerlendirmede rol oynayabileceği bu alanlar 8 önkoșul, 34 kredi ve 110
puandan olușmaktadr (LEED v. 3.0). Olas program entegrasyonunun mümkün
olabileceği LEED alanlar așağda sralanmaktadr:








Enerji ve Atmosfer / Önkoșul 2 / Minimum enerji
performans
Enerji ve Atmosfer / Kredi 1 / Enerji performans
optimizasyonu (1-19 p.)
Enerji ve Atmosfer / Kredi 5 / Ölçüm ve doğrulama (1-3 p.)
İç ortam çevre kalitesi / Kredi 2 / Havalandrma
etkinliği (1 p.)
İç ortam çevre kalitesi /Kredi 7./ Isl konfor (2 p.)
İç ortam çevre kalitesi / Kredi 8/ Gün șğ ve manzara
(2 p.)
Tasarm ve yenilik / Kredi 1/ Tasarmda yenilik (1-5
p.)

Buna göre, Çizelge 1’de her bir alann amacna yönelik performans
simülasyonunun nasl kullanlabileceği yorumlanmaktadr. Derecelendirme
sistemleri içerisinde oldukça yaygn kullanma sahip olan LEED’in ilgili alanlar
ile yaplmș bu çalșma, ayrca Türkiye’de 2010 yl Nisan aynda revize edilerek
yürürlüğe girmiș olan “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” [16]
gereklerine yönelik de yorumlanmștr. Çizelge 1’de sadece Madde 7’de yer
alan “Bina enerji performans açsndan mimari proje tasarm” bașlğ altndaki
amaçlar doğrultusunda yorumlara yer verilmiștir. Her ne kadar Bayndrlk
Bakanlğ tarafndan geliștirilmekte olan BEP-tr isimli yazlm programnn,
yönetmeliğin ilgili tüm alanlar ile ilișkili bir hesap yöntemine sahip olacağ
düșünülmekte ise de, tasarm sürecinin bașnda, olaslklar içerisinden seçim
yapma gereksinimi içindeki tasarmc için, ilgili alanlar sorgulamak üzere, bina
performans simülasyonu halen tasarm destek sistemi olarak önemli oranda
kullanlma potansiyeline sahiptir.

5. Değerlendirme
Mimari tasarmda çoğunlukla önceliği enerji etkinliği ve çevresel performans
değil, ișlev ve estetik biçimlenme almaktadr. Böylece çoğunlukla tasarma
yardmc araçlar bina tasarm rolünü değil, enerji etkinliği ve çevresel
performansn değerlendirme rolünü üstlenmektedirler. Bu bağlamda
simülasyon programlar süreç içinde “bunu nasl gerçekleștirebilirim?”
sorusunun cevabn değil, “bunu yaptğmda ne olur?” sorusunun cevabn
aramak için kullanlmaktadr. Eğer tasarmc en iyi tasarm seçeneğini
yakalayabilmek için tasarm seçeneklerini test etmek isterse, her bir öneri
seçeneği ayr ayr simüle ederek sonuçlarn karșlaștrmak zorundadr.
Tasarmcnn ulașmak istediği asl amaca bağl olarak, tasarm seçenekleri
içinden seçim yapmak üzere, parametre değerleri azaltlarak veya çoğaltlarak
ve sonuçlar karșlaștrlarak en iyi sonucu vereni bulmaya çalșmaktadr.
Sonuçta aslnda tasarmc simülasyon programna “bunu yaptğmda ne olur?”
sorusunu sorup, analiz ve karșlaștrma gerçekleștirerek “bunu nasl
gerçekleștirebilirim?” sorusunun cevabn bulmaya çalșmaktadr. Ancak asl
sorun bu yöntemle tüm olas seçeneklerin test edilmesinin mümkün olup
olmadğdr. Her ne kadar tasarmc kendi sunduğu seçenekler içerisinden
seçim yapmakta olsa da, hiç göz önünde bulundurmadğ bir seçeneğin daha
iyi sonuç vermeyeceğini garanti edemez. Bugün hiçbir simülasyon program
için bu anlamda kullanlabilmeye yönelik bir yöntem geliștirilememiștir. Bu

nedenle tasarm araçlar halen çeșitli tasarm parametreleri değiștirilerek
sonuçlarnn karșlaștrlmas ve değerlendirilmesine yönelik pratik yarar
sağlamaktadr [6].
Bugün için tasarm süreci içinde simülasyonun entegrasyonuna dair çeșitli
yöntemler geliștirilmektedir (Șekil 1). Bu sürecin özellikle performansa dayal
yaklașmla kurgulanmș standartlarla desteklenmesi önemlidir. Karșlaștrma
taban olușturacak referans binaya ait değerler standartlarca belirlenmiș ve
simülasyon program bu verilere dayal kalibre edilerek referans binann
simülasyonu gerçekleștirilmiș olmaldr. Ön proje așamasndaki tasarm
alternatifleri içerisinden yaplacak seçimde referans binaya ait bu sonuçlarn
göz önünde bulundurulmas önemlidir. Kesin proje așamasnda ise performans
doğrulamas gerçekleștirilebilir.

Șekil 1. Tasarm sürecinde simülasyon programnn kullanm.

Çizelge 1. Değerlendirme/derecelendirme sistemleri amac doğrultusunda bina performans simülasyonu entegrasyon olaslklar
LEED
Minimum enerji
performans (Ön
koșul 2)
Enerji ve Atmosfer

İç ortam çevresel
kalitesi

Yenilikçilik ve
tasarm süreci

Amaç
Tasarlanan binann asgari düzeyde enerji etkinliğinin
sağlanabilmesi.

Simülasyon entegrasyonu



Tasarlanan bina ile göreli enerji performans
modellenmesi
En maliyet etkin çözümün enerji önlemlerinin
belirlenmesi

Enerji performans
optimizasyonu
(Kredi 1)
Ölçüm ve
doğrulama

Enerji performansnn yükseltilmesi ile çevresel
etkinin azaltlmas

Enerji performans modellenerek enerji maliyetinin <
enerji bütçesi olduğunun gösterilmesi

Ölçülebilirliğin devamnn sağlanmas ve enerji
performansnn optimizasyonu.

Gerçek tüketimle karșlaștrmak üzere tasarrufu
belirlemeye yönelik enerji modellenmesi.

Günșğ ve
manzara

İç ortam ile dș ortam arasnda gün șğ ve
manzaraya dayal bağlant kurma.

Sağlanan gün șğ faktörü ve düzeyine göre gün șğ
stratejilerinin modellenmesi

Havalandrma
etkinliği

Kullanclara sağlkl ve konforlu bir ortam sumak
üzere taze havann etkin bir șekilde dağtlmasnn
sağlanmas.

Her bir zon için hava akș simülasyonunun sonuçlarn
sunan tablolarn elde edilmesi.

Isl konfor

Kullanclarn sağlğ ve üretkenliğini desteklemek
üzere sl olarak konforlu bir çevrenin sağlanmas.

Scaklk ve nem konfor aralklarnn belirlenmesi ve
konforun devamllğn sağlamak üzere bina kabuğu ve
HVAC sisteminin tasarm.

Yenilikçi performansn desteklenmesi.

Tasarm yaklașmnn yönetmelikle uygunluğun
araștrlmas.
Simülasyon entegrasyonu
Mimari çözüm alternatiflerinin modellenmesi ile güneș
gölge analizleri

Tasarmda
yenilikçilik

BEP

Bina enerji performans açsndan mimari
proje tasarm

Yllk enerji hesab ihtiyac

Amaç
Binalarn ve iç mekanlarn yönlendirilmesinde, o iklim
bölgesindeki güneș, rüzgar, nem, yağmur, kar ve
benzeri meteorolojik veriler dikkate alnarak
olușturulan mimari çözümler araclğ ile istenmeyen
s kazanç ve kayplar engellenmelidir.
Bina içerisinde sürekli kullanlacak yașam alanlar,
güneș s ve șğ ile doğal havalandrmadan optimum
derecede faydalanacak șekilde yerleștirilmelidir.
Mimari uygulama projesi ve sistem detaylar, s
yaltm projesindeki malzemeler ve nokta detaylar
ile bütünlük sağlamal, s yaltmnda sürekliliği
sağlayacak șekilde, çat-duvar, duvar-pencere, duvartaban ve taban-döșeme-duvar bileșim detaylarn
ihtiva etmelidir.
Binann yaplacağ yerin yenilenebilir enerji kaynak
kullanm imkanlarnn araștrlmas ile olușturulacak
raporlar doğrultusunda alternatif mimari çözümler
değerlendirilmelidir.
Binann stlmas, shhi scak su üretimi, soğutulmas
ve aydnlatma için kullanlan enerjiler dikkate alnr.

6. Sonuç
1960’lardan sonra, bina endüstrisinde kullanm gittikçe artan bilgisayarla
modelleme ve simülasyon araçlar, snrl girdi ve çkt gerekleri ile basit tek
yönlü uygulamalardan, geniș bir çerçevedeki performans parametrelerini











Yüzeylerin güneșlenme sürelerine dayal analiz
Gün șğ faktörü ve aydnlk düzeylerine ilișkin
modelleme
Hava akș simülasyonu ile doğal havalandrma analizi
Yap kabuğunun modellenmesi,
Alternatif malzemelerin performans analizi

Yenilenebilir enerji kaynaklarna imkan veren bileșen
entegrasyonlarnn araștrlmas
Yenilikçi çözümlerin modellenmesi ve performans
analizi
Birincil enerji tanmna göre enerji performansnn
modellenmesi

eșzamanl analiz edebilen karmașk modelleme sistemlerine doğru ilerlemiș
olmasna rağmen, halen tasarm sürecinde bu tür araçlarn gerekliliği ve
uygulanabilirliliğine dair baz kușkular vardr.
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Detayl simülasyon programlar, güçlü ve sofistike olmalarna karșn, bina
tasarmclarnn pratiğinde çok seyrek olarak etkin bir șekilde kullanlmaktadr.
Yaygn șekilde gerçekleștirilecek olan geçerlilik çalșmalaryla, öngörülen ile
gerçek performanslar arasndaki ve farkl programlarn öngörüleri arasndaki
uyumsuzluklarn giderilmesine kadar, kullanclar simülasyon sonuçlarndan
emin olamayacaklardr.
Simülasyon araçlarnn son on yl içerisinde giderilme çabas içinde olunan
temel eksiklikleri așağda sralanmaktadr:
 Program girdisi geniș ve bilimsel olarak oldukça detayldr. Tasarmn
erken așamalarnda henüz elde edilmemiș veriler, analizi gerçekleștirirken
varsaylmak zorunda kalmaktadr.
 Program, kullancnn kafasn karștran bir yğn çkt içermektedir.
Simülasyon sonuçlarnn anlașlmas ve yorumlanmas zordur.
 Çoğu detayl tasarm arac araștrma merkezlidir. Bunlar kullanmay
öğrenmek zordur ve ustalașmak uzun bir zaman gerektirir.
 Yazlm, belirli ihtiyaçlarla kolayca örtüșebilen programlamay
gerçekleștirecek esnekliği kullancya sağlamamaktadr.
Bugün yaplan araștrma çalșmalar ve kullanclar desteğiyle gerçekleștirilen
program iyileștirmeleriyle, bu eksikliklerin pek çoğunun üstesinden
gelinebilmiștir. Ancak bugün gelinen noktada bile, simülasyon araçlar ile etkin
bir șekilde çalșabilmek için, kullanclarn kstlarla birlikte çalșabilmeyi
öğrenmeleri ve bina tasarm sürecinde simülasyonun rolünü iyi anlamalar
gerekmektedir.
Bu bilgiler șğnda; program kullanclarnn șu dört önemli konuyu mutlaka göz
önünde bulundurmas gerekmektedir:





Tasarmn kalitesi ve performans için erken evrelerden itibaren
farkndalk șarttr.
Her türlü proje için simülasyon kullanlabilir.
Simülasyon için gereken zaman ve maliyet çok geniș bir yelpazede yer
almaktadr. Bu noktada seçim yapabilmek tecrübe gerektirir.
Proje için gereken düzeye uygun programn kullanlmas gerekir.
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ABSTRACT
Sustainable development has become one of the key issues debated in
the field of housing. Although it is possible to describe the general
direction in which residential development must proceed in order to
promote sustainability, the precise conditions for sustainability vary
according to individual projects and sites. The design decisions that are
made without regard to the environment, are potentially devastating, and
can not be corrected by technical fixes offered later by design
consultants. Therefore, a design approach should be maintained for
creating the buildings that have to be responsive to environmental forces
by investigating problems in different contexts and at different scales –
those of culture, climate, site, building cluster, building, building zone, and
building component. Accordingly, the main objective of this paper is to
put out the basic design criteria for sustainable housing which some of
are: land use, energy, flexible plan layout, Private Exterior Space, Material,
Density, Identity The Solominium house which has designed within
sustainable criteria by John Schreiber in Montreal in 1988 will be searched
and evaluated according to these features of sustainable design which
can be stated briefly as the use of abandoned or recycled materials, the
manipulation of window size and orientation to achieve the most
efficient use of available light, heat retention using building mass, and
burying buildings for minimal site impact and economy in the use of
energy.
Anahtar Kelimeler: Sustainability, housing, design, John Schreiber, solar
house
1.Introduction
Sustainable development has become one of the key issues debated in
the field of housing. In the industrial world, sustainable development
refers to forms of economic development which stress the importance of
environmental quality and the conservation of nature’s assets [1]. In
addition to seeking a compromise between the natural environment and
the pursuit of economic growth, the parameters of sustainable
development include structural, social and cultural dimensions.
Although it is possible to describe the general direction in which
residential development must proceed in order to promote sustainability,
the precise conditions for sustainability vary according to individual
projects and sites. The general principles of sustainability must be
adapted, tailored and refined to satisfy local circumstances.
In this paper, the guiding principles of sustainable housing will be defined
and John Schreiber’s Solominium House in Montreal will be searched as a
Sample under the guiding principles of sustainability.
2. Guiding Principles for Sustainable Housing
A sustainable society is able to satisfy its economic and social needs
without jeopardizing the prospects of future generations. According to
the World Commission of Environment and Development, sustainable
growth is based on forms and processes of development that do not
undermine the integrity of the environment which they depend. Any
movement toward sustainability that is to succeed must involve existing
communities and eventually entire cities, not just a few dedicated
environmentalists working on their own [2].

2.1. Land Use
Land is a very important source for the survival of all living beings which
provides sustenance for all life. Land should be viewed as a living
organism, not merely soil; it is a fountain of energy flowing through a
circuit of soils, plants and animals. Land-use policies and practices based
entirely on economic self-interest and irrationally designate as ‘highest
and best use.’ This kind of approach, leaded the acceptance of land as
‘commodity’ rather than life-giving process. As a result, land planning has
failed and the increase in land speculation has multiplied the difficulties
of establishing sustainable patterns of land use .
Among the most entropic effects of extravagance energy use in the 20th
century is the rigid and wide separation
of land uses that characterizes
the modern city. This is entirely a 20th century phenomenon. Over half of
the energy use of industrial countries is related to distribution of land
uses- that is, to the spatial relationships of residences to places of
employment, schools, shopping and other activities. For sustainable land
use, the mix use of housing, commercial, business, schools, and even light
industrial areas have to be proposed together, bringing all within walking
or bicycling distance . Such patterns offer rich, complex patterns of
human interaction, contrasting with the monotonous of most single-use
functions.
As mentioned above, urban land is a valuable and finite resource which is
becoming increasingly scarce in most developing countries. Efficient land
management makes for the optimum use of land and is therefore of
paramount importance for a continued supply at affordable cost.
Regulatory frameworks based on the knowledge, understanding and
acceptance of existing practices and land delivery mechanisms can help
ensure efficient land management and the environmentally sound use of
land. This means that definitions of efficiency need to take into account
how people actually perceive and use land, rather than just using
economic considerations [3].
The scope of land use is very wide, therefore, for housing it can be taken
as site planning and can be defined under four phases to describe
possible planning interventions that can promote sustainability which are:
site selection, land subdivision, networking and building type.
Site Selection: Around the beginning of the twentieth century, vehicle
transportation is progressed and the most significant response to this
accessibility was the further dispersal of urban development, particularly
residential development. Through the years, dispersed, low-density
development patterns have been encouraged by political and industry
interests, however they were unsustainable. Low-density developments
are very energy intensive, they tend to encroach on the nation’s prime
agricultural land and other environmentally sensitive areas. They are also
very expensive to service with linear infrastructure and other community
facilities. Low-density developments will have to be more actively
discouraged and more incentives for infilling and redeveloping under-used
land within existing urbanized areas must be provided [4].
Land Subdivision: Land subdivision varies from one region to another
according to the natural topography of the land. Land subdivision has to
be done according to its site specific characteristics and the legal
framework has to be formed supporting this sustainable approach.
Networks and Utilities: Integrated access routes must be provided for
pedestrians, bicycles and cars. Pedestrian paths should provide
convenient links to the closest transit stops, ideally located within a five
or ten minute walk from every house. Reducing dependence on private
automobiles will ultimately reduce the amount of paved surfaces that are
required, leaving more land available for other uses.
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Building Types: One of the key challenges for planners, architects and
builders is choosing the most appropriate house form that will achieve a
desired density without compromising inhabitant’s quality of life. Denser
housing consume less land per unit, require fewer building materials, and
servicing costs are lower [5]
2.2. Energy
Primarily through altering and speeding up natural energy flows,
industrial civilization has expanded over the last century to become a
major force in the global ecosystem. While it has brought to humans a
great many material benefits, this dominant position has not been an
affirmative influence on the ecology of the biosphere. In the long term it
may be disastrous for most forms of life including humanity.
The understanding of the 20th century architecture, has a big
responsibility in achieving this unsustainable result. Architecture in the
20th century, began as a celebration of the Age of Industry and
Technology; but this is rapidly changing in response to a new Age of
Information and Ecology [6]. The consumption of fossil fuels is one of the
biggest environmental problems. Drilling in ecologically sensitive areas, oil
spills, air pollution, and the destruction of the atmosphere all result from
the incredible demand for fossil fuels. It may be thought of cars and
factories as the most obvious enemies of the environment, but buildings
consume more than half the energy used worldwide [7].
The main objective of a climate-sensitive, environment-conscious
approach to building design is to provide a high standard of comfort and
environmental quality with the minimum use of conventional energy
sources. This in turn leads to a reduction in the emission of greenhouse
gases and other environment-degrading substances. For housing design,
where the main use of energy is for space heating, a careful balance is
required between the geometry and thermal properties of the building
envelope and heat inputs from the sun, occupancy and conventional
heating appliances .
Housing takes the big portion in every country within the building types.
Housing is a major consumer of energy and water at the occupancy
stage and a major generator of waste during construction and occupancy.
Therefore, the approach of consuming clean energy has crucial
importance in housing design. Solar energy can be transformed into all
of the energy forms required by civilization: food, heat, liquid and
gaseous fuels, light and electricity. In addition to these natural means of
transformation, other technologies of transformation have been created.
Most prominent among these are photovoltaics.
Photovoltaic cells use a semiconductor material, such as silicon, to create
a voltage differential, which makes it possible to convert sunlight to
electricity in one step. A typical photovoltaic cell is about 10 centimeters
square, and each one can generate about 1 watt of electricity with
maximum sunlight. Banks of cells can be assembled to generate the
number of watts needed. Ideally, the banks of cells are south-facing to
capture the maximum sunlight. They can be mounted on movable panels
programmed to track the sun so that the cells are always perpendicular
to the sun’s rays for maximum interception of solar radiation. The
efficiency of photovoltaic cells generally runs about 10 to 15 percent; that
is, 10 to 15 percent of the solar energy striking them becomes usable
electrical energy. A photovoltaic (PV) generator can achieve a high level
of technological sophistication.
An important aspect to PV as waterproof skin is that, similarly to any
sheet material with a high resistance to water vapor, a ventilated air
space is required below it in order to limit risk of interstitial
condensation. The more the air moves, the closer its temperature and
vapor pressure will come to the ambient conditions and hence the less
the chance of condensation occurring within the cavity. This situation has
an added advantage for PV. The flow of air will help to remove heat from
the underside of the cells, thus helping to keep the efficiency of their
generation of electricity as high as possible . Photovoltaic converters
have the important advantage of being easily integrated into a building
structure; it can be used on roof tops or facades.
In designing an energy-efficient house, the basic aim is to reduce annual
heat losses to such a low level that most of the remaining space heating
requirements can be met by what is known as “internal heat gains”.
These gains are the heat sources present in every home: electrical
appliances, lighting, people and sunlight shining through the windows
(passive solar gain).
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Internal gains supply nearly half of the heat required by a relatively wellinsulated conventional home ( Figure 1). If this total heat requirement can
be cut in half, therefore, the internal gains will then be sufficient to cover
most of the remaining need. This is in fact, what an ‘energy efficient’
house does: the heat loss through the structure is about half of that in a
conventional house. As a result, the amount of energy used by the
heating system falls to as little as a tenth of normal levels. In some
energy- efficient designs, the demand for supplementary heat may be so
low that a furnace become unnecessary [8].

Figure 1: internal heat gains and insulation (Ylmaz, 2008).
The drive to save energy has set off a search for ways to maximize the
effective use of daylight also, while at the same time reducing the
associated thermal radiation. The recent association of the two
disciplines of daylight planning and indoor climate technology has yet to
be put into architectural practice. In addition to the ecological and
economic advantages of a good supply of daylight in a building, planned
use of natural light enhances design and has appositive effect on the
physical and psychological well-being of its users.
2.3. Flexible Plan Layout
Lewis Mumford emphasizes [8]: “Standardized materials and patterns and
plans and elevations – here are the ingredients of the architecture of the
machine age: by escaping it we get our superficially vivacious suburbs; by
accepting it, those vast acres of nondescript of monotony… The chief
thing needful for the full enjoyment of this architecture is a standardized
people”.
Flexible design includes the potential of being able to adapt and convert
affordably as people’s lifestyles change. This practical and modern-day
approach to designing and building housing of all kinds – from singlefamily dwellings to duplexes, multi-units and even apartments – allows
residents to convert space to meet their changing needs. Flexible
designed houses are pre-engineered to adapt to the changing needs of its
occupants over their lifetimes. For instance, to convert a family room into
two bedrooms is no problem, as the rooms are designed and built for
change, complete with pre-wiring.
Although social structures have changed considerably in the past decades
– with the result that the significance of the average nuclear family
continues to decline – the typical apartment floor plan is still almost
exclusively designed for the needs of a family, even in new
developments. Flexible types of floor plans are needed that make it
possible to react to changing life circumstances by simple means. So,
floor plans must take the changing social conditions into account and
respond to the shift in household configurations, as well as to changes
within a family. Flexibility does not have to mean shifting dividing walls.
Thus floor plans with a neutral space at the entrance, which can be used
alternatively as a guest room or study, or as a room for an older child or
a grandparent are equally sensible solutions [9] (Figure 2).
Flexible design can be generalized under three main principles:
Adaptability, accessibility and affordability. Adaptability means designing
a home for several possible arrangements. Occupants can choose the
arrangements that best meet their wants and needs. Adaptable nature of
flexible design for housing makes possible to create “housing for life.”
Rather than endure the problems of moving from place to place
according to changing needs, homeowners can change their homes’
interior design and features, and continue to live in their homes in
familiar comfort. Accessibility provides a friendly and secure approach to
interior design. This common sense of approach is people-centered
design that makes the many tasks of daily living easier and more
pleasant. For instance, reducing the potential danger of everyday
household activities is a fundamental consideration. Affordability means

in this sense, to corporate durable, reliable and economical materials in
wee-planned designs.

use through the use of gardens and allotments for food growing. Urban
agriculture is a traditional part of urban areas and is actually increasing in
scale [11].
2.6. Identity
In general, identity means to experience a “total” environment as
meaningful. Human identity means to relate meaningfully to a world of
“construction” that composed of sensations. Man is not born in isolation,
but as part of structured totality. Man has a world from the very
beginning; a world which simply exists. Identity, thus, means to gain a
world through the understanding of existing environment. In general, the
existing environment has to be interpreted by man to become an
inhabited world.
All landscapes are characterized by an atmosphere which maintains its
identity through climatic and seasonal changes. This atmosphere is of
essential importance because of its unifying role in the environment, and
identity also consists in being open to environmental character. Identity is
never separated from daily life, and always related to human actions.

Figure 2: Flexible Interior Design (French, 2006).
2.4. Material
Industry innovation has presented the designer with a virtually endless
array of materials for every application. Design has always involved
seeking better solutions to satisfy changing needs. It is worth noting that
there are very good reasons why buildings continue to be made of the
same materials; concrete, timber and masonry have all been improved in
one way or another. Their usage in buildings persists because, they are
inexpensive relative to their unit of service (compressive, tensile, bending
strength, etc.) With the introduction of steel and reinforced concrete,
allowable stresses increased dramatically and expanded enormously the
formal possibilities for architectural form.
The change in the proportion of various materials used in buildings has
resulted in some important trends, including the increased use of
nonrenewables and the emerging priority to account for the embodied
energy of architectural assemblies.
Nonrenewables are those materials that do not regenerate and are
extracted from the natural capital of the earth, such as metals, petroleum
fuels, minerals, etc. A report by the World Resources Institute, projects a
300 percent rise in energy and material use as world population and
economic activity increase over the next 50 years. The report continues
as, if industry can become more efficient, using less material to provide
the goods and services people want, economic growth can be sustained,
thus decoupled from resource extraction and environmental harm. This
idea is often called eco-efficiency and influenced architecture as well.
“Reduce, reuse, recycle” is eco-efficiency’s popular mantra. Recycling
building materials is one of the techniques being employed to reduce the
environmental impact of buildings.
Rematerialisation is also important for sustainable design. In the
industrial world, it refers to chemical recycling that adds value to
materials, allowing them to be used again and again in high-quality
products. The process is modeled on nature’s nutrient and energy
systems, which perpetually recycle materials in closed-loop cycles [10].
2.5. The Public and Private Exterior Space
The development of buildings in a landscape is common to the garden
city and modernist movements. In the garden city, however, most of the
land was in gardens. The open space was therefore largely ‘privatised’ so
that it was used and maintained by the residents. In the modernist vision,
by contrast, open space was communal and part of the public domain.
Some of it may have been used as playgrounds or sports but most lacked
any function other than providing a buffer to traffic noise and a ‘pleasant’
outlook to residents. However someone living on the tenth floor of a
tower block has little use for the formless grassland in which the block is
set. The reality was therefore that much of this space was unused,
dangerous and a burden on public authorities responsible for
maintenance. Large areas of public open space are, of course, important
in urban areas. But, they need to be under the supervision through
surrounding buildings or supervised directly through public activities.
Sustainable urban areas are not necessarily those with the largest area
of open space. It is quality not quantity which counts.
Private exterior spaces can be provided through balconies, courtyards,
private gardens and even roof gardens. By this way opportunity for
greenery can be maximized. Open space can also be put to productive

Community design is the art of making sustainable living places that both
thrive and adapt to people’s needs for shelter, livelihood, commerce,
recreation, and social order. The nature of community design suggests
some predetermined intention rather than coincidence. Communities
thrive because they have a reason for being. This reason for being is not
something that has been established by mistake but rather is a response
to some external force or desire from the people who live there. When
the reason to exist endures, a community can change and adapt to the
societal evolution that inevitably occurs, whether it is the industrial
evolution or the information revolution. Regardless of their founders’
reasons for creating them, the great places (e.g. cities, communities) of
the world have survived because they fulfill the commercial, social, and
psychological needs of their citizens.
The process of community design requires cooperation between
designers, financial, economic, and real estate professionals, municipal
authorities, and the community at large. For any community planning
effort to be truly successful, it is essential that all those who influence
the process be part of the team, especially the municipal authorities
because of their crucial role as overseers of the community welfare. The
essence of community design derives from nature. Nature loves balance
and symmetry. In every living thing, nature attempts to create the
perfect solution (body size and shape) to satisfy a particular problem. The
successful communities of the past and present reflect not only the
essence of human relationships with one another, but the organizing
elements that are used to create form and function. Community, like any
structure, must have a framework that supports it and gives it physical
form. Circulation systems, both vehicular and pedestrian, are not only the
essential paths grows. Efficient circulation design creates the mental
pattern or image of a community. It is the one element that truly creates
individuality and establishes character [12].
3. John Schreiber Solominium House in Montreal as a Sample
The John Schreiber Archive, a part of the John Bland Canadian
Architecture Collection of the McGill University Libraries, contains the
great majority of the drawings and papers of Montreal architect and
landscape architect John Schreiber, who was a professor in the School of
Architecture at McGill from 1953 to 1987. These documents, representing
work from more than 200 of Professor Schreiber’s projects, constitute a
rich treasure of original design work, expressed in draughtsmanship of
great virtuosity[13].
He designed a series of residences in Montreal that embodied the
modern ideals of simplicity and openness of planning. He invariably
brought a sense of uniqueness and individuality to each house, through
thoughtful adaptation to site, original use of material, and non-standard
room layouts. He gave importance to traditional indigenous technologies
and customs. His residential designs reflect his passion for creative
recycling and the “small is beautiful” philosophy.
One of his outstanding projects was “Solominium”, a multi-use building he
designed and constructed on an empty lot, at the corner of RénéLévesque and Saint-Marc in 1988 (Figure 3). In this highly original design
for an eminently visible site, John Schreiber was able to bring together all
his concerns for sustainability and urban integration. He created a
number of apartments upstairs. This building became the new host for
recycled materials of all sorts: old slate blackboards, marble floor
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coverings, bricks, thick red pine joists from torn-down buildings - all found
their way into what turned out to be perfectly integrated compositions.
John Schreiber’s sensitivity to the unique characteristics of urban sites
was, in fact, the relationship between project and city that inspired his
much-quoted aphorism, “Buildings are for places, not for people.” What
John Schreiber meant was that any architectural or landscape project will
change owners and functions many times throughout its life, while its
role in the urban landscape tends to remain constant. The residents of
Solominium also have changed within time but, every resident felt
comfortable living there. Thus a certain flexibility of design and a
readiness to accept modification should characterize architecture, and the
building’s shape, colors, scale, the way it turns the corner or appears from
typical viewpoints must be carefully analyzed and defined in terms of its
urban context.

Figure 3. Solominium House with a Solar Relief on the Front Façade
(Ylmaz, 2006).
Through long-term experimentation he expertise on the fundamental
properties and “rules of assembly” for a great many different materials stone, brick, concrete, steel, ceramics, wood; he was able to use each
according to its own distinct personality and to fit them together
flawlessly. As much at home with humble as with “noble” materials, John
Schreiber made a feature of such unlikely components as galvanised
metal casing for gypsum wallboard, which he habitually left unpainted,
preferring to see most substances in their natural state. He was an early
exponent of stucco-encased rigid insulation exterior cladding, a
sophisticated though unpretentious construction system.
John Schreiber’s work in Solominium was truth to materials. He use of
appropriate materials and elimination of waste melded imperceptibly into
his other design principles, and informed the growing concern for ecologic
responsibility and sustainable development that characterised the
building.
He respects for the specific and unique relationship of the project whether building, landscape, or both - to the particularities of the site.
When working in the natural environment, this principle called for
recognition of the characteristics of the site itself: geological features,
slopes and “lay of the land”, native vegetation; and in relationships to the
site’s context: views of and from the site, the sun’s path and orientation,
the need for shelter from wind, attention to the direction of approach.
John Schreiber’s grasp of these elements was so strong and instinctive
that he would often exclaim, after a first visit to a new site, “I know
exactly what to do!” Solominium, so perfectly integrates to the site that
one can not notice it easily – it does not disturb the existing environment.
Related with the use of sun energy he constructed a solar greenhouse
(Figure 4) on the rooftop of Solominium which collects and stores the
heat from the sun and opens to a small rooftop garden that gives
opportunity for growing plants and helps to green the roof instead of a
pavement.
On top of the windows, he used eaves to prevent the sun rays in the
summer times to overheat interiors.

The use of abandoned or recycled materials, the manipulation of window
size and orientation to achieve the most efficient use of available light,
the use of solar panels, heat retention using building mass, and burying
buildings for minimal site impact and economy in the use of energy. John
Schreiber’s originality as a designer was recognized by a number of
publications featuring his work, and several prizes and awards received
from the Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC). In 1982 he
was elected as a Fellow of the Royal Architectural Institute of Canada
(RAIC), the highest honor accorded to a Canadian architect.
4. Conclusion
Energy consumption in modern buildings hinges on many factors such as
the technical properties of the building, the way in which the technical
installations are treated and how the users handle the technology. An
ever-increasing proportion of total energy consumption in buildings is
accounted for by purposes other than heating and ventilation, namely
water heating, the powering of all the equipment installed in buildings
and for lighting and all the equipment needed by users (domestic
electricity in homes or business electricity in commercial premises).
Energy consumption depends very much on how the building is designed
and what technology is used when building it, how efficiently it can be
ventilated, how much heat can be recovered from the ventilation air, how
the heating system can be regulated so as to utilize heat supply from the
sun, human beings, appliances etc., and how energy-efficient the
equipment is which has been installed both for running the house and for
use by its occupants. The quality of insulation of the walls, floors, roof
and windows is also crucial for saving in energy consumption.
There is a great difference between the thermal insulation capacity of a
wall and that of a window [14 ]. Mostly, the energy-efficient windows
have lower thermal insulation capacity of an outer wall. Large window
areas afford a beautiful view and let a great deal of light into the home.
Too large a proportion of windows, however is not always a good thing
from an energy perspective. Passive solar gain can supply an additional
heat, but how much of that heat can be utilized will depend on the
design of the building and on how it interacts with installation systems. If
large windows are opted for, there should also be good opportunities for
excluding heat during summer, so as to provide pleasant indoor climate.
As a result of its geographical opportunities, in other words, of being a
Mediterranean country , Turkey is lucky enough to make a far more
intensive use of solar energy in housing .Similarly ,wind energy can be
extensively used depending upon the location of the construction
projects. Thus, more expensive and ecologically unfriendly practices may
be avoided at the same time.
Turkey still possesses certain traits of a cultural tradition originating from
the Ottoman period , which might be relevant for creating sustainable
communities. Sustainable neighborhood unit concept that was developed
in the Western hemisphere can be regarded as a counterpart of the
‘mahalle’ ,as a local word describing the neighborhood concept since the
Ottoman rule, which can solve most of its design, planning and
development problems in itself. It is unfortunate that recent
transformation taking place under the impact of globalization does not
leave room for the revival of this cultural institution. It would be
worthwile to suggest that mahalle has to be taken up for reorganization
and remodelling so as to serve the needs of creating sustainable
communities .

Figure 4: Solominium Rooftop Solar Greenhouse (Ylmaz, 2006).
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The considerations of environment and sustainability have to be
introduced into architectural education as well. The underlying premise is
that education is a key factor of creating awareness and demand for
sustainable buildings, and enhancing the ability of our future design
professionals to deliver them.
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Özet
Hidroelektrik potansiyel belirlenirken akmn debisi oldukça önemli
parametrelerden biridir. Bu çalșmada, Așağ Sakarya Havzasndaki (ASH)
küçük akarsularn akm debileri Yapay Sinir Ağlar (YSA) yöntemi ile tahmin
edilerek enerji potansiyelleri tespit edilmiștir. Enerji sektöründe önemli bir yere
sahip olan hidroelektrik enerji, Türkiye’de 26 ana havzada üretilmektedir.
Sakarya Havzas bu havzalardan biri olup, önemli su kaynaklar potansiyeline
sahiptir. Akarsularda; debi, hz ve derinlik gibi hidrolik ve hidrolojik özellikler
önemli parametrelerdir.
Enerji potansiyelinin tespit edilmesinde, tașknlarn önceden tahmin
edilmesinde, hazne ișletme çalșmalarnda ve kat madde tașnm hareketinde
oldukça önemlidir. Ancak olaya etki eden değișkenlerin çok fazla olmas ve
mevcut parametrelerin belirsizlikleri akm-zaman serilerinin olușturulmasn
olumsuz yönde etkilediğinden klasik metotlarla akm debilerini tahmin etmek
hem zaman almakta hem de güvenilir sonuçlar vermemektedir. Bu çalșmada,
YSA kullanlarak ASH ‘ da ki küçük akarsularn debileri tahmin edilmiș ve daha
sonra bu debilerden faydalanlarak bu akarsularn hidroelektrik enerji
potansiyelleri tespit edilmiștir.
Anahtar kelimeler: Așağ Sakarya Havzas, Akm debileri, Yapay Sinir Ağlar,
Hidroelektrik Potansiyel, Küçük Hidroelektrik Santral
Abstract
Flow discharges are the most important parameter to estimate hydropower
potential. In this study, hydropower potential of the small streams has been
estimated by using Artificial Neural Networks (ANN) in the Lower Sakarya
Basin (LSB). Hydropower energy has an important position in the energy
sector hydropower energy, has been produced in 26 main basins in Turkey.
Sakarya Basin is one of these basins has an importance due to and the
amount of water sources in Turkey. In the streams, flow discharges and
velocity are very important parameters to estimate hydropower energy
potential, floods and sediment discharges. Because of the large amount of
variables it is difficult to estimate flow-time series by using old methods. In
this thesis, first of all the flow discharges have been estimated in small
streams in LSB by using ANN then hydropower energy potential has been
estimated in small streams by using these flow discharges.
Keywords: Lower Sakarya Basin, Flow Curves, Artificial Neural Networks,
Hydropower Potential, Small Hydropower Plant

dșa bağml olmayan hidroelektrik santraller ekonomik açdan da
sürdürülebilir enerji kaynaklar arasndadr. Ancak burada dikkat çekilmesi
gereken en önemli konu HES’lerin yer seçimi kararlarnda çevresel
faktörlerin ve arazi özelliklerinin göz önünde tutulmasdr [1].
Akm modelleri hidrolojik çalșmalarda çok önemli bir yere sahip olmakla
birlikte günümüzde çalșmalarn devam ettiği alanlardan biridir.
Gelecekteki belli bir tarihte görülecek akmn tahmini, tașkn uyarlarnn
yaplmas, tașkn kontrolü maksatl haznelerin ișletilmesi, akarsuyun su
potansiyelinin belirlenmesi, kurak dönemlerde hidroelektrik üretiminin, șehir
suyu ve sulama suyunun dağtm ve akarsularda ulașmn planlanmas
açsndan büyük ölçüde önem tașr [2].
Bir akarsudaki akm havzaya düșen yağșa bağl olmakla birlikte yağș olaynn
görülmesi ile akmn olușmas arasnda belli bir gecikme vardr. Akm
tahminlerini yaparken bu gecikmeden yararlanlr. Havzaya düșen yağșlardan
akm debilerinin tahmin edilmesi uzun gözlemler gerektirdiğinden ksa sürede
herhangi bir havzadaki akm tahminlerini yapmak oldukça zordur. Bu sebeple,
istatistiksel tahminlere göre son derece pratik olan ve ksa sürede sonuca
ulașlan değișik yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadr. Bundan dolay son
zamanlarda literatürde sklkla karșlașlan ve su mühendisliğinde önemli bir
yere sahip olan YSA yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadr.
Eldeki verilerin yardm ile nehir akm tahmininin yaplmas su kaynaklar
projelendirme çalșmalar açsndan önem tașmaktadr. Su kaynaklarnn
geliștirilmesi planlanmas ve yönetiminde hidrolojik verilerin toplanmas ve
analizi büyük önem tașr. Mevcut veriler genellikle sürecin toplamn tam
olarak yanstmadğndan, daha güvenilir kararlar alabilmek için sürecin
modellenmesi gerekmektedir. Modeller planlama ve tasarm için veri üretmek
ya da süreçlerin gelecekteki değerlerini tahmini için kullanlabilir [3].
Bu çalșmann amac literatürdeki çalșmalardan faydalanarak YSA
metotlarn kullanarak eldeki mevcut veriler șğnda așağ Sakarya
havzasndaki küçük akarsularn debilerinin tahmin edilmesi ve enerji
potansiyellerinin belirlenmesi amaçlanmaktadr. YSA modeli Sakarya
Havzasndaki Kargn deresi ve Karakaya deresi üzerinde bulunan
istasyonlara ait 1999-2000 yllar arasndaki ötelenmiș günlük akm verileri
kullanlarak t anndaki akm tahminleri yaplmaya çalșlmștr.
Akm tahmin metotlar olarak YSA ve Çoklu doğrusal regresyon analizi
(ÇDRA) metotlar kullanlmaktadr. Çalșma da kullanlan 1999-2000 yllar
arasnda her bir akarsu için gözlenen 362 adet ötelenmiș günlük debi
verisinin 262’ si eğitim için geri kalan 120 adet veri ise test için kullanlmștr.
Elde edilen sonuçlar günlük akm verilerine uygulanmș, çkan sonuçlar
karșlaștrlmștr.

1. Giriș
Türkiye küçük HES potansiyeli bakmndan oldukça zengin bir ülkedir.
Türkiye’de küçük ölçekli hidroelektrik santrallerinin kullanlmas üzerine ilk
zamanlarda pek durulmamștr. Ancak, enerji talebindeki durumu gözönüne
aldğmzda, Türkiye için küçük ölçekli su gücü sistemlerinin önemi
artmaktadr. Elektrik sektöründe yaplan yeni yasal ve yönetsel
düzenlemeler çerçevesinde gerek kamu kurumlar (EİE,DSİ) gerekse özel
sektör tarafndan bu alandaki yatrmlarn arttrlmas planlanmștr.
Özellikle küçük HES’lerin temiz, güvenilir, verimli, sürdürülebilir, kalc ve
yenilenebilir bir enerji kaynağ olmas bu alandaki geliștirilecek politikalarn
ve uygulamalarn sürdürülebilir kalknma açsndan olumlu olduğunu
göstermektedir.
Avrupa birliği ülkelerinde bugün artk büyük HES, küçük HES ayrm
yaplmamaktadr. Çünkü; Çevre maliyetleri açsndan ve yakt konusunda
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1.1. Türkiye’deki Küçük Ölçekli Hidroelektrik Potansiyel
Türkiye’nin hidroelektrik potansiyeli içinde küçük akarsulardan elde
edilebilecek enerji miktarn belirleyecek ülke düzeyinde güvenilir bir çalșma
1980 ylna kadar yaplamamștr. 1981 ylndan itibaren E.İ.E. İdaresi Genel
Direktörlüğünde küçük akarsulardaki hidroelektrik potansiyelinin saptanmas
çalșmasna bașlanmștr. Bu çalșma sonuçlarna göre küçük akarsular
üzerinde 3948 MW güç tesis edildiğinde, 13.9x109 kwh/yl güvenilir, 32.4x109
kwh/yl ortalama enerji temin edilebileceği hesaplanmștr. Türkiye’de ulusal
șebekeden uzakta olan orman köylerinin elektrifikasyonu ile çeșitli
nedenlerle ulusal șebekeden çok yetersiz elektrik alabilmekte olan köy ve
kasabalar için değerlendirilebilecek son derece önemli bir doğal kaynağn
varlğn göstermektedir [4]. Türkiye deki küçük sularda hidroelektrik amaçl
su potansiyeli çalșmalar șekil 1 de gösterilmiștir.

ihtiyaçlarnn karșlanmas için projeler geliștirilmiș ve geliștirilmeye devam
edilmektedir. Bunlarn yan sra havzada bulunan su kaynaklar ovann
verimliliği için son derece önemlidir. Sakarya Nehri Türkiye içinde önemli bir
su kaynağdr. Sakarya Nehrinin yan sra havzada; Mudurnu Çay, Dinsiz
Çay, Çark Suyu, Kargn deresi, Karakaya deresi, Karasu Deresi gibi önemli
su potansiyelleri de mevcuttur [6].
2. YAPAY SİNİR AĞLARI

Șekil 1. Türkiye’nin küçük sularda hidroelektrik amaçl su potansiyeli
çalșmalar [5].
1.2. Hidroelektrik Potansiyel Hesaplama Yöntemi
Akarsularn hidroelektrik potansiyeli, tomografik koșullarn sağladğ düșü
yüksekliğine ve suyun debisine bağl olarak belirlenir. Akarsularn toplam
debi ve düșülerine göre hesaplanan brüt potansiyel, maksimum teorik
düzeyi gösterir. Brüt potansiyel bütün doğal akșlarn, deniz seviyesine, snr
așan sularda snra kadar %100 türbin verimiyle elde edilebileceği varsaylan
yllk enerji potansiyelini ifade etmektedir. Teknik açdan uygulanmas
mümkün su kuvveti projelerinin tümünün gerçekleștirilmesi sonucunda elde
olunabilecek üretimin maksimum değerini gösteren teknik potansiyel, enerji
değeri olarak brüt potansiyelin bir fonksiyonudur ve onun yüzdesi olarak
ifade olunur [4].
Bu çalșmada bölgenin küçük HES potansiyeli hesaplanacağ için küçük
akarsularla ilgili olan tablolar kullanlarak gerekli olan hesaplamalar
yaplmaktadr. Hidroelektrik enerjinin hesaplanmasnn değișik yöntemleri
vardr. Enerji miktar en çok suyun debisi ve düșü değerine bağl olduğu için
hesap yöntemlerinde genellikle bu iki parametrenin etkin olduğu (1,2)’deki
bağnt kullanlmaktadr.
N=�*H*Q

(1,2)

Bu formülde:
N = Güç(kgm/sn)
� = Suyun birim hacim ağrlğ
H = Kot Fark3 (m)
Q = Debi (m /sn)
1.3. Sakarya Havzas ve Hidroelektrik Potansiyeli ve Proje Çalșmalar
DSİ tarafndan yaplan havza çalșmalar neticesinde ülkemiz akarsu
havzalar 26 ana havzaya bölünmüștür. Bunlarda 12 numaral olan havza ise
Sakarya Havzasdr. Sakarya havzasn su kaynaklar ve bu kaynaklarn
sağlayabileceği enerji potansiyelleri așağda irdelenmektedir [6]. Türkiye’deki
26 ana havdan biri olan 12 nolu Sakarya havzas Șekil 2 de gösterilmiștir. DSİ
ve EİE tarafndan yaplan etüt ve projelendirme çalșmalarnda ASH ve YSH
olmak üzere iki ayr bölümde tanmlanmaktadr. Bu çalșmada ASH ve bu
havzaya ait su kaynaklar ile bu kaynaklarn hidroelektrik enerji
potansiyelleri irdelendiğinden çalșma alan olarak ASH seçilmiștir.

İnsanlğn doğay araștrma ve taklit etme çabalarnn en son ürünlerinden
bir tanesi Yapay Sinir Ağlar teknolojisidir. YSA, basit biyolojik sinir
sisteminin çalșma șeklini simüle etmek için tasarlanan programlardr.
YSA’lar, ağrlklandrlmș șekilde birbirlerine bağlanmș birçok ișlem
elemanlarndan (nöronlar) olușan matematiksel sistemlerdir. Bir ișlem
eleman, aslnda sk, sk transfer fonksiyonu olarak anlan bir denklemdir. Bu
ișlem eleman, diğer nöronlardan sinyalleri alr; bunlar birleștirir, dönüștürür
ve saysal bir sonuç ortaya çkartr. Genelde, ișlem elemanlar kabaca gerçek
nöronlara karșlk gelirler ve bir ağ içinde birbirlerine bağlanrlar; bu yap da
sinir ağlarn olușturmaktadr [8].
Genel olarak YSA metodolojisinin uygulama admlarna bakldğnda, YSA’nn
basit ama yoğun yaps ve baz temel özellikleri daha açk
anlașlabilmektedir. Tipik olarak, bir YSA’nn mimarisi (veya yaps)
olușturulur ve çeșitli matematiksel algoritmalardan bir tanesi kullanlarak
üretilen çktlarn doğruluk (accuracy) düzeyinin maksimize edilmesi için
gerekli olan ağrlk değerleri belirlenir. YSA’lar önceki örnekleri kullanarak
ağrlklar belirlemek yoluyla girdi değișkenler ile tahmin edilen değișkenler
arasndaki ilișkiyi ortaya çkartrlar; diğer bir deyișle YSA’lar eğitilir. Bir kez
bu ilișkiler ortaya çkartldktan sonra (yani ağ eğitildikten sonra), YSA yeni
verilerle çalștrlabilir ve tahminler üretilebilir. Bir ağn performans,
amaçlanan sinyal ve hata kriteri ile ölçülür. Ağn çkts, amaçlanan çkt ile
karșlaștrlarak hata pay elde edilir. YSA nn temel ișlem eleman olan
yapay nöronlar, doğal nöronlarn dört temel fonksiyonunu simüle ederler [8].
2.1. İleri Beslemeli Geriye Yaylm Sinir Ağlar (İBGYSA)
Su kaynaklarnda en çok kullanlan yapay sinir ağlar metodudur. Bu yapay
sinir ağnda girdi, ara ve çkt birimleri olmak üzere üç farkl birim
bulunmaktadr. Her birim birçok nörondan olușmakta olup birimler arasnda
ağrlk kümeleri ile bağlanmaktadrlar. Bağlanma șekli ve her ksmdaki
nöron says değișebilmektedir. Ayn ksmdaki nöronlar arasnda iletișim
olmasna izin verilmemektedir. Geriye dağlmas hata yaylmas iki etaptan
olușmaktadr. Çkt birimindeki çkt bilgi sinyalleri arasndaki farklara
dayanarak bağlant kuvvetleri üzerinde değișikliklerin yapldğ bir geriye
doğru ilerleme etab bulunur [9].
Geriye yaylma algoritmasnn mahsurlar da vardr. Bunlar arasnda örneğin
ağn eğitilebilme garantisi yoktur. Eğitimin gerçekleștirilebilmesi için ağn
büyütülmesinin yeterli olabileceği düșünülebilir [9].
3. YSA YÖNTEMİ KULLANILARAK BİLİNEN AKIM DEĞERLERİNDEN
GELECEKTEKİ AKIMLARIN TAHMİNİ
YSA nn lineer olamayan sistemlerin modellenmesindeki bașars hidroloji ve
hidrolik konulardaki uygulamalarn artrmștr. Bu çalșmada ilk așamada
çoklu doğrusal regresyon analizi, ikinci așmada YSA metotlarndan İBGY
metodu kullanlarak akm değerlerinin tahmini yaplmaktadr.
Bu çalșmada, DSİ’ nin 2000 Akm yllğ kitabnda yaynlamș olduğu 12 nolu
Sakarya havzas üzerinde bulunan Kargn Deresi ve Karakaya deresi
istasyonlarna ait günlük akm değerleri kullanlmaktadr. 01.10.1999–
30.09.2000 tarihleri arasndaki 724 adet ötelenmiș günlük debi verisinin
484’ si eğitim için, geri kalan 240 adet veri ise test așamasnda
kullanlmștr. Çalșma için kullanlan veriler bilgisayar ortamnda Microsoft
Excel 2003, NeuroSolutions 4.0 ve Matlab 7.1 programlar kullanlarak gerekli
hesaplamalar ve analizler yaplmștr.
3.1. Kargn deresi ve Karakaya deresi istasyonlarna ait veriler için YSA
uygyulamas

Șekil 2. Sakarya havzas [7].
Sakarya havzas oldukça önemli su kaynaklarna, ovas ise verimli topraklara
ve önemli sanayi kurulușlarna sahiptir. Sakarya ovasnda sanayileșmenin
hzla gelișmesi ve ovann ulașm ağ bakmndan çok önemli bir noktada
olmas sebebiyle Sakarya havzas içinde önemli avantajlar sağlamaktadr. Bu
avantajlarn bașnda; bölgede bulunan sanayi kurulușlarnn enerji

Tablo 1’de ileri beslemeli geriye yaynm sinir ağlar metoduyla farkl girdi ve
gizli tabaka hücre saylar kullanlarak elde edilen ortalama karesel hata ve
korelasyon katsaylar sonuçlar verilmiștir. En iyi ortalama karesel hata
(OKH) ve korelasyon katsays (R) değerleri Kargn deresi ve karakaya deresi
için Q(t-4), Q(t-3), Q(t-2) ve Q(t-1) anndaki akm değerlerinin girdi olarak
alnp Qt anndaki akmn kestirildiği alternatifte elde edilmiștir. Bu
alternatifte girdi tabakasndaki hücre says dört, gizli tabakadaki hücre
says iki ve çkt tabakasndaki hücre says birdir. Transfer fonksiyonu
olarak tanjant ve 1000 epoch (iterasyon says) için olușturulan modelde
elde edilmiștir. Ayn zamanda derelere ait akm tahminleri için en iyi sonucu
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veren YSA çktlar ile ölçülen akmlarn karșlaștrlmas Kargn deresi için
Șekil 1’de. Karakaya deresi için Șekil 2’de gösterilmiștir [10].

Gelișmekte olan ülkeler arasnda yer alan ülkemiz Türkiye, petrol ve doğal gaz
gibi enerji kaynaklar bakmndan zengin bir ülke olmamakla birlikte
hidroelektrik enerjisi bakmndan önemli bir potansiyele sahiptir. Bu sebeple
Türkiye gelecekteki enerji stratejisini, bu potansiyelin tamamn kullanmaya
dayandrmak durumundadr.
Bu nedenle Sakarya havzasnda yaplan HES çalșmalar arttrlmal ve bu
çalșmalar desteklenmelidir. Ancak bu destek; Sakarya Nehri’nin ana
kollarndaki HES potansiyelinin tamamna yakn bir bölümünün kullanldğ
dikkate alndğnda, yan kollara ve küçük akarsulara doğru kaydrlmaldr.
Türkiye küçük HES potansiyeli bakmndan oldukça zengin bir ülkedir.
Ülkemizdeki 26 ana havzada mevcut olan çok saydaki küçük akarsular,
dereler ve yan kollarn enerji potansiyelleri YSA yöntemleri kullanlarak tespit
edilmeli ve potansiyelin ekonomiklik ve sürdürülebilirlik analizi yapldktan
sonra Ülkemizin enerji sektörüne ve dolays ile ekonomisine kazandrlmaldr.
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Gün

Șekil 4. Karakaya Deresi: Dört (4) girdi bir (1) çkt için YSA tahmini (OKH=
0,005780349 – R= 0,988002737)
Tablo 1. İBGY Metoduyla elde edilen sonuçlar
R
0,90158
0,93162
0,94105

Gizli Tabakadaki
Hücre Says
2
2
2

0,96138

2

0,01296
0,01313
0,01425

0,97278
0,97122
0,97050

2
2
2

0,00578

0,98800

2

Kargn Deresi
Girdi Parametreleri
OKH
Q(t-1)
0,000129
Q(t-2),Q(t-1)
0,000151
Q(t-3),Q(t-2),
0,000132
Q(t-1)
Q(t-4),Q(t-3),
0,000184
Q(t-2),Q(t-1)
Karakaya Deresi
Q(t-1)
Q(t-2),Q(t-1)
Q(t-3),Q(t-2),
Q(t-1)
Q(t-4),Q(t-3),
Q(t-2),Q(t-1)
4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalșmada, Așağ Sakarya Havzasndaki Kargn Deresi ve Karakaya deresi
üzerindeki istasyonlara ait ötelenmiș günlük akm verileri kullanlarak t
anndaki akm tahminleri yaplmaya çalșlmștr. Akm tahmin metotlar
olarak YSA ve ÇDRA metotlar kullanld. Çalșma da kullanlan 1999-2000
yllar arasnda akarsularda gözlenen 724 adet ötelenmiș günlük debi
verisinin 484’ si eğitim için geri kalan 240 adet veri ise test için kullanld.
Yapay sinir ağlar yöntemi ile elde edilen verilerin gelecek yllardaki akmlar
tahminde tutarl olduğu gözlemlendi. Elde edilen tahmin verileri șğnda
inceleme yaplan havzann küçük HES potansiyelinin belirlenmesi için uygun
olduğu sonucuna varlmștr.
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Özet
Son yllarda kömür ve fosil yaktlarnn kullanma bağl olarak hava kirliliğindeki
artș ve bu kaynaklarn giderek azalmaya bașlamas, enerji korunumu ve
binalarda s yaltm metotlarna dikkatleri çekmiștir. Özelikle Türkiye giderek
büyüyen ihtiyac karșlamak için bu konuda acil önlemler almak zorundadr.
Çünkü enerji verimliliği düșük enerji giderlerinin yan sra yüksek scaklk
konforunu da sağlamaktadr. Mükemmel yaltm, yüksek kaliteli pencereler ve
s kazanm sadece enerji ihtiyacn bir ksm düșürmemekte ayn zamanda
sürdürülebilir bina kültürünün devam etmesine neden olmaktadr.
Bu çalșma Çorlu Mühendislik Fakültesi binasnn, TSE 825 Is yaltm
standardna uyularak kș konforu için yaltm yapldktan sonraki enerji
kazanmn açğa çkarmaktadr. Öncelikle enerji tüketimi için s kayb ve
uygulanmas gerekli yaltm ayr ayr incelenecektir. Bina dș kabuğuna EPS
kullanarak ve pencereleri low-e kaplamal pencerelerle değiștirerek enerji
tasarrufu sağlanmaya çalșlacaktr. Hesaplar TSE 825 standardna uygun dört
değișkenle PÜD (Polistren Üreticileri Derneği) program ile yaplmștr. Sonuç
olarak binada yaltm yaplarak yaklașk %63 enerji tasarrufu sağlanmș ve 6,59
ylda bunun geri dönceği hesap edilmiștir.
Anahtar kelimeler: TS, Is yaltm, enerji verimliliği, enerji tasarrufu, Çorlu
Mühendislik Fakültesi binas
Abstract
Since rising of air pollution due to the usage of coal and fossil fuels and
decrease reserves of these fuels makes attraction to the energy conservation
and heat insulation methods respectively. Especially Turkey will have to take
preventions for growing needs of energy demand rapidly. Because energy
efficiency is the key to high termal comfort as well as very low energy costs.
Excellent insulation, high quality windows and heat recovery make it possible
not only to reduce the energy requirement just a little bit, but to substitute
the sustainable building culture.
This paper reveals the energy saving of Çorlu Engineering Faculty building
after making variable insulation methods under the winter comfort of TSE
Heat Insulation Standard. Basically it puts forward energy consumption as
heat loss and heat energy demand annually for present building and for
isolated one respectively. Isolation is planned to outer face of the building
with EPS material and the windows are recommended to be changed by lowe windows. Calculations were made for four variables and each one were
controlled under TSE 825 standard. Also PÜD program was used for the
calculations. As a result aproximately %63 energy saving is obtained after
making insulation of the building and it will be returned 6.59 years
Keywords: TS, heat insulation, energy efficiency, energy saving, Çorlu
Engineering Faculty building
1. Giriș
Enerji kaynaklarnn giderek tüketildiği günümüzde, enerji sarfiyatlar gerek
ekonomik, gerekse ekolojik düzenin ypranmasna sebep olmaktadr. Buna
karșn konfor ve yașam șartlarn sağlamaya çalștğmz mekânlarda ihtiyaç
duyulan enerji miktar teknolojinin de gelișmesiyle büyük bir artș
göstermektedir. Enerjiye duyulan ihtiyaç ve enerjinin elde edilmesi için ödenen
bedeller düșünüldüğünde en az enerjiyle en fazla verim alnmas gerekliliği
ortaya çkar. Bu doğrultuda yaplabilecek en doğru seçim enerji tasarrufudur.
Binalarda tüketilen enerjinin büyük ksmnn stma ve soğutma amaçl
kullanldğ gözönünde bulundurulursa s yaltmnn enerji tasarrufunda büyük
rol oynadğ daha net anlașlmș olur. Özellikle, gelișmiș ülkelere kyasla enerji
tüketimi giderek artan ülkemizde s yaltm daha önemli hale gelmektedir.

Yaplarda kullanlacak s yaltm malzemelerinin yap fiziksel özelliklerini
snrlayan, yapnn bulunduğu çevreyle olan etkileșimini tarif eden ve yapnn
ihtiyaç duyacağ snma enerjisini hesaplamaya yönelik bir hesap metodu
içeren bu yönetmelik ayn zamanda kullanlacak s yaltm malzemesinin ve
tekniğinin belirlenmesine de olanak vermektedir. [1]
Ülkemizde yeni inșa edilen ve mevcut yaplarda s yaltmnda artș
gözlenmekle birlikte, enerji tasarrufu açsndan yeterli düzeye gelinmediği
görülmektedir. Özellikle s yaltm binalarda tasarruf için büyük rol
oynamaktadr. Binalarda s yaltm önlemleriyle, bina durumuna bağl olarak
%20-70 orannda s tasarrufu sağlanabilmektedir.
Binalarda yaltm yapmakla, tesisat ilk yatrm giderlerinde de azaltma
yaplmaktadr. Kazan kapasiteleri düșmekte, odalara yerleștirilecek radyatör
miktar azalmakta ve boru çaplar küçülmektedir. Yaltma yaplan yatrm ksa
zamanda kendini telafi etmektedir. İleriye yönelik olarak da ilave tasarruf ve
ilave kazanç sağlanmaktadr. Yakta ödenen parann büyük bir ksmnn da
ithalat yoluyla yurt dșna gittiği düșünülürse, yaltm yoluyla yakt tasarrufu,
döviz tasarrufu anlamna da gelmektedir [2].
Bu çalșmada, TS 825 s yaltm standardnda tanmlanan kș konforu için s
yaltm hesap metodu incelenmiștir. Hesap metodunun uygulamas olarak da
örnek bina olarak seçilen Namk Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi
binasnda s kayplar ve yllk stma enerjisi ihtiyac miktarlar, s yaltm
yaplmamș durum ve s yaltm malzemesi olarak “Genișletilmiș Polistren
Köpük (EPS)” kullanlarak dșardan yaltm yaplarak mevcut pencereler ve
Low-E kaplamal pencereler için ayr ayr incelenmiș, s yaltm uygulama
maliyeti de hesaba katlarak yaplabilecek enerji tasarrufu hesaplanmștr.
Ayrca hesaplanan dört durum için de kayplarnn TS 825’e uygunluk kontrolü
yaplmștr. Hesaplamalarda “Polistren Üreticileri Derneği (PÜD)” tarafndan
hazrlatlan MS Excel tabanl program kullanlmștr.
2. Model Bina ve Hesaplamalar
“Ekspande Polistiren Köpük” (EPS) kullanlarak yaplan dșardan yaltm
(mantolama) uygulamasnn, yaltmsz durumla karșlaștrlmas ve gerekli
yllk stma enerjisi ihtiyacnda sağlanabilecek tasarrufun bulunmas amacyla,
TS 825’de belirtilen kș konforu hesap metotlaryla örnek bir proje üzerinde
gerekli hesaplar yaplmștr. Hesaplar dört farkl durumu kapsamaktadr;

Binann mevcut (s yaltmsz) durumu için yaplan sl performans
hesaplar.

30kg/m3 yoğunluklu EPS ile 10 cm kalnlkta dștan yaltm sonucu
sl performans hesaplar.

Binann sl performansn artrmak amacyla mevcut camlarn LowE kaplamal camlarla değiștirilmesi sonucunda s yaltm
yaplmamș durumda sl performans hesaplar.

Low-E kaplamal camlarn kullanmyla birlikte 20kg/m3 yoğunluklu
EPS ile 3 cm. kalnlkta dștan yaltm sonucu sl performans
hesaplar.
2.1. Model Bina Tanm
Isl performans hesaplar için örnek bina olarak Tekirdağ İli Çorlu İlçesinde
bulunan Namk Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Binas
kullanlmștr. Eğitim yaps olarak kullanlan bina, 1 zemin kat (H = 3.5 m), 2
asma kat (H = 2.5 m) ve 2 normal kattan (H = 3.5m) olușmaktadr. Bina kat
planlar șekil 1,2,3 de verilmiștir.
1994 ylnda inșa edilmiș binada çat tipi örtülü krma çatdr. Çatda s yaltm
çat aras döșemesine uygulanmștr. Zemin katnda zemine oturan döșemenin
yannda, kot farkndan dolay duvarlarn bir ksm toprakla temas halindedir.
Normal kat döșemelerinin bir ksm ise, çkma olarak tasarlanmștr.

1998’de yürürlüğe giren ve 2000 ylndan itibaren binalarda s yaltm
zorunluluğu getiren TS 825 ‘Binalarda Is Yaltm Kurallar’ ülkemizde s
yaltmna verilmeye bașlanan önemin önemli bir göstergesidir. TS 825,
tamamen yap fiziği kurallarna dikkat edilerek hazrlanmș bir standarttr.
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2.1.2 Mevcut pencerelerle dștan yaltm yapldğnda olușan kesitler
Ö ğr en ci
Yemekha nesi

Binada mevcut pencerelerin korunduğu durumda EPS kullanlarak dșardan
yaltm yaplan duruma ait kesitler Șekil 5’da verilmiștir.
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Șekil 1. Zemin kat plan
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Șekil 5. Mevcut pencerelerle dșardan yaltmda kullanlan kesitler
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2.1.2 Low-E kaplamal pencere uygulamasnn ardndan binaya dștan
yaltm yapldğnda olușan kesitler
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Șekil 2. Asma birinci ve ikinci kat plan

Binada mevcut pencerelerin Low-E kaplamal pencerelerle değiștirilmesinin
ardndan EPS kullanlarak dșardan yaltm yaplan duruma ait kesitler Șekil
6’da verilmiștir.
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Șekil 3. Birinci ve ikinci kat plan
2.1.1. Is yaltmsz durumda binada olușan kesitler
Binada elemanlara ait s yaltmsz kesitler ve bunlara ait tanmlar Șekil 4’de
verilmiștir.

Șekil 6. Low-E kaplamal pencere uygulamasndan sonra dșardan
yaltmda kullanlan kesitler
2.2 Kș Konforu ile İlgili Hesaplamalar
Kș konforu ile ilgili hesaplamalar, s yaltmsz ve mevcut pencereli durum,
mevcut pencerelerle s yaltml durum, Low-E kaplamal pencerelerle s
yaltmsz durum ve Low-E kaplamal pencerelerle s yaltml durum için ayr
ayr yaplmștr. Hesaplamalarda, Polistiren Üreticileri Derneği tarafndan
sunulan MS Excel tabanl program kullanlmștr. Hesaplamalar örnek binann
bulunduğu 2. “Derece Gün (DG)” bölgesi için yaplmștr. Bina özellikleri ve
hesap sonuçlar Çizelge 1 ve 2’de verilmiștir.

Șekil 4. Yaltmsz durumlarda kullanlan kesitler
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arasndaki yllk stma enerjisi ihtiyac oran 1.127 olarak hesaplanmștr (Çizelge
3).
Çizelge 3. Örnek binaya ait yllk stma enerjisi giderleri

Çizelge 1. Örnek bina özellikleri
Toplam brüt bina hacmi, (V brüt)
Toplam bina kabuk alan, (A toplam)

m³
m²
-

V brüt/A toplam
Saydam olmayan (cam) / Toplam
düșey alan (cam+duvar)
Kullanlan alan (A�)=0,32xVbrüt
m²
Zemin döșeme alan
m²
Hesaplamalarda kullanlan alanlar
Duvar alanlar
Dș havayla temas eden
İç sva + donatl beton +EPS+dș sva
m²
Pencere alan
12 mm aralkl çift caml PVC pencere
m²
Çat alan
Havalandrma boșluğu olan örtülü çat
m²
Çkma alt alanlar
Çkma alt
m²
Yönlere göre saydam eleman alanlar
Doğu (arka)
m²
Bat (ön)
m²
Kuzey (sağ)
m²
Güney (sol)
m²
Is köprüsü olușturan eleman alanlar
Kiriș+kolon+döșeme aln toplam alan
m²

37503.2
4968.8

Enerji
kaynağ

7.548
0.456
12001
2677.5

Sv yakt
(fuel oil)
Eektrik

246.1

Qyl,20ºC
/ Qyl,19ºC

0.5

1.127

19 ºC iç ortam
scaklğ için
2008 yl
tutar, (TL)

Istma
gideri,
(TL)

118300

11830
0
7000
12530
0

14000

TOPLAM

2266.6

20 ºC iç
ortam
scaklğ
için
Hesaplam
a stma
gideri,
(TL)
133324
7889
141213

2856.2

Ayrca hesaplar yaplan dört farkl durum için sonuçlarn özeti ve sağlanacak
ekonomik tasarruflar çizelge 4’de gösterilmiș, her bir durum için değerlendirme
buna göre yaplmștr.

265.2

Çizelge 4. Farkl durumlar için maliyet, tasarruf ve uygulama masraf geri
kazanm süreleri

648.1
430.8
537
650.7

2266.6
Is Yaltm Durumu

602.8

Çizelge 2. Binann yllk stma enerjisi ihtiyac (Șekil 4’deki kesitler ve mevcut
pencereler için)
YILLIK ISITMA ENERJİSİ İHTİYACI
ISI KAZANÇLARI
TOPLAM
GÜNEŞ TOPLAM
ISI
İÇ ISI ENERJİSİ
ISI
ÖZGÜL SICAKLIK
AYLAR
ISI KAYBI FARKI KAYIPLA KAZANCI KAZANCI KAZANÇL KKO
H=Hi+Hh
Ti-Td
H(Ti-Td)
�i
�g
�T=�i+�
�
(W/K)
(K,°C)
(W)
(W)
(W)
g (W)
(-)
OCAK
16,7 548827,3
51458,4 111463,6
0,20
ŞUBAT
15,5 509390,6
65292,0 125297,2
0,25
MART
12,8 420658,1
82951,6 142956,7
0,34
NİSAN
7,4 243192,9
89544,5 149549,6
0,61
MAYIS
2,2
72300,6
108135,4 168140,5
2,33
HAZİRAN
-1,9
114246,4 174251,5
32863,9
60005,1
TEMMUZ
-4,4
111034,7 171039,8
AĞUSTOS
-3,8
102758,2 162763,3
EYLÜL
0,4
13145,6
84437,9 144443,0
10,99
EKİM
5,9 193897,1
66476,8 126481,5
0,65
KASIM
10,9 358216,6
49118,8 109123,9
0,30
ARALIK
15,1 496245,1
44821,5 104,826,6
0,21
(J)
(1kJ = 0,278 X 10�³ kWh)
Qay=[H(Ti-Td) - �ay(�i,ay+�g,ay)].t
Qyl =
Toplam s kayb,Qyl =
1431424 kWh
Kullanm alan, An = 0,32.Vbrüt =
12001 m²
Atop =
10445,5
119,28 kWh/m²
Atop/Vbrüt =
0,28
Hesaplanan Qyl =
İzin Verilen Qyl =
51,40 kWh/m²
STANDARDA UYGUN DEĞİL
ISI KAYBI

Elektrik
enerjisinin
stmada
kullanm
oran,
(-)

ISITMA
KAZANÇ
KULLANIM ENERJİSİ
FAKTÖRÜ İHTİYACI
Qay
�ay
(-)
(J)
0,9927
1.1E+12
0,9828
1E+12
0,9473
7,4E+11
0,8033
3,2E+11
0,3495
3,5E+10

Pencere Durumu
Pencerelerin Isl Geçirgenlik Katsays,
Up.
Isl Geçirgenlik Katsaysnnn Mevcut
Pencerelere Oran,
Hesaplanan Yllk Istma Enerjisi
İhtiyac, Qyl
TS 825 İzin Verilen Yllk Istma
Enerjisi İhtiyac, Qyl
Yllk Istma Enerjisin İhtiyacnn TS
825'e Uygunluğu
Yllk Istma Enerjisi İhtiyacnda
Mevcut Duruma Göre Tasarruf
Yllk Istma Enerjisi Gideri,
Elde Edilebilecek Yllk Istma Gideri
Tasarrufu,

Uygulama Giderleri

Mevcut
Pencereler
(W/m²K)
(-)
(kWh/m²)

Yaltmsz
Low-E
Kaplamal
Pencereler

(-)
(%)
(TL/yl)
(TL/yl)
(TL)

Pencere Değişimi;

(TL)

Toplam (TL)

(TL)
(yl)

Yaltml (30 kg/m³
Yaltml (20 kg/m³
yoğunluk, 10 cm. kalnlkta yoğunluk, 3 cm. kalnlkta
EPS ile dştan yaltm)
EPS ile dştan yaltm)

Mevcut Pencereler

Low-E Kaplamal
Pencereler

3,2

1,4*

3,2

1,4*

1,000

0,438

1,000

0,438

119.275

97.976

55.765

43.988

51.400

(kWh/m²)

Is Yaltm,

Uygulama Masraf Geri Kazanm Süresi,

0,0870
0,7841
0,9625
0,9912
∑ Qay =

Yaltmsz

Uygun Değil

Uygun Değil

Uygun Değil

Uygun

0

17.857

53.247

63.120

114374**

93950

53474

42181

0

20424

60900

72193

0

0

269945

239545

0

236104

0

236104

0

236104

269945

475649

0

11.560

4.433

6.589

* Üretici firma kataloğundan alnan sl geçirgenlik katsays (Up) değeri.

2,5E+11
6,6E411
1E+12
5,1E+12

m²

TS 825’e göre yaplan kș konforu hesaplarnn değerlendirilmesinde dikkate
alnabilecek baz büyüklükler:

Is yaltm malzemesinin kalnlğ ve toplam miktar

Yllk stma enerjisi ihtiyac (Qyl)

Maliyet

Uygulama kolaylğ

Çevresel etkiler
Bu faktörlerden en önemli olanlar, gerekli s yaltm malzemesi kalnlğ ve
yllk stma ihtiyac miktardr. Bunun yannda, uygulama maliyeti ve kolaylğ
ve çevresel etkiler de göz önüne alnmak durumundadr.
Örnek bina olan Namk Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi
Binas’nda snma sv yakt (fuel oil) ve ek olarak birçok odada kullanlan
elektrik sobalaryla yaplmaktadr. Binaya ait yllk stma enerjisi giderinin
belirlenmesi için Fakülte Dekanlğ’ndan 2008 ylna ait fuel oil ve elektrik
giderleri alnmș, kullanlan elektriğin %50’sinin stma amaçl kullanldğ
varsaylarak yllk stma enerjisi giderine eklenmiștir. Ayrca stma sisteminin
akșamlar kapatlmas dolaysyla binann ortalama iç ortam scaklğ 19 ○C
○
olmaktadr. TS 825’de eğitim binalar için 20 C iç ortam scaklğ öngörülmüș
ve hesaplarda bu değer esas alnmștr. Mevcut stma giderlerinin hesap
sonuçlaryla uyumunun sağlanmas açsndan 19-20 ○C iç ortam scaklğ

2.2.1. Mevcut Is Yaltmsz Durum İçin Yaplan Hesaplarn Değerlendirilmesi
Örnek binaya ait s yaltmsz durumda binann s kayplar çok yüksek
seviyelerde meydana gelmektedir. Is kaybnda en büyük pay 7479.8 W/K ile
pencerelerin aldğ görülmektedir. Bu sonucu doğuran en büyük etmen, binada
pencere alannn toplam kabuk alanna orannn %45.62 (Bkz. Çizelge 1) gibi
yüksek bir değerde olmasdr. Ayrca çat, zemin, duvarlar ve s köprülerinden
meydana gelen s kayplar da çok yüksek seviyelerde olușmaktadr.
Binaya ait yllk stma enerjisi ihtiyacna (Qyl) bakldğnda, TS 825’de izin
verilen üst snrn %232’si civarnda oluștuğu görülmektedir (Bkz. Çizelge 4). Bu
sonuç binann sl performansnn düșüklüğünün açk bir göstergesidir.
2.2.2. Mevcut Pencerelerle Dștan Yaltm için Hesaplarn Değerlendirilmesi
Binann mevcut durumuna uygulanacak s yaltm için yaplan hesaplarda,
duvar
yaltm kalnlğ 0.10 m ve s yaltm malzemesi (EPS) yoğunluğu 30 kg
/m3 seçilmiștir. Yoğunluk ve kalnlk değerleri olabildiğince yüksek seçilmiș
olmasna karșn, s yaltmsz duruma göre yllk stma enerjisi ihtiyacnda (Qyl)
%53.25’lik bir kazanç sağlanabilmiș, ancak (Qyl) değeri TS 825’de izin verilen
üst snr %8.49 așmș, standarda uygunluğu sağlanamamștr.
Standarda uygunluğun sağlanamamasnn bașlca nedeni, binann yapldğ 1994
ylnda s yaltm ile ilgili standartn bulunmayșdr. Günümüzde geçerli olan
ve hesap kriterlerinin belirlendiği TS 825’e uygunluk, 2000 ylnda zorunlu
klnmștr.
Is yaltm malzemesinin seçilen yoğunluk ve miktarda uygulanmas hem
uygulama maliyetini artracak, hem de uygulama kolaylğ açsndan uygun
olmayacaktr. Ayrca uygulanacak yaltm malzemesinin 24,71 tonluk ağrlğ
göz önüne alndğnda binaya tasarm srasnda hesaplanmamș bir ek yük
uygulanmasna sebep olacaktr.
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Is yaltm malzemesinin belirtilen değerlerde kullanlmas sonucu elde edilecek
tasarruf, 2008 yl verilerine göre 60.900 TL/yl olarak hesaplanmștr. Üretici
firmadan alnan fiyat doğrultusunda, s yaltm uygulama maliyetinin yaklașk

YILLIK ISITMA ENERJİSİ İHTİYACI
ISI KAZANÇLARI

ÖZGÜL ISI KAYBI

SICAKLIK
FARKI

TOPLAM ISI
KAYIPLARI

İÇ ISI
KAZANCI

GÜNEȘ
ENERJİSİ
KAZANCI

TOPLAM ISI
KAZANÇLARI

KKO

KAZAN
Ç
KULLAN
IM
FAKTÖ
RÜ

H=Hi+Hh

Ti-Td

H(Ti-Td)

�i

�g

�T=�i+�

�

�ay

Qay

(W)

(W)

(-)

(J)

ISI KAYBI

AYLAR

(W/K)
OCAK

(K,°C)

(W)

g (W)

(-)
0,41

ISITMA
ENERJİSİ
İHTİYACI

16,7

274974,6

51458,4

111463,6

ȘUBAT

15,5

255216,0

65292,0

125297,2

0,49

0,8696

3.8E+11

MART

12,8

210759,0

82951,6

142956,7

0,68

0,7711

2.6E+11

0,9152

NİSAN

7,4

121845,0

89544,5

149549,6

1,23

0,5572

MAYIS

2,2

36224,2

108135,4

168140,5

4,64

0,1938

114246,4

174251,5

111034,7

171039,8
0,0446

HAZİRAN

16465,5

TEMMUZ

-1,9

60005,1

-4,4

4.5E+12

1E+11

AĞUSTOS

-3,8

102758,2

162763,3

EYLÜL

0,4

6586,2

84437,9

144443,0

21,93

EKİM

5,9

97146,7

66476,8

126481,5

1,30

0,5361

7.6E+10

KASIM

10,9

179474,5

49118,8

109123,9

0,61

0,8069

2.4E+11

ARALIK

15,1

248629,8

44821,5

0,42

0,9067
∑ Qay
=

Qay=[H(Ti-Td) - �ay(�i,ay+�g,ay)].t
Toplam s kayb,Qyl =

(J)

104,826,6

(1kJ = 0,278 X 10� ³ kWh)

Kullanm alan, An =

527905
0,32.Vbrüt
=

12001

Hesaplanan

Qyl =

43,988

kWh/m²

İzin Verilen

Qyl =

51,400

kWh/m²

Qyl =

4E+11
1.9E+12

kWh
m²

Atop

=

Atop/Vbrüt =

10445,5

m²

0,28

STANDARDA UYGUN

269945 TL olacağ varsaylarak yaplan hesaplamada, uygulama maliyetinin,
elde edilecek tasarrufla geri kazanmnn 4.43 ylda olacağ bulunmuștur.

nedenle pencerelerin değiștirilmesiyle birlikte dșardan s yaltm da yaplarak
kș konforu hesaplar yenilenmiștir.

Is kayplarna bakldğnda, pencerelerin s kaybnn toplam s kaybna
orannn %79.93 seviyesinde olduğu görülmektedir. Bu sonuç, binada kullanlan
klasik çift caml pencerelerin sl geçirgenlik katsays (UP) değerlerinin,
dolaysyla da yol açacaklar s kayplarnn günümüzde üretilen Low-E
kaplamal pencerelere oranla çok yüksek olmasdr. Low-E kaplamal
pencerelerin sl geçirgenlik katsays(UP) değerleri, binada uygulanmș olan
klasik pencerelere oranlandğnda %64.3’lük bir fark ortaya çkmaktadr.

2.2.4. Low-E Kaplamal Pencerelerin Uygulanmasnn Ardndan, Dștan
Yaltm için Hesaplarn Değerlendirilmesi

Binann yllk stma enerjisi ihtiyacnn düșürülmesi ve standarda
uygunluğunun sağlanabilmesi, tasarruf miktarnn artrlmas, s yaltm
maliyetinin ve yaltm malzemesi ağrlğnn azaltlmas amacyla binadaki
pencerelerin Low-E kaplamal pencerelerle değiștirilmesi durumu için de hem
yaltmsz, hem de yaltml durum için sl performans hesaplar yaplmștr.
2.2.3. Low-E Kaplamal Pencerelerin Uygulanmasnn Ardndan, Is
Yaltmsz Durum İçin Hesaplarn Değerlendirilmesi
Bu durum için hesaplar, binann yalnzca pencerelerinin değiștirilmesiyle elde
edilecek sl performans yükselmesini kapsamaktadr.
Çizelge 2’de görülebileceği üzere, mevcut durumda pencerelerden
kaynaklanan yllk s kayb 7479.8 W/K iken, pencerelerin değiștirilmesiyle bu
değer 3173.2 W/K seviyesine düșmüștür. Pencere s kayplarnda sağlanan
bu
%57.58’lik düșüș,
binann yllk stma enerjisi ihtiyacn (Qyl), 119.28 kWh/m2‘den
2
97.98 kWh/m ‘ye indirerek, binann yllk stma giderlerinde %17.86 tasarruf
edilmesini sağlamștr.
Üretici firmadan örnek bir pencere modülü için alnan birim fiyattan yola
çkarak hesaplanan pencere değișim maliyeti 236104 TL olarak bulunmuștur.
Elde edilecek stma enerjisi tasarrufu, mevcut verileri kullanarak 20424 TL/yl
olarak bulunmuș ve uygulama maliyetinin elde edilecek tasarrufla geri
kazanm süresi 11.56 yl olarak hesaplanmștr (Bkz. Çizelge 4).
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Yalnzca pencerelerin değiștirilmesiyle bile yllk stma enerjisi giderlerinde
snrl miktarda tasarruf sağlanabilirken, TS 825’de verilen yllk stma enerjisi
ihtiyac (Qyl) üst snrn s yaltmsz olarak elde etmek mümkün olmamș, bu

Pencerelerin değișimiyle birlikte, 20kg/m3 yoğunluklu EPS kullanlarak
duvarlarn 3 cm kalnlkta yaltlmasyla, binann sl performansnda hesaplanan
durumlar arasnda en büyük artș gözlemlenmiștir.
Yllk stma enerjisi ihtiyac mevcut yaltmsz durumda 119.28 kWh/m2 iken,
pencere2 değișimi ve s yaltm birlikte uygulandğnda ayn değer 43.99
kWh/m olarak belirlenmiștir. Enerji giderindeki bu %63.12’lik tasarruf, mevcut
veriler kullanlarak 72193 TL/yl olarak hesaplanmștr. Pencere ve s yaltmnn
toplam uygulama maliyeti, üretici firmalardan alnan birim fiyatlar göz önüne
alnarak 475649 TL olarak bulunmuștur. Bu iki değerden yola çkarak, binaya
uygulanacak pencere değișimi ve s yaltm sisteminin, elde edilecek s
tasarrufu ile geri kazanm süresi yaklașk 6.59 yldr (Bkz. Çizelge 4)
Elde edilen stma enerjisi tasarrufunun hesap edilen durumlar arasndaki en
büyük değeri almasnn yan sra, bu ikili uygulamada önemli noktalardan biri
de, hesab yaplan dört durum arasnda TS 825’de belirtilen yllk stma enerjisi
ihtiyac (Qyl) üst snrnn sağlanabildiği, bir bașka değișle standarda
uygunluğun elde edilebildiği tek durumdur. Örnek bina için Qyl değeri 51.40
kWh/m2 olarak belirlenirken, pencere değișimi ve s yaltmnn2 birlikte
uygulanmas durumunda ayn değer Çizelge 5’de 43.99 kWh/m olarak
bulunmuștur.
Ayrca, mevcut pencerelerle s yaltm uygulamasyla kyaslandğnda,
pencerelerin değiștirilerek s yaltm uygulanmasnda, yaltm malzemesi
yoğunluk ve kalnlğnn önemli ölçüde azaldğ görülmektedir. Bu durumda
hem yaltm uygulama maliyeti, hem de binaya gelecek ek yük azalmaktadr.
Ayrca uygulama kolaylğ açsndan da avantaj sağlanacaktr.

Çizelge 5. Binann yllk stma enerjisi ihtiyac (Bina s kazanç kesitleri ve LowE kaplamal pencereler için)
3. Sonuç ve Tartșma
Farkl durumlar için yaplan ve sonuçlar özet halinde Çizelge 5’de verilen sl
performans hesaplar göstermiștir ki, s yaltm uygulamas binalarn sl
performanslarn artrmakta, dolaysyla yllk stma enerjisi giderlerini önemli
ölçüde azaltmaktadr. Bu da, hem kișisel ekonomi, hem de milli servetin
korunmas açsndan son derece önemlidir. Binalara yapm așamasnda
uygulanacak s yaltm sistemi, hem ek uygulama maliyetlerini (iskele
kurulmas vb) azaltacak, hem de binann kullanm ömrünü uzatacaktr.
Ayrca en önemli kriter olan binann sürdürebilirlik ömrünü oldukça
uzatmaktadr. Bakm ve onarm masraf azalacak ve daha uzun ömürlü binalar
elde edilecektir.
Örnek bina üzerinde yaplan hesaplamalarda görülmüștür ki, s yaltm
uygulamas için harcanacak bedel, elde edilecek tasarruf sayesinde ksa
sürede geri kazanlacak ve devamnda kazanca dönüșecektir. Ayrca, binann
sl konforu artacağndan, içinde yașatan insanlarn da yașam kalitesinde
yükselme sağlanmș, sağlk sorunlar azaltlmș olacaktr.
Is yaltmnn bir diğer getirisi de çevreye olmaktadr. İnsanlarn olușturduğu
kat, sv ve gaz atklarla hzla kirlenen dünyamzda, ozon tabakasndaki deliğin
büyümesi ve küresel snma bașta olmak üzere bir çok olumsuz çevresel
gelișme yașanmaktadr. Isnma için kullanlan kaynaklarn birçoğunun çevreye
olan ciddi zararlar göz önüne alndğnda, s yaltm uygulanmasyla çevreye
verdiğimiz zarar en aza indirmek mümkün olmaktadr.
Yukarda getirilerinin bașlcalar saylan s yaltmndan maksimum faydann
minimum tutarla sağlanabilmesi için özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi
gereken șartlar șu șekilde sralanabilir:

Binann kullanm amac ve yaplacağ bölgenin iklim șartlarnn göz
önüne alnmas

Doğru yaltm tipi seçimi (İçten yaltm, dșardan yaltm, çift duvar
aras yaltm vb)

Doğru malzeme tipi seçimi

Kaliteli malzeme kullanm ve malzemenin özenli ișçilikle yapya
uygulanmas
Yukarda saylan șartlar yerine getirildiğinde; binay kullananlarn sağlk ve
konforlar yükselecek, binann kullanm ömrü artacak, yapnn stma ve bakm
giderleri azalarak hem șahs hem ülke ekonomisinde tasarruf elde edilecek,
hem de çevreye verilen zarar asgariye indirilerek ortak yașam alanmz olan
yerkürenin korunmasna katkda bulunulmuș olacaktr. Ayrca sürdürülebilir
çevreler olușturmada yaltmla binalarn ömrü uzayacak ve daha uzun süreler
bu yașam devam edecektir.
Not: Bu çalșmada Cemal Aslanca’nn ”Binalarda Is Yaltm ile Enerji Tasarrufu
ve Örnek Bir binaya Uygulanmas” adl bitirme çalșmasndan yararlanlmștr.
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Özet
Yaplar yașam döngülerinin her așamasnda enerji kullanmaktadr. WWI
(World Watch Instutute) verilerine göre yaplașma faaliyetleri, her yl küresel
olarak kullanlan enerjinin yaklașk % 40’n tüketmektedir. Türkiye’de de
yaplarda enerji tüketimi oldukça fazladr ve konut/ hizmet sektörünün enerji
tüketimindeki pay, 1990–2000 yllar arasnda ortalama % 2,7 orannda
büyüyerek, 2001 ylnda % 34.5 oranna ulașmștr. Ayrca, bu enerjinin genel
olarak fosil kaynakl olmas ve bu yolla çok fazla çevre tahribat meydana
gelmesi, yap sektörüne büyük sorumluluklar yüklemektedir.
Yap yașam döngüsü boyunca en fazla kullanm sürecinde enerji
tüketilmektedir. Çünkü bu süreç diğerlerine göre çok daha uzundur ve insan
sağlğ ile çalșma verimliliği için gerekli konfor koșullarnn bu așamada
sağlanmas gerekmektedir. Bu nedenle enerji etkin yap tasarmlarnda
özellikle kullanm așamas dikkate alnmaldr.
Bu çalșmada, yaplarn kullanm sürecinde enerji etkinliğine etki eden
faktörlerin araștrlmas amaçlanmaktadr. Bu bilgiler, yaplarn toplam enerji
etkinliğini önemli ölçüde belirleyen, kullanm sürecindeki enerji kullanmlarnn
azaltlmasna ve enerji etkinliğini artrmaya yönelik çözüm üretmede önemli
olmaktadr.
Anahtar kelimeler: Enerji etkin yaplașma, yap yașam döngüsü, enerji
tüketimi ve çevre
Abstract
Buildings consume energy at every stage of their life cycles. According to
WWI data, development activities account for approximately 40% of the
energy consumed globally each year. In Turkey also energy consumption in
buildings is considerably high and the share of the housing / service industry
in energy consumption has increased by an average 2.7% between the years
1990–2000, reaching a rate of 34.5% in 2001. Furthermore, this energy
generally being fossil origin and excessive environmental damage occurring in
this way puts big responsibilities on the building industry.
During the building life cycle, the highest energy consumption occurs during
the usage stage. This is because this period is much longer in duration
compared to the other stages and the comfort levels necessary for human
health and working efficiency need to be provided at this stage. Therefore, in
energy efficient building designs, especially the usage stage should be taken
into consideration.
This study aimed to investigate the factors affecting the energy efficiency of
buildings during the usage process. This information is significant for
generating solutions towards increasing energy efficiency and reducing
energy usage during the usage process which determines the overall energy
efficiency of the buildings to a significant extent.
Keywords: Energy efficient construction, building life cycle, energy consuming
and environment
1. Giriș
Ülkelerin kalknmalaryla birlikte dünyann enerji ihtiyac da her yl artș
göstermektedir. British Petroleum (BP) tarafndan her yl yaynlanan Dünya
Enerji Raporu verilerine göre 2007 ylnda dünya enerji tüketiminde %2,4
orannda artș olmuștur [1]. Yaplar da yașam döngülerinin her așamasnda
enerji kullanarak bu tüketimi artrmaktadr. WWI (World Watch Instutute)
verilerine göre yaplașma faaliyetleri, her yl küresel olarak kullanlan enerjinin
yaklașk % 40’n tüketmektedir [2]. Türkiye’de de yaplarda enerji tüketimi
oldukça fazladr ve konut/ hizmet sektörünün enerji tüketimindeki pay, 1990–
2000 yllar arasnda ortalama % 2,7 orannda büyüyerek, 2001 ylnda % 34,5
oranna ulașmștr [3].
Yaplarda tüketilen enerji miktar çeșitli özelliklerine göre değișmektedir.
Örneğin yapnn yapm sistemi, fonksiyonu, biçimi, dș kabuğu olușturan yap
malzemelerinin ve elemanlarn çeșitli özellikleri ve ssal performanslar yașam
döngüsü boyunca o yapnn toplam enerji tüketimini etkilemektedir. Ayrca,
yașam döngüsünü olușturan așamalarn süreleri ve yaplan ișlemler fakl
olduğu için her bir așamada enerji tüketim nedenleri ve miktarlar da
değișmektedir.
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Kullanm așamasnda kullanlan enerji miktar diğerlerine göre daha fazla
olmaktadr. Çünkü bu așama diğerlerine göre çok daha uzundur ve insan
sağlğ için gerekli konfor koșullarnn bu așamada sağlanmas gerekmektedir.
Yaplan bir çalșmaya göre, yap yașam döngüsü boyunca tüketilen toplam
enerjinin %94,4’ü kullanm srasnda HVAC (stma/havalandrma/iklimlendirme)
sistemleri için tüketilmektedir [4]. İsviçre’de 1996 ylnda çok katl yaplar
üzerinde yaplan araștrmaya göre de,
yaplarn 50 yllk yașam döngüsü
boyunca yaklașk 6200–8500 kWh/m2 enerji tüketileceği, bunun önemli bir
bölümünün, % 85’nin kullanm așamasnda gerçekleșeceği tahmin edilmektedir
[5]. Amerikan evlerinde de tüketilen toplam enerjinin % 50-70’ni stmasoğutma için kullanlan enerji kapsamaktadr [6]. Türkiye’deki yaplarda ise,
sadece stma için tüketilen yllk enerji miktar 200 kWh/m2’nin üstünde bir
değere ulașmaktadr 7. Bu oranlarn, yaplarn çeșitli özelliklerine ve
bulunduğu bölgenin iklim koșullarna göre değișeceği açktr. Bu nedenle enerji
etkin yap tasarmlarnda özellikle kullanm așamas dikkate alnmaldr.
Kullanm așamasndaki enerji tüketiminin azaltlmas yapnn yașam döngüsü
boyunca tükettiği toplam enerji miktarnn da önemli ölçüde azalmasn
sağlayacaktr.
Bu çalșmada, yaplarn kullanm sürecinde enerji etkinliğine etki eden
faktörlerin araștrlmas amaçlanmaktadr. Bu bilgiler, yaplarn enerji etkinliğini
önemli ölçüde belirleyen kullanm sürecindeki enerji kullanmlarnn
azaltlmasna yönelik çözüm üretmede önemli olmaktadr. Bunun için öncelikle
yap yașam döngüsü așamalarnda enerji tüketim nedenleri açklanmș, daha
sonra da bunlarn içinde tüketimin en çok olduğu kullanm așamasnda enerji
etkinliğini belirleyen faktörler ve çözüm önerileri sunulmuștur.
2. Yaplarda Enerji Tüketimi
Yaplar yașam döngüleri boyunca, değișik așamalarda ve değișik amaçlarla
enerji tüketir. Bütün bu așamalarda, hangi nedenlerle ve ne miktarda enerji
kullanldğ bilinirse, bunu azaltacak çözümleri üretmek daha kolay olacaktr.
Hammadde edinimi așamas: Bu așamada, yap malzemesi hammaddesinin
kaynağndan elde edilmesi, üretim yerine tașnmas gibi ișlemler için enerji
tüketilmektedir. Bu enerji miktar hammaddenin türüne ve tașnma uzaklğna
bağl olarak değișmektedir. Örneğin kerpiç üretimi için gerekli toprağn elde
edilmesi ile çelik üretimi için gerekli demir cevherinin elde edilmesinde farkl
seviyelerde enerji tüketimi söz konusudur.
Yap malzemesi/bileșeni üretimi așamas: Bu așamada hammaddenin
türüne, üretim yöntemine, hammadde kaynağ ile üretim yeri arasndaki
uzaklğa bağl olarak değișen bir enerji tüketimi söz konusudur (embodied
energy), değișmektedir. Örneğin masif ahșap parke ile ahșap lamine parkenin
üretiminde, hammadde ayn olmasna rağmen farkl düzeyde enerji
tüketilmektedir.
Yapm/uygulama așamas: yașam döngüsü içinde ksa süreli așamadr.
Kullanlan malzeme türüne ve yapm teknolojisine bağl olarak bu așamada da
enerji tüketimi (induced energy) değișiklik gösterir. Örneğin betonarme iskelet
bir yapnn geleneksel yöntemlerle üretilmesi ile tünel kalp sistemi ile
üretilmesi arasnda enerji tüketimi farkllk gösterebilir.
Kullanm ve bakm așamas: Yapnn üretimi tamamlandktan sonra hizmete
sunulmasndan bașlar, kullanm sürecinde gerekli tamirat ve bakmlar da içine
alarak yapnn kullanmnn sona ermesine kadar olan süreci kapsar. Yașam
döngüsü sürecindeki en uzun așamadr. Bu uzun süreye bağl olarak en fazla
enerji tüketimi (operating energy) așamada olmaktadr. Bu așamada
kullanclarn ssal konfor koșullarn sağlamaya yönelik olarak (stma,
soğutma, havalandrma amaçl) enerji tüketimi olmaktadr. Ayrca, yine bu
așamada yapay aydnlatma ve elektrikli ev aletlerinin (Buzdolab, TV, çamașrbulașk makinesi, frn, bilgisayar vb.) kullanm, scak su elde edilmesi için
enerji tüketimi olmaktadr.
Ykm ve enkaz kaldrma: Bu așamadaki enerji tüketimi (demolition energy)
diğerlerine göre daha az olmakla birlikte, yine yapda kullanlan malzemelere
ve yapm tekniklerine bağl olarak değișmektedir. Ayrca baz yap ürünlerinin
yeniden kullanlma amaçl ayrlmas ve toplanmas da sürecin uzamasn
etkileyeceği gibi tüketilen enerji miktarn arttrabilir.
Geri kazanm ve yok etme așamas: Yap kullanm ömrü sona erdikten sonra
veya daha sona ermeden ortaya çkan yap malzeme ve elemanlarnn geri
kazanmlar için de enerji kullanm gerekmektedir (Recycling energy). Birçok

malzeme için geri dönüștürme ișleminde kullanlan enerji orijinal üretimde
kullanlan enerjiden çok daha az olabilmektedir.
3. Enerji Etkinliği
Enerji kullanmnn çevreye olumsuz etkileri çok fazladr. Fosil yakt
kullanmndan kaynaklanan sera gaz emisyonlar yeryüzünden yansyan
șnlar yutmak suretiyle snma etkisi yaratmaktadr. Bu durum küresel
ölçekte, ciddi endișeler yaratan küresel iklim değișikliklerine sebep olmaktadr
[3]. Sera gazlar diye isimlendirilen Karbon dioksit (C02), Metan (CH4), ve
Kloroflorokarbonlarn (CFCs), atmosferde birikmeye devem ederek
miktarlarnn gittikçe arttğ ve önemli iklim değișikliklerine öncülük ettikleri,
Intergovernmental Panel on Climate Change’ in değerlendirme raporunda
bildirilmiștir [8]. Türkiye’de enerji kaynakl faaliyetlerin
sera gazlarndaki
sorumluluk pay %76,7’dir. Enerji kaynakl CO2 emisyonlarnn toplam CO2
içindeki pay ise %81,5’dir [9].
Bu olumsuz etkilerin önlenmesi için enerji kullanmnn azaltlmas, bunun için
de her alanda etkin kullanlmas gerekmektedir. Enerjinin etkin kullanm,
yașam düzeyinden özveride bulunmakszn, kalite ve verimi düșürmeden bir
mal veya hizmet elde etmek için gerekli olan enerji miktarnn azaltlmasdr.
Bir ülkenin gelișmișlik düzeyi enerji açsndan iki temel göstergeyle izlenebilir.
Bunlardan biri kiși bașna enerji tüketimi, diğeri ise enerji yoğunluğudur. Kiși
bașna enerji tüketiminin yüksek olmas, hem ülkedeki ekonomik faaliyetlerin
canllğn, hem de refah düzeyinin yüksekliğini göstermektedir. Enerji
yoğunluğunun düșüklüğü ise, ayn miktar enerjiyle daha çok katma değer
üretilmesini simgeler. Bu durumda bir ülkede enerji açsndan gelișmișliğin
ideal șart, kiși baș enerji tüketiminin yüksek ve enerji yoğunluğunun düșük
olmasdr [3].
Enerji her alanda olduğu gibi enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan
yaplarda da etkin kullanlmaldr. Așağdaki bölümlerde, yaplarda tüketilen
toplam enerji miktar içinde önemli bir paya sahip olan, kullanm așamasnda
enerji etkinliğini belirleyen faktörler açklanmakta ve bunlara bağl olarak enerji
etkinliğini artrc çözümler önerilmektedir.
4. Yaplarn Kullanm Sürecinde Enerji Etkinliğini Belirleyen Faktörler ve
Bunlara Bağl Olarak Önerilen Çözümler
Yaplarn kullanm süreci, yapnn üretimi tamamlandktan sonra hizmete
sunulmasndan bașlamakta ve gerektiğinde bakm ve onarmlarn yapldğ,
yapnn kullanmnn sona ermesine kadar devam eden așamay
kapsamaktadr. Yașam döngüsü sürecinde yaklașk 50 yl gibi en uzun așama
olarak düșünülen bu așamada, enerji etkin yaklașmlarn önemli enerji
ekonomisi potansiyeli tașdğn söylenebilir. Bu nedenle yalnzca kullanm ve
ișletim așamasna odaklanmak bile enerji etkinliği sağlamada çok önemlidir
[10].
Yaplarn kullanm sürecindeki enerji etkinliği, yapnn așağda açklanan çeșitli
özeliklerine göre değișmektedir;
4.1. Yap Kabuğu Özellikleri
İç ortamlarda ssal konforun sağlanmasnda önemli bir rol oynayan yap
kabuğunu olușturan elemanlarn sahip olduklar çeșitli özellikler ve bunlara
bağl olarak olușan performanslar, kullanm așamasnda gereksinim duyulan
enerji miktarn önemli miktarda etkilemektedir. Kș aylarnda stma, yaz
aylarnda soğutma ve iklimlendirmeye yönelik olarak yoğun bir enerji kullanm
söz konusudur. Yap kabuğunun yüksek sl değere sahip olmas bu kullanm
miktarn azaltan önemli bir faktördür. Çünkü bu özelliği iyi olan yap
elemanlar s kayplarn önleyerek enerji korunumu sağlamakta ve gereksinim
duyulan enerji miktarn azaltmaktadr. Bu da yapnn kullanm așamasndaki
enerji etkinliğini önemli ölçüde iyileștirmektedir. Așağda enerji etkinliğini
belirleyen yap kabuğu özellikleri verilmektedir;
Duvarlar: Yap içi konfor koșullarnn olușturulmas için gereksinim duyulan
enerji miktarnn azaltlmasnda, duvarlarn ssal özelliklerinin iyileștirilmesi çok
etkili olmaktadr. Çünkü duvarlar yap kabuğunun en çok alana sahip olan
elemandr. Isl değerinin yükseltilmesi, duvarn masif hale getirilip kütlesinin
ağrlaștrlmasyla sağlanabildiği gibi, daha ince kesitli ve düșük s yaltm
değerine sahip duvarlar için s yaltm yaplarak da sağlanabilir. Gerekirse her
iki özellik bir arada da bulunabilir.
Taș, harman tuğlas, kerpiç gibi malzemelerle olușturulmuș yap elemanlar
ayn zamanda s depolama kapasitesine de sahip olduğundan, gündüz
saatlerinde sy depolayarak gece saatlerinde geri vermektedir. Is yaltm
yaplmș bir yap elemannn ssal direnci ve iç yüzey scaklklar da
artmaktadr. Bu özellik ssal konforu daha iyi hale getirmektedir [11].
Çatlar: Çatlar yaplar dș etkenlerden korurken özelliklerine bağl olarak s
kayplarna da neden olabilirler. Bu nedenle, enerji korunumu sağlayan çat
tasarmlaryla yapnn enerji kullanmn azaltmak mümkün olmaktadr. Bunun
için, çat șekilleri yapnn bulunduğu bölgenin iklim özellikleri göz önüne
bulundurularak tasarlanmal; lml kuru ve lml nemli iklim bölgesi ile soğuk
iklim bölgelerinde iyi yaltlmș eğimli çatlar tercih edilmelidir. Scak kuru iklim
bölgesinde güneș șnmnn etkisini azaltan düz çatlar, scak nemli iklim
bölgesinde ise hava akșlarna izin veren, yükseltilmiș veya eğimli çatlar
düzenlenmelidir [12]. Is yaltml çift tabakal çatlar, üzeri toprakla örtülerek
yeșillendirilmiș çatlar s kayplarnn önlenmesine önemli katklar sağlarlar.

Ayrca, scak iklim bölgelerinde gölgeleme yapmak amacyla çat saçaklar
geniș tutulmaldr.
Pencereler: Yaplarda doğal șk, dș ortam ile görsel ilișki ve doğal
havalandrma gibi ișlevlere sahip olan pencereler, s kayplarnn ve
istenmeyen s kazançlarnn da en fazla olduğu yap elemandr. Bu nedenle
yapnn stma ve soğutma enerji yükünün belirlenmesinde önemli bir rol
oynamaktadrlar. Soğuk iklimlerdeki yaplarda pencere sistemlerinin enerji
performanslar ile ilgili yaplan bir çalșmada, örnek bir binadaki s kayplarnn
% 15-25’in pencerelerden kaynaklandğ tespit edilmiștir [13].
Bu konular doğrama ve cam türleri, yüzey büyüklüğü, yönlenme gibi
pencerenin sahip olduğu çeșitli özellikler ile ilgilidir. Bu nedenle yapnn
konumuna ve bulunduğu iklim bölgesine göre enerji kullanmn azaltacak
șekilde tasarlanmaldrlar. Yapnn bulunduğu bölgenin iklim koșullarna ve
yapnn ișlevine göre uygun pencere seçimine önem verilmelidir. Is kayp ve
kazançlarn kontrol ederek enerji korunumu sağlayan, ayn zamanda insan
konforuyla uyumlu yüzey scaklklarna sahip pencereler doğru seçimdir.
Yaplarda mekânlarn aydnlatlmasnda, görsel konfor ihtiyaçlarna göre
mümkün olduğunca günșğndan yararlanlmas, yapay aydnlatma
gereksinimini azaltarak, yaplarn kullanm sürecinde daha az enerji
tüketmesini sağlamaktadr. Günșğnn etkin kullanlmasnda pencerelerin
boyutlar ve konumlar büyük önem tașmaktadr.
Pencerelerde kullanlan cam türü, enerji etkinliğini belirleyen önemli bir
etkendir. Günümüzde gelișen cam teknolojisine bağl olarak pencere
doğramalarnda s yaltml çift cam, s yaltml üç cam, low-e cam ve
yanstc cam gibi farkl özellikte camlar kullanlmaktadr.
Kaplar: Kaplar da pencereler gibi s kayplarnn çok olduğu, dolaysyla
yapnn enerji etkinliğini olumsuz etkileyen bir yap elemandr. Bu nedenlerle,
dș kaplarn konumu rüzgâr etkileri, s kazanç ve kayplar göz önüne alnarak
seçilmelidir. Soğuk iklim bölgelerinde rüzgârn s kayplarn arttrc etkisinden
korunmak amacyla rüzgârlk önerilmektedir. Scak kuru ve lml iklim
bölgelerinde rüzgâra kapal yüzeyler tercih edilmelidir. Güneye bakan kap ve
pencereler bu yönden esen lk rüzgârlar nedeniyle evin kșn lk yazn ise
serin olmasn sağlamaktadr. Ofis yaplar veya genel kullanma açk yaplarn
kaplar s kayplarn en aza indirecek çift kap, otomatik kap, döner kap gibi
alternatifler arasndan uygun șekilde seçilmeli, mümkünse kap önünde
rüzgârlk yaplmaldr.
Döșemeler: Döșemelerin sl performanslarnn iyileștirilmesiyle s kayplarn
önlemek ve enerji kullanmn azaltmak mümkün olmaktadr. Bu nedenle,
toprağa oturan döșemeler s ve nem yönünden istenen performans
sağlayacak șekilde düzenlenmeli, soğuk ve lml iklim bölgelerinde iyi yaltlmș
döșemeler tercih edilmelidir. Scak nemli iklim bölgelerinde ise hava akmlar
önem kazandğndan yükseltilmiș döșemeler tercih edilebilir. Güneș șğ alan
hacimlerde döșeme kaplamalar s depolayc olarak kullanlabilir. Döșeme
kaplamalarnda koyu renkli s depolama kapasitesi yüksek malzemeler tercih
edilmelidir. Döșeme üzerine hal vb sermemek, açk brakmak s emme
kapasitesini arttrr.
4.2. Biçim ve Planlama Özellikleri
Yaplarn büyüklüğü, yüzeyindeki girinti-çknt vb biçim ve planlama özellikleri,
enerji tüketim miktarn belirleyen önemli bir faktördür. Yaplar enerji
korunumu açsndan scak günlerde minimum s kazanc, soğuk günlerde ise
maksimum s kazanc sağlayacak șekilde biçimlendirilmelidir. Kullanc
ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak mekân ölçülerinin belirlenmesi, gereksiz
kullanlmayan hacimlerin olușturulmamas, hacimlerin ihtiyaçtan daha büyük
ölçülerde olmamas, yapnn kullanm srasnda stlacak veya soğutulacak
hacmin küçülmesini dolaysyla harcanacak enerjinin azalmasn sağlamaktadr.
Kare, dikdörtgen gibi plan tipleri yap dș kabuğunun yüzeyinin azalmasn
sağlamakta, bu da dș kabuk yoluyla s kayp ve kazançlarn en az seviyeye
indirerek enerji gereksinimi azaltmaktadr. Cephe yüzeyindeki açklklarn
hacme oran arttkça istenmeyen s kazanm/kayb da artmaktadr. Bu
nedenle, uç noktalardaki iklim koșullar için bina plan ne kadar kompakt ise,
kș aylarnda s kayb, yazn ise s kazanm o kadar az olacaktr. Ancak
binann kompakt olmas, doğal verilerden optimum yararlanma orann
azaltmaktadr [14]. Scak iklimlerdeki yaplarda avlulu, hava akm sağlayacak
șekilde parçal bir biçimlenme soğutma enerji yükünü azaltmaktadr. Birçok
fonksiyonu üstlenen avlular, gölgeli bir dș ortam yaratan ve güneș șnmlarn
azaltan doğal bir soğutma potansiyeline sahiptir. Geniș yüzey alanl ve yüksek
ssal kütleli avlular sokaklardan daha sessiz, daha temiz, daha özel bir ara
çevre ve serin bir mikro klima yaratrlar. Bu mikro klimann olumlu etkisi iç
hacimlere de yansmaktadr [15].
Alman Araștrma ve Teknoloji Bakanlğ tarafndan yaplan bir araștrmada,
mekânlarn plan organizasyonundaki yerinin enerji tüketimi açsndan
yönlendirilmesinden daha etkili olduğu açklanmaktadr [16].
Bu amaçla, enerji kayplarn en aza indirecek hacim organizasyonlar
yaplabilir. Örneğin; bina tasarmnda, snma gereksinimi çok olan alanlarla dș
ortam arasna snma gereksinimi az olan tampon olabilecek mekânlar
(depolar, slak hacimler vb.) getirilerek s kayplar azaltlabilir.
4.3. Peyzaj Tasarm Özellikleri
Doğru ve bilinçli bir enerji korunumlu peyzaj tasarm araclğyla yaz ve kș
mevsimleri süresince snma ve soğutma için harcanan enerji maliyetini %30
orannda azaltmak mümkün olmaktadr [17].
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Bitki yapraklar, çim gibi nemli yüzeylerden ve çevre scaklğndan yaklașk 10C,
beton veya topraktan 020C ve daha fazla, yüzey bitkileri ise, yazn çevre
scaklk seviyesinden 5 C kadar düșüktür [18]. Farkl iklim bölgelerinde uygun
peyzaj tasarmyla s kayp ve kazançlar dolaysyla enerji yükleri azaltlabilir.
Scak-nemli iklim bölgesinde güney cephesinde ağaçlandrmadan kaçnlmal,
kuzey cephesinde, yazn gölge etkisi sağlayan ağaçlandrma, doğu ve bat
cephelerinde güneși engelleyen, doğal havalandrmaya izin veren yüksek
gövdeli, yaprak döken ağaçlar yerleștirilmelidir. Scak kuru iklim bölgesinde
kuzey ve güney yönlerinde ağaçlandrmadan kaçnlmal, doğu ve bat
yönlerinde ise (konumlandrmalar yer değiștirebilir), çallar, duvarlara
yerleștirilmiș sarmașklar ve yaprak döken ağaçlar uygulanmaldr. Ilml kuru
ve lml nemli iklim bölgelerinde kuzey cephesinde soğuk kș rüzgârlarndan
korunmak için sürekli yeșil ve dallar alçak olan ağaçlar, güney de alçak çallar
veya yüksek olmayan ağaçlar uygulanmal, doğu ve bat cephelerinde ise
güneși engelleyen, doğal havalandrmaya izin veren yüksek gövdeli, yaprak
döken ağaçlar yerleștirilmelidir. Soğuk iklim bölgesinde kuzey cephesinde
ksmen yükseltilmiș toprak uygulama yararldr. Kuzey, doğu ve bat
cephelerinde sürekli yeșil olan çallar ve yeșil, alçak dallar olan ağaçlar tercih
edilmeli, güney de ise rüzgâr krc alçak çallar ve çim uygulanmaldr. Binadan
uzakta güneydoğu ve güneybat yönlerinde yaprak döken ağaçlar kullanlabilir
[19]. Scak ve kuru iklime sahip bölgelerde de yapnn yașam mekânlarnn
çevresine havuz ve çeșme/fskiye gibi serinletici etkisi olan elemanlar
yerleștirilebilir.
4.4. Yenilenebilir Enerji Kullanlmas
Kullanm așamasnda yap içi konfor koșullarnn sağlanmas için tüketilen
enerjinin (HVAC -stma/havalandrma/iklimlendirme sistemleri için) toplam
tüketilen enerji içinde önemli bir orana sahip olduğu daha önceki bölümlerde
açklanmșt. Bu oran düșürmek için konfor koșullarnn mekanik sistemler
yerine doğal yöntemlerle ve yenilenebilir enerjiler kullanlarak karșlanmas
etkili bir yöntem olmaktadr. Bu nedenle yaplarn enerji tüketimi yönünden
doğru olarak tasarlanmalar, özellikle pasif sistemlerin kullanlmas enerji
etkinliği sağlamaktadr. Pasif güneș sistemlerine yönelik tasarm uygulamalar
ile güneș enerjisinden kș aylar boyunca güneș s kazançlarn artrma, yaz
aylar boyunca soğutma - havalandrma ve doğal aydnlatma için
yararlanlabilmektedir.
4.5. Enerji Etkin HVAC Sistemlerinin Tercih Edilmesi
İç mekânda ssal konfor koșullarnn sağlanmasnda doğal sistemler yetersiz
kaldğnda ek olarak mekanik sistemler kullanlmakta, bu da yapnn enerji
etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Ancak burada kullanlan stmahavalandrma ve iklimlendirmede kullanlan araçlarn enerji etkinlik düzeyi
kullanlan enerji miktarn da etkileyecektir. Bu nedenle, bu tür ekipmanlarn
seçiminde enerji tüketimi açsndan en verimli olan tercih edilmelidir.
4.6. Enerji Etkin Elektrik Araçlarnn Kullanlmas
Yapay aydnlatmada akkor flamanl lambalar yerine flüoresan lambalarn
kullanlmas yaklașk % 75 orannda enerji tasarrufu sağlamaktadr. Flüoresan
lambalarn ömrü akkor flamanl lambalara göre 10 kat daha uzun olduğundan
bakm ve tașma maliyetleri de düșmektedir. Ayrca kullanlan lambalarn
otomatik sensörlü olmas gereksiz kullanmn önüne geçmektedir [20].
Elektrik enerjisinin iletim ve dağtmnda düșük voltajl sistemler ile kayplar
azaltan metotlar kullanlmal, uygun kapasiteli ekipman kullanlmal ve elektrik
kablolarnn boylar mümkün olduğunca ksaltlmaldr [21].
5. Sonuç
Teknolojinin gelișimine paralel olarak insanlarn daha yüksek seviyede konfor
koșullarna sahip olmak istemeleri, özellikle yaplarn kullanm sürecindeki
enerji tüketiminin artmasna neden olmaktadr. Enerji kullanmnn artmas
enerji kaynaklar üzerindeki basknn ve çevresel sorunlarn artmasna neden
olmaktadr. Kullanlan enerji türlerinin büyük bir ksmnn hala fosil tabanl
olmas bu basky arttrmaktadr.
Bu nedenle yaplarn kullanm sürecindeki enerji tüketiminde yaplacak tasarruf
toplam enerji kullanmnn azaltlmasnda önemli bir etkiye sahip olacaktr. Bu
așamada daha çok konfor koșullarnn sağlanmas için ortaya çkan enerji
tüketim miktarn bir çok faktör etkilenmektedir. Yap kabuğu özellikleri, biçim
ve planlama özellikleri, peyzaj tasarm, yenilenebilir enerji kullanm, enerji
etkin araç ve sistemlerinin kullanlmas enerji etkinliğini önemli ölçüde
etkilemektedir. Saylan bu özelliklerin birçoğu yaplarn tasarm ve planlama
așamasnda verilen kararlarla ilișkili olsa da yaplarda kullanm sürecindeki
enerji tüketimini doğrudan etkilediği görülmektedir. Bu nedenle yaplara “enerji
etkin özellik” kazandrma hedefinin planlama ve tasarm așamasnda
konulmas gerekmektedir.
Kaynaklar
[1]. BP Statistical Review of World Energy, June 2008. Available at
http://www.bp.com/statisticalreview

564

[2]. Woldwatch Enstitüsü, Worldwatch Paper 124 A Building Revolution: How
Ecology and Health Concerns Are Transforming Construction. David Malin
Roodman and Nicholas Lenssen, March 1995. http://worldwatch.org/press/
[3]. TÜBİTAK, Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü Projesi Enerji ve Doğal
Kaynaklar Paneli Ön Rapor, 24 Ocak, Ankara 2003
[4]. Scheuer, C., Gregory, A., Reppe, P., (2003). Life cycle energy and
environmental performance of a new university building: modeling challenges
and design implictions. Energy and Buildings, Volume 35, Issue 10, pp. 10491064.
[5]. Adalberth, K., (1999). Energy Use in Four Multi-Family Houses During Their
Life Cycle. International Journal of Low and Sustainable Building, Volume 1, pp.
1-20.
[6]. DOE/CE-0180, (2002). The US Department of Energy. Insulation fact sheet
with addendum on moisture control, USA.
[7]. Dilmaç, Ș., Kesen, N., (2003). A Comparison of New Turkish Thermal
Insulation Standard (TS 825), ISO 9164, EN 832 and German Regulation. Energy
and Building, Volume 35, Issue 2, pp.161-174.
[8]. Alcamo, J., A. Bouwman, J. Edmonds, A. Grübler, T. Morita, and A.
Sugandhy, (1995). An evaluation of the IPCC IS92 emission scenarios. In
Climate Change 1994, Radiative Forcing of Climate Change and J.T. Houghton,
L.G. Meira Filho, J. Bruce, Hoesung Lee, B.A. Callander, E. Haites, N. Harris and
K. Maskell (eds.)(1995). An Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios,
Cambridge University Press, Cambridge.
[9]. İklim Değișikliği ve Enerji Sektörü, Enerji ve çevre Çalșma Grubu Dünya
Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi 2008.
[10]. Utkutuğ, G. S., (2002). Yeșil Mimarlk, Bilim Teknik Dergisi, 420. Say,
Yeni Ufuklara Eki, Ankara.
[11]. Șerefhanoğlu Sözen, M., (2000). Yap kabuğunda s ve ses yönünden
denetim-konfor ilișkisi, Is ve Ses Tutucu Malzemeler ve Uygulanma Koșullar
Açk Oturum Bildirileri, İstanbul, Bildiri Kitab, ss:13-18.
[12]. Özdemir, B. B., (2005). Sürdürülebilir Çevre İçin Binalarn Enerji Etkin Pasif
Sistemler Olarak Tasarlanmas. Yaynlanmamș Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
[13]. Bektaș, B., Aksoy, U.T., (2005). Soğuk İklimlerdeki Binalarda Pencere
Sistemlerinin Enerji Performans, Frat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri
Dergisi, Cilt:17, Say: 3, ss:499-508.
[14]. Göksal, T., Özbalta, N., (2002). Enerji Korunumunda Düșük Enerjili Bina
Tasarmlar, Mühendis ve Makina Dergisi, Say: 506.
[15]. Ratti, C., Raydan, D.,Steemers, K., (2003). Building Form and
Environmental Performance: Archetypes, Analysis and an Arid Climate, Energy
and Buildings, Volume 35, Issue 1, pp: 49–59.
[16]. Nikolic V., (1983). Bau und energie, Bauliche Maßnahmen zur verstärkten
Sonnenenergienutzung im Wohnungsbau.” Herausgeber: Der Bundesminister
für Forschung und Technologie, Verlag TÜV. Rheinland, Köln, Deutschland.
[17]. http://www.greenbuilder.com/sourcebook/LandscapingEnergy.html
[18]. Yeang, K., Hamzah, T.R., (1998). Designing For the Millenium,
III.International Mecanical Installation Science&Tecnology Symposium, İstanbul,
pp:247-265.
[19]. Lechner, N. (1991). Heating, Cooling, Lighting Design Methods for Architects,
John Wiley & Sons, Canada.
[20]. Guiding Principles Of Sustainable Design, Energy Management,
http://www.nps.gov/dsc/dsgncnstr/gpsd/ch7.html
[21].
Checklist
for
Energy
Efficiency
in
Buildings,
www.hku.hk/mech/cmhui/sbs/check.pdf

INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM
26-28 May 2010 Ankara-TURKEY

THE EFFECTS OF WINDOW ALTERNATIVES ON ENERGY EFFICIENCY AND BUILDING ECONOMY IN HIGH – RISE
RESIDENTIAL BUILDINGS IN COLD CLIMATES
Sibel MAÇKA a, Yalçn YAȘAR b
a
Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecuture,
Trabzon,Turkey, sibelmacka@ktu.edu.tr
b
Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture,
Trabzon,Turkey, yyasar@ktu.edu.tr

Abstract
Currently,
special care is given to determining the
performance of windows and meeting the requirements of
buildings. In terms of energy efficiency and building
economy, window design and the selection of appropriate
glazing systems are significant. This paper deals with
double-glazing window units that are composed of,
respectively, tinted glass, clear reflective glass, low
emissivity (low-e) glass, and smart glass-one surface
consisting of a high-performance heat-reflective glass and
the other surface with a low-emissivity coating, which
reduces the heating and cooling loads of buildings by
providing both solar control and heat conservation. This
study is aimed at investigating the effects of these different
alternative units, instead of readily, available doubleglazing units, in two flats that have the same construction
and operation system, but with a different plan type, on
building energy consumption and building economy in
terms of a life cycle cost analysis. For study, Ankara is
selected for the study, as it has a cold climate, in Climate
Region III of Turkey . F- and C- type high-rise residential
blocks with flats with two and three bedrooms,
respectively, constructed by the Republic of Turkey Prime
Ministry Housing Development Administration of Turkey TOKİ in Ankara, are used as models for the simulation.
The flat plans in these blocks are modelled by means of
DesignBuilder 1.8 v energy simulation software.
Keywords: Energy efficiency; Heating load; Cooling load;
Life cycle cost; Double glazing window; Computer
simulation

1. Introduction
When developments in technology and industry,
population growth, energy, and increased construction
costs are considered, it is observed that the ratio of
production to consumption had decreased dramatically
worldwide. The United States constitutes 5% of the world’s
population, yet US citizens account for nearly 80,000 kWh
per person per annum; UK citizens consume 45,800 kWh
each year, compared to an average of 36,400kWh per
capita for Europe [1]. In Turkey, where 66% of the total
energy demand was imported in 2000, it is suggested that
in 2010 and 2020, 73% and 77% of the total energy used,
will be imported, respectively. The effect of these energy

incomes on a country’s economy is substantially high.
According to the Prime Ministry For Foreign Trade in 2009,
Turkey has been spending $45 million annually on energy.
In addition, energy efficiency in Turkey is considered to be
of primary importance due to problems such as global
warming, environmental pollution, and increasing energy
costs [2].
According to energy statistics, energy consumption in the
residential sector constitutes 30% of total energy
consumption in Turkey [3]. Measures to reduce the heating
and cooling loads of a building and the use of passive
sytems are important in energy efficient house design. As
a result, technical engineers, architects and building
authorities should find methods to reduce energy
consumption in homes. In this context, the energy savings
that energy-efficient window designs provide are
significant. In recent years, solar-control glass (absortive,
reflective glass), heat-conservation glass (low-e coating
glass), and both solar-control and heat-conservation glass
(reflective+low-e coating glass) have been produced. By
using these glass alternatives, the heating and cooling
loads of a building may be considerably reduced. Many
homes in Turkey still have single-glazed windows that
have poor thermal performance values. For instance, 87%
of the residential building stock in Turkey has single-glazed
windows, 9% has double-glazed, and only %4 has low-e
glass [4].
Developing and under-developed countries can either
prepare their own norms or use international norms to
evaluate the energy performance of buildings. In Turkey,
TS 825 ‘Heat Insulation Code in Building’ is the only
regulation adressing this issue. In this document, Turkey
is separated into four climatic regions, and the maximum
heat transmittance coefficient (U- value) of windows in
these regions is determined. According to this, the Uvalue for Climate Regions I,II,III and IV should be 2.4
2
W/m K [5]. This norm calculates only the heating loads of
buildings. In cooling load calculations, TS EN 15255
‘Energy performance of buildings/Sensible room cooling
load calculation/General criteria and validation procedures’
is used.
The aim of this study is to determine the effects that
different types of glazing units ( solar control, heat
conservation and solar control+heat conservation glazing
units) used in high-rise residential buildings have on
building energy peformance and life cycle costs in the
moderate-humid climate regions of Turkey.
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2. Method
The current study uses F- and C-type high-rise residential
blocks with eight and twelve stories, respectively,
constructed by the Republic of Turkey Prime Ministry
Housing Development Administration of Turkey-TOKİ for
all of the Turkish climate regions. The main target in the
selection of this project is that criteria affecting the building
energy performance and the life cycle cost for the four
climate regions of Turkey, for the same type of building
forms in future studies, are compared. These blocks are
located in Trabzon/Bahçecik, in Climate Region II, a
moderate-humid climate. Two flats in these blocks with
different dimensions were simulated by means of
DesignBuilder energy simulation software using the
available construction and HVAC systems. Later, in these
flats, data related to energy loads and interior conditions
are determined. To investigate the effect of different glass
types on heating and cooling loads, all parameters except
for the glazing units of the windows were kept constant.
The glazing units used were double-glazing units with a
low-e coating, tinted (blue, green) units, clear reflective
units, blue reflective+ low-e coating units, and green
reflective+low-e coating units, instead of the widely
available clear double-glazing units. Heating and cooling
loads through these glasses were calculated monthly and
annually by means of the software. For each flat, eight
simulation outputs were obtained.
Next, the initial capital investment of each window
alternative was calculated according to the unit price per
square meter of the eight different glass types. By
summing the initial capital investment and the energy cost
of the windows, the life cycle cost is determined. In Turkey,
since costs related to maintenance, repair, and
replacement are not determined by institutions or firms,
these costs were the same for all of the window
alternatives. Finally, the energy and economy efficiency of
the glazing unit alternatives were discussed, and
appropriate alternatives were determined for the flats.

and walls provide heat and moisture impermeability,
windows allow heat and light transmission and resist heat.
Currently, special care is given to determining the
performance of windows and meeting the requirements of
buildings. In terms of energy efficiency and building
economy, window design and the selection of an
appropriate glazing system are significant [6].
Criteria such as the solar control performance and the heat
conservation performance of glass, building function,
orientation, window area, window location, and climatic
factors strongly affect energy efficient window design.
These criteria should be known so that designers can
make the best possible selection [7]. The heat
conservation performance of any given glass depends on
the heat transmittance coefficient (U-value,W/m2K). A low
U-value corresponds to high heat conservation
performance. The solar heat gain coefficient (SHGC) is
significant in determining the solar control performance of
a glass. A low SHGC represents a high solar control
performance [8].
Glass Types;
Glass technology is driven by glass firms developing
energy efficient products, ranging from clear glass to glass
that is absortive, reflective, with a low-e coating, and heat
mirroring, with smart glass--photocromic, gazocromic, and
elektrocromic glass--to be produced in the near future. The
most important goal in recent years has been to develop
zero-energy glass types providing economic efficiency [9].
Instead of the available glass typically used in flats, we
used low-e coating glass with 0.15 and 0.10 emissivity
values for surface numbers 2 and 3 facing the gap of the
double-glazing unit, blue and green absorbtive glass, clear
reflective glass, blue high performance reflective+low-e
coating glass, and green high performance reflective+lowe coating. The thermophysical-optical and dimensional
properties of the single glasses used in the double-glazing
units are given in Table 1.

Table 1. Thermophysical-optical and dimensional properties of single pane glass [7]
Glass types
S1. Clear glass
S2. Low-e glass(pyrolytic coating)#3
S3. Low-e glass(soft coating)#2
S4. Absorbtive glass (blue)
S5. Absorbtive glass(green)
S6. Reflective glass(clear)
S7. Smart glass
(absorbtive+reflective+low-e-blue)
S8. Smart glass
(absorbtive+reflective+low-e-green)

d
(mm)
6
6
6
6
6
6

λ
(W/mK)
1
1
1
1
1
1

Tsol

Rsol1

Rsol2

Tvis

Rvis1

Rvis2

e1

e2

0,77
0,66
0,33
0,30
0,33
0,49

0,07
0,11
0,20
0,04
0,04
0,27

0,07
0,10
0,23
0,04
0,04
0,20

0,88
0,81
0,52
0,42
0,66
0,37

0,08
0,10
0,09
0,05
0,06
0,34

0,08
0,10
0,10
0,05
0,06
0,26

0,84
0,15
0,84
0,84
0,84
0,84

0,84
0,84
0,10
0,84
0,84
0,84

6

1

0,23

0,21

0,07

0,38

0,26

0,12

0,20

0,84

6

1

0,23

0,21

0,08

0,47

0,27

0,15

0,20

0,84

d: thickness,λ: thermal conductivity, Tsol: solar transmittance, Rsol1: solar reflectance that direction coming radiation,Rsol2:
solar reflectance that opposite direction coming radiation,Tvis: visible transmittance, Rvis1: visible reflectance that direction
coming radiation, Rvis2: visible reflectance that opposite direction coming radiation, e1: emissivity value that direction
coming radiation, e2: emissivity value that opposite direction coming radiation

2.1. Glass in Buildings
Windows, a key element of buildings, fulfill several tasks in
terms of architecture and the environment. Whereas roofs
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The thermal performance criteria--calculated by means of
Win-Energy 1.0 software--of the double-glazing units
composed of the single glasses in Table 1 are given in
Table 2. As can be seen in Table 2, the glass with the

lowest U-value has the most efficient performance during
the heating period. However, its SHGC value should be
sufficiently low so that it can be efficient during the cooling
period. In addition to energy savings, a cost analysis of
these glazing units is described in the following sections,
using a life cycle cost analysis method.

conditions, including the heating and cooling loads in the
flats throughout the year. It is the first comprehensive user
interface to use the EnergyPlus dynamic thermal
simulation engine. It can calculate the thermal
performance of a building with multiple rooms for different
climates and variable usage conditions.

Table 2.Thermal performance criteria of the double-glazing units used in the building model simulation [7].
2

Double glazing unit (6-12-6 mm)

U W/m K

SHGC

TSOL

TVİS

CLR
LECLR3
LECLR2
HABLU
HAGRN
HRCLR
HRBLULE2
HRGRNLE2

2,7
1,9
1,8
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

0,70
0,66
0,36
0,38
0,40
0,45
0,32
0,32

0,60
0,53
0,27
0,24
0,27
0,37
0,19
0,19

0,78
0,72
0,46
0,37
0,58
0,34
0,34
0,42

CLR- 6mm clear+12mm air space+6mm clear, LECLR3-6mm clear+12mm air space+6mm Low-e#3, LECLR2-6mm Lowe #2+12mm air space+6mm clear, HABLU-6mm blue+12mm air space+6mm clear, HAGRN-6mm green+12mm air
space+6mm clear, HRCLR-6mm clear HRG+12mm air space+6mm clear, HRBLULE2-6mm blue HRG (low-e #2)+12mm
air space+6mm clear, HRGRNLE2-6mm green HRG (low-e #2)+12mm air space+6mm clear

The user is allowed to determine occupancy schedules,
operation periods of heating and cooling, air conditioning
systems, lighting, and home appliances. Thus, this
software can determine heat gains/losses through building
elements, energy loads through heating and cooling, air
conditioning, lighting systems, and occupants and interior
conditions such as air temperature, radiant temperature,
operation temperature, and relative humidity [10].

2.3. Meteorological Data
The building model was located in Ankara (40,120 N,
33,000 E, altitude 949 m), in Climate Region III,
representing the cold climate of Turkey [11]. Meteorologic
data for Ankara are given in Table 3.

Table 3. Meteorologic data for Ankara [12]

Outside
dry
bulb
temperatur
0
e- C
Dew-point
temperatur
0
e- C
Wind
speed2
m /s
Wind
direction
Atmospher
ic pressure
-Pa
Direct
normal
radiation
Horizontal
diffuse
radiation

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

-2,39

0,55

2,59

8,93

13,67

16,99

21,53

21,12

17,07

10,30

3,80

0,82

-5,53

-4,69

-3,54

2,33

6,19

7,25

9,37

8,12

6,97

2,99

-0,87

-2,06

1,26

2,61

2,85

2,69

2,15

2,36

3,45

3,38

2,43

2,13

2,48

1,66

46,49

99,29

139,49

136,15

108,79

120,38

92,98

92,84

67,63

85,51

88,71

82,54

9129
8,12

90850,
15

90732,
80

90529,
03

90586,
56

90458,
61

90432,
39

90419,
35

90883,
34

91073,
52

90826,
66

91286,
96

37,69

65,90

56,34

62,88

91,80

138,45

180,68

182,54

149,48

73,95

42,67

17,49

34,72

41,01

70,04

88,78

103,85

95,00

88,15

70,56

59,78

56,00

37,25

30,95

2.2. DesignBuilder Energy Simulation Software
DesignBuilder 1.8.1 v, a dynamic building energy
simulation software, was used to determine the interior

2.4. Building Model
F- and C-type high-rise residential blocks with eight and
twelve stories, respectively, constructed by the Republic of
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Turkey
Prime
Ministry
Housing
Development
Administration (TOKİ) were used for the energy and cost
efficiency analysis. Figures 1 and 2 show typical F and C
high-rise residential buildings in Ankara, which comprise a
total of four flats. The flat height is 2.8 m. The simulation
study is based on the layout of Flat 1 of the F and C
blocks. The flat in the F block has two bedrooms, and the
flat in the C block has three bedrooms.

Figure 1. Plans and elevations of F-type high-rise residential blocks [13]

Figure 2. Plans and elevations of C-type high-rise residential blocks [13]

These flats, with seven and eight thermal zones,
respectively, face southeast. Flat 1 in the F block with a
2
total floor area of 56.85 m , has two bedrooms, one living
room, one bathroom, one toilet, and one kitchen; Flat 1 in
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2

the C block, with a total floor area of 99.42 m , has three
bedrooms, one living room, one bathroom, one toilet, and
one kitchen. There are different window orientations in the
flats. For Flat 1 in the F block, 40% of the windows face
north, 57% face south, and only 1.4% face southeast. For
Flat 1 in the C block, 63% of the windows face south, and
34% face east. The room and window dimensions of the
flats are given in Table 4. Figures 3 shows the modelled
flats.

Figure 3. F-type and C-type flat models
Table 4. Room and window dimensions of the flats
Flat 1
( ‘F’ type2
bedrooms)
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 3
Living room
Kitchen
Bathroom
Toilet
Hall
Total

10,45
9,60
15,84
7,48
3,36
1,98
8,14
56,85

Window
orientation
*L
(m)
1,3
1,3
2,4
1,2
0,2
0,2
-

*H
(m)
1,3
1,3
1,3
1,3
0,6
0,6
-

Direction

Flat 1
( ‘C’ type 3
bedrooms)

N
N
S
S
S
E
-

12,15
10,40
14,20
27,86
8,80
5,70
3,55
16,76
99,42

dimensions

Area
2
(m )
1,69
1,69
3,12
1,56
0,12
0,12
8,3

and

Window
orientation
L
(m)
1,4
1,4
1,4
2,4
1,3
0,2
0,2
-

H
(m)
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
0,6
0,6
-

dimemsions

Area
2
(m )
1,89
1,89
1,89
3,24
1,75
0,12
0,12
10,9

and

Direction
S
E
E
S
S
*İV
*IV
-

*L, weight of window,H; height of window, IV; interior ventilation gap.

Building model construction
The compositons of the walls of both flats are the same.
Each flat has both exterior and partition walls. The exterior
walls consist of four layers of material: a 20-mm-thick
plaster layer on each side, a 190-mm-thick brick layer, and
a 50-mm-thick expanded polystyrene – EPS heat
insulation (on the outer surface). The heat transmittance
2
coefficient (U-value) of the exterior walls is 0.57 W/m K.
The partition walls consist of three layers of material: a
140-mm-thick brick layer and a 20-mm-thick plaster layer
on each side. For all of the walls, the plaster layers are
gypsum.

The heat transmittance coefficient (U-value) of the partition
2
walls is 2.01 W/m K. The flat floors consist of four layers of
material, listed from the lowest to highest surface: a 20mm-thick gypsum plaster layer, a 140-mm-thick concrete
layer, a 40-mm-thick morter, and a 20-mm-thick
carpet/textile. The ceiling and floor constructions are the
same, because the investigated flats are on intermediate
floors. The heat transmittance coefficient (U-value) of the
2
floor and ceiling construction is 1.34 W/m K. The
properties of the building materials used in the flats are
given in Table 5.

Table 5. Properties of building materials used in the flats [10]

Concrete
Gypsum Plaster
Expanded Polystyren-EPS
Morter
Brick
Carpet

Density
3
(kg/m )
1800
1000
15
2800
1700
200

Specific heat capacity
(J/kg K)
1000
1000
1400
896
800
1300

Thermal conductivity
(W/mK)
1,35
0,40
0,04
0,88
0,84
0,06
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The existing windows in the flats are composed of
polyvinyl chloride (PVC) – 20 mm thick and 40 mm wide-and a double-glazing unit with two 6-mm-thick panes and a
12-mm-thick air gap [20]. In the double-glazing unit, a
moisture-proof spacer with insulation is used. The heat
transmittance coefficient (U-value) and shading coefficient
2
(SC) of the double-glazing unit are 2.7 W/m K and 0.81,
respectively [7].

Households generally use the flats in the evening and at
night. Weekend and weekday occupancy schedules for
both flats are given in Table 6, including schedules for
public holidays.

Utilization of model flats

Many different power devices consume electricity or fuel in
the flats: for example, televisions and computers in the
living room and bedrooms, a refrigerator, washing
machine, and stove in the kitchen, and gas water heaters
in the bathroom. Except for the refrigerator, these devices
consume energy only during the occupancy of the rooms,
according to the occupancy schedule. When the kitchen is
not occupied, the refrigerator consumes electricity due to
continuous running.

To obtain accurate energy simulation results using
DesignBuilder, general data related to occupancy
schedules, lighting use, power device use, and heating,
ventilation, and air conditioning (HVAC) systems are
required. These data are given in the following paragraphs.
Both flats were assumed to be the dwelling of a threeperson family with two working adults and a studying child.

Lights in the room were thought to be turned on or off
during the daytime and evening in relation to the
occupancy schedules, except for the bedrooms, where the
lights would be turned on only in the evening.

Table 6. Occupancy schedule for the investigated flats [10]
Time (h)

00:00-07:00
07:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-00:00

Rooms
Bedroom R1

Bedroom R2

Bedroom R3

W.D
0
1
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.25
0.5
1

W.D
0
1
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.25
0.5
1

W.D
0
1
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.25
0.5
1

W.E
0
1
0.5
0
0.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
1

W.E
0
1
0.5
0
0.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
1

W.E
0
1
0.5
0
0.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
1

Living room
L1
W.D
W.E
0.05
0
0.3
0.05
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0.1
0.05
0.05

Kitchen K1

Bathroom B1

Toilet T1

W.D
0
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0
0
0
0
0

W.D
0
0
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0

W.D
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0.05

W.E
0
0
0
0
0.5
0
0
0.5
0
0
0
0
0
0.5
0
0
0

W.E
0
0
0
0
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0

W.E
0
0
0
0.1
0
0
0.1
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0.1

*Values represent number of person in the investigated rooms.

The living room and all of the bedrooms in the flats are
heated and cooled; the kitchen and bathroom are only
heated, and the toilet and the common areas are not
heated or cooled. The existing heating system in the flats
is a central heating unit. It will run on natural gas. The
heating system is operated six months out of each year,
from the beginning of October until the end of March,
between 08:00 and 18:00. It is assumed that the cooling
system in the flats is an air conditioner running on
electricity. Bathrooms and toilets would be continuously
naturally ventilated. The ventilation rates are assumed to
be 3 air-changes per hour (achs).

The life cycle cost is a summation of cost estimates from
inception to disposal for both the equipment and operation
as determined by an analytical study and an estimate of
the total cost experienced, accrued annually, for the
building life, with consideration given to the time value of
money [14]. For the evaluation of a unit in terms of life
cycle cost, all future costs during the unit life were
discounted to the present value, except for the initial
capital investment of the project. The following formula is
used to calculate the life cycle cost (LCC) [15]:

2.5. Life Cycle Cost Analysis

To realize accurate benefit and cost estimations for the
duration of the project life in terms of energy efficiency,
energy price, estimations related to rising energy prices,
maintenance/repair, operation costs, and future and
present cost values of investment must be determined.

The life cycle cost is the total cost of ownership of
machinery and equipment, including its cost of
maintenance/repair, replacement, and operation.
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LCC = I + M-R-O + R – RV

(1)

In addition, replacement treatment frequencies, tax rates,
the value of money, and government programs must also
be known.

The objective of the LCC analysis is to choose the most
cost-effective approach from a series of alternatives to
achieve the lowest long-term cost of ownership [16]. The
factors used in the LCC analysis are given in Table 7.

Table 7. Factors used in the life cycle cost analysis
Analysis type
Beginning date for LCC
Study period
Planning/Construction period
Service date
Discount rate
Life of glazing
Fuel type
The unit cost of natural gas
The unit cost of electricity

General LCC analysis-non-federal,no taxes,
2009
30 years
2 years
2011
%15
60 years
Natural gas, electricity
0,07368 TL/kWh (for 2009)
0,1983 TL/kWh (for 2009)

Initial capital investment calculation
Square-meter unit prices of the glazing units in this study
were obtained from the Republic of Turkey Ministry of
Public Works and Settlement and from glass companies in
Turkey. In accordance with the total glazing area in the
flats, for each flat, a total of eight initial capital investments
are calculated.

While Table 8 shows the square-meter unit prices of the
glazing units, Table 9 shows the total initial capital
investment for the glazing units in the flats.
Data related to maintenance/repair and replacement are
not presently available from the Republic of Turkey
Ministry of Public Works and Settlement or from Turkish
glass companies. Thus, these data are ignored in the
LCCA, and only the initial capital investment and operation
costs are used.

Table 8. Cost of glazing units/m2 (TL) [17-18].
2

Glazing type
CLR
LECLR3
LECLR2
HABLU
HAGRN
HRCLR
HRBLULE2
HRGRNLE2

Supply price /m (TL)
55
63
62
56
56
60
68
68

Table 9. Total initial capital investment for glazing units used in the flats (TL)
CLR

LECLR3

LECLR2

HABLU

HAGRN

HRCLR

HRBLULE2

FLAT 1 (F type)

456,5

522,9

514,6

464,8

464,8

498

564,4

564,4

FLAT 1 (C type)

599,5

686,7

675,8

610,4

610,4

654

741,2

741,2

Operation cost calculation
The operation costs of a building include total energy
expenditures for heating and cooling of the building due to
annual heat gains and losses and maintanence/repair
costs in more specific periods. In this study, since there
are not accurate data related to maintenance and repair
costs, the energy expenditures are used for operation cost
calculation.

HRGRNLE2

Since energy expenditures are paid regularly, these
expenditures are updated by using a present worth
analysis for a study period of 30 years, using a discount
rate of 15% applied by the International Finance
Association for projects in Turkey [23]. A yearly inflation
rate of 12% is used for Turkey. In this method, the present
value of energy expenditures is attained by multiplying the
single present worth factor (SPW), which depends on the
year, and the discount rate of 15% obtained from discount
rate tables [16]. The yearly energy costs of the glazing
units used in the study flats are given in Table 1

571

Table 10. Yearly energy costs of the glazing units used in the study flats –TL
CLR

LECLR3

LECLR2

HABLU

HAGRN

HRCLR

HRBLULE2

HRGRNLE2

FLAT 1 (F type)

262,999

256,779

139,322

138,851

149,686

170,548

133,079

133,925

FLAT 1 (C type)

448,853

437,724

238,568

239,789

257,872

292,006

226,444

227,851

3. Results and Discussion

3.1. Comparing Energy Consumption Through the
Different Windows

For the flats under investigation, which are located in
Ankara, with a cold climate, monthly and yearly heat gains
and losses and the total energy consumed by lighting,
heating/cooling systems, and occupants were obtained
from the simulation. In this section, evaluations are
performed for the monthly heat gains and losses through
the glazing units and for the yearly heating and cooling
loads of these units. Finally, the calculated life cycle costs
of individual glazing units are compared by using the
method described in Section 2.5.

The monthly heat gains/losses of the windows are shown
in Figures 4 and 5. The values in these figures are the
mean monthly net energy flows through the windows,
obtained by summing the heat gains/losses for each month
from the simulation results. The evaluations are performed
by considering the heating period from the beginning of
October until the end of March, with the cooling period
extending from the beginning of April until the end of
September.
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Figure 4. Monthly total heat gains/losses through double-glazing units in the investigated flats in the F-type
block- kWh
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Figure 5. Monthly total heat gains/losses through double-glazing units in the investigated flats in the C-type
block- kWh
In winter, appropriate glazing units in terms of reducing
heat losses are LECLR3, CLR, and LECLR2, as shown in
Figures 4 and 5. In Flat 1 of block F, when looking at
January, when the highest heat losses occur, LECLR3
provides 87.50 % more energy savings than CLR.
LECLR2, HRCLR, HRGRNLE2, HRBLULE2, HAGRN, and
HABLU cause 9.2 %, 47.57%, 52.12%, 52,31%, 52,56 %
and 54.69% more heating energy consumption than CLR,
respectively. Since the smart glazing units (HRGRNLE2,
HRBLULE2) prevent the desired solar gains in winter due
to their high solar control properties, they cause more
heating energy consumption than CLR.

In summer, appropriate glazing units in terms of reducing
heat gains are HRBLULE2, HRGRNLE2 and HABLU, as
shown in Figures 4 and 5. In Flat 1 of the F block, for
July, when the highest heat gains occur, HRBLULE2,
HRGRNLE2, HABLU, HAGRN, LECLR2, HRCLR provide
56.81%, 56.43%, 55.02%, 50.27%, 49.80%, and 41.40%
more cooling energy savings, respectively, than CLR.
LECLR3 cause 1.76% more cooling energy consumption
than CLR. The smart glazing units (HRGRNLE2,
HRBLULE2) show higher solar control performance than
the other units, since they can absorb and reflect a large
percentage of the solar radiation.
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Figure 6. Yearly heating and cooling loads of the glazing units used in the investigated flats in the F-type block kWh/y
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Figure 7. Yearly heating and cooling loads of the glazing units used in the investigated flats in the C-type block kWh/y

Yearly heating and cooling loads are calculated using the
total heat losses through the glazing units during the
heating period and the total heat gains through the glazing
units during the cooling period, respectively. Figures 6 and
7 show the yearly heating and cooling loads of the glazing
units used in the respective study flats.
In calculating life cycle costs of the glazing units, the
heating-cooling energy costs should be considered. Thus,
Figures 6 and 7 should be examined in terms of total
energy consumption, including heating and cooling energy.
The fact that the heating source – natural gas – is cheaper
than the cooling source –electricity–should be considered
in the criteria.
In Figures 6 and 7, it can be seen that LECLR2 – the unit
with a low-e coating applied to number of surface two - and
the smart glazing units (HRGRNLE2, HRBLULE2) show
the most efficiency in terms of yearly total energy
consumption (heating and cooling energy). In Flat 1 of the
F block, LECLR2, HRBLULE2, HRGRNLE2, HABLU,
LECLR3, HAGRN, and HRCLR, and provide 470.88,
265.66, 264.17, 223.55, 219.33, 202.72, and 166.45 kWh
more energy savings than CLR, respectively. In Flat 1 of
the F block, LECLR3 and CLR do not incur heating loads
and contribute 401.09 and 102.0 kWh to the heating
energy during the heating period.

In Flat 1 of the C block, LECLR3 and CLR do not incur
heating loads and contribute 715.78 and 333.28 kWh to
the heating energy during the heating period. Since the
reflectance and absorbtion performances of LECLR2—the
unit with a low-e coating applied to a number of surface
two in a double-glazing unit-are less than those of the
smart glazing units, these reduce the heating loads.
Although the cooling load of this glazing unit is higher than
that of the smart glazing units, LECLR2 greatly reduces
the heating load, so the total energy consumption of these
units is the lowest in the studied flats. Figures 6 and 7
show only the heating and cooling loads for the glazing
units, determined by calculating the total energy loads of
these units; the heating energy savings that are provided
by the glazing units that are not under heating loads are
considered.

Comparing energy consumptions through glazing
units in the investigated flats
Table 11 shows that glazing area and total energy
consumption are linearly proportional. Since the glazing
units in the studied flats have different orientations, we
cannot say that each glazing unit has the same linear
proportionality.

Table 11. Energy consumption through the glazing units in the flats
2

2

Flat 1 (56,85 m )
Double Glazing
Unit Type
CLR
LECLR3
LECLR2
HABLU
HAGRN
HRCLR
HRBLULE2
HRGRNLE2
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Total glazing
2
area -m

Yearly
total
energy
consumptionkWh

8,3

1262,12
1042,84
791,29
1038,62
1059,45
1095,72
996,51
998

Net
energy
consumption
for
glazing
2
area of 1m kWh
152,06
125,64
95,33
125,13
127,64
132,01
120,06
120,24

Flat 1 (99,42 m )
Total glazing
2
area -m

Yearly
total
energy
consumptionkWh

10,9

2054,06
1757,56
1249,88
1577,68
1620,19
1694,39
1500,85
1503,96

Net
energy
consumption
for
glazing
2
area of 1m kWh
188,44
161,24
114,66
144,74
148,64
155,44
137,69
137,97

3.2. Percentages (%) of Heat Gains and Losses in Flat
1 of the F block
Heat losses occur through glazings, walls, floors, roofs,
doors and ventilation, external infiltration, and external
ventilation, while heat gains occur through general lighting,
miscellaneous systems, occupancy, domestic hot water,
heat generation, solar gains from exterior windows,
lighting, and chillers in building. In Figures 8 and 9, it can
be seen that 8% of the total heat losses in the flat occur
through the existing CLR window. In contrast, when
LECLR2, HRBLULE2, and HRGRNLE2 are used, 3%, 2%,
and 2% heating energy savings are provided, respectively.

(E.V) 4%

contrast, when LECLR2, HRBLULE2, and HRGRNLE2 are
used, 6%, 7%, and 7% cooling energy savings are
provided, respectively.
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Figure 10. Heat gains (%) in the F-type blocks obtained
from the simulation results- existing window-CLR, proposal
window-LECLR2
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Figure 8. Heat losses (%) through the building elements of
the F-type blocks obtained from the simulation resultsexisting window-CLR, proposal window-LECLR2
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Figure 11. Heat gains (%) in the F-type blocks obtained
from the simulation results- proposal windows-HRBLULE2,
HRGRNLE2
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Figure 9. Heat losses (%) through the building elements of
the F-type blocks obtained from the simulation resultsproposal windows-HRBLULE2, HRGRNLE2
Figures 10 and 11 show that 11% of the total heat gain in
the flat occurs through the existing CLR window. In

3.3. Comparing the Life Cycle Costs of Glazing Units
The fact that the lowest life cycle cost is the most
economically efficient alternative is accepted in the
evaluation of life cycle costs. As shown in Figure 12,
HRBLULE2, HABLU, HRGRNLE2, , LECLR2, HAGRN,
HRCLR, and LECLR3 provide 2259,654, 2254,069,
2244,232, 2195,687, 2056,619, 1643,248, and 46,958 TL
more cost savings, respectively, than the CLR in Flat 1 of
the F block.
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Figure 12. Life cycle costs of the investigated glazing units in Flat 1 of F type block, TL

Figure 13. Life cycle costs of the investigated glazing units in Flat 1 of C type block, TL

As can be seen in Figure 13, HRBLULE2, HRGRNLE2,
HABLU, LECLR2, HAGRN, HRCLR, and LECLR3 provide
3911,303, 3885,374, 3798,916, 3755,766, 3469,390,
2803,748, and 115,602 TL more cost savings,
respectively, than CLR.

4. Conclusions
In this study, the energy and economy efficiency of eight
double-glazing units with clear (existing glazing unit), low-e
coating, tinted (blue, green), clear reflective, blue
reflective+ low-e coating, and green reflective+low-e
coating were used in model flats and were evaluated
according to simulation results for cold climates.
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In light of the simulation results, Table 12 shows the
energy efficiency and economic efficiency of the
investigated double-glazing units.
For both flats, LECLR2 has the highest energy efficiency
performance in terms of total yearly energy consumption.
In the F and C blocks, it provides, respectively, 37.51%
and 39.16% more energy savings than CLR.

Table 12. A comparison of the energy efficiency and economy efficiency of the investigated double-glazing units
Double Glazing Unit
*CLR
LECLR3
LECLR2
HABLU
HAGRN
HRCLR
HRBLULE2
HRGRNLE2

F type block, Flat 1
Energy Efficient
Economy Efficient
Performance
Performance

••••••••
•••••
•
••••
••••••
•••••••
••
•••

••••••••
•••••••
••••
••
•••••
••••••
•
•••

Energy Efficient
Performance

••••••••
•••••••
•
•••••
••••
••••••
••
•••

C type block, Flat 1
Economy Efficient
Performance

••••••••
•••••••
••••
•••
•••••
••••••
•
••

*Reference glazing unit (•) the best performance, (••••••••) the poorest performance

In terms of heating energy savings, LECLR3 is the most
efficient unit. It provides heating energy gains during the
heating period. In the F and C blocks, it contributes
401,09 and 715,78 kWh, respectively, to the heating
energy during the heating period but LECLR3 shows low
performance due to their high cooling loads in cooling
period.
Although the smart glazing units (HRBLULE2,
HRGRNLE2), composed of glasses with absortive +
reflective + low-e coating, are the most efficient units in
terms of cooling energy savings, they have poorer
peformance than LECLR2 in terms of heating energy
savings. While in the F block, the total energy
consumptions of HRBLULE2 and HRGRNLE2 are 20.60%
and 20.72% higher, respectively, than that of LECLR2, in
the C block, the total energy consumptions using
HRBLULE2 and HRGRNLE2 are 16.73% and 16.90%
higher, respectively, than that of LECLR2. In comparison
to CLR, LECLR3 provides 74.57% heating energy savings,
and HRBLULE2, HRGRNLE2, HABLU, and LECLR2
provide 64.91%, 64.48%, 63.34%, and 52.35% cooling
energy savings, respectively, in Flat 1 of the F type block.
In terms of life cycle costs, HRBLULE2, HABLU and
HRGRNLE2 are the most economically efficient units.
These units have a 2.10%, 1.92% and 1.58% lower life
cycle cost, respectively, than LECLR2 in Flat 1 of the F
block. LECLR2 is 41.83% more economically efficient than
CLR. These glazing units show the same effects in Flat 1
of the C block but while HABLU is the second most
economically efficient unit in F block, it is the third most
economically efficient unit in C block. In the F and C
blocks, it has a 42.95 and 43.28% lower life cycle cost,
respectively, than CLR.
Consequently, in terms of energy and economic efficiency,
smart glazing units and LECLR2 should be preferred in
Ankara,with cold climate, for long-term investments, as
opposed to CLR (the existing glazing unit). For different
climate regions of Turkey, energy and economy analysis of
glazing units will be performed for different orientations
and different building shapes in future studies.
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2. Yeșil Çatlar

Geleneksel mimari incelendiğinde binalarn düșeyde alçak, yatayda geniș bir
alan üzerine kurulu olarak inșa edildiği görülmüștür. Ancak günümüzde
düșeyde yüksek, yatayda ise daha az yer kaplayan yaplara doğru hzl bir
geçiș yaplmștr. Özellikle büyük șehirlerde artan nüfus ile șehirler
kalabalklașmaya bașlamș ve çok katl yap üretimi artmștr. Yap üretimi
sürecinde doğal alanlar tahrip edilmekte, kaynaklar tüketilmekte böylece çevre
kirliliği artmaktadr. Türkiye’de yaplar genellikle betonarme karkas yapm
tekniği ile üretilmektedir. Betonlașma ile beraber yeșil alanlarn azaldğ
yadsnamaz bir gerçektir. Her geçen gün insanlar doğa ile olan yaknlklarn
yitirmektedir. Ortaya çkan bu sorunlarla beraber yeni teknoloji arayșlar içine
girilmiștir. Bu arayșlardan biri olan “eko çatlar” veya “bitkilendirilmiș çat
teknolojisi” olarak da isimlendirilen yeșil çatlar zamanla Türkiye’de de
benimsenmiștir. Bu çalșmada, çevre sorunlar, yeșil çatlar, yeșil çatlarn
uygulama detaylar ve çevreye sağladğ yararlar irdelenecek; Dünyadaki ve
Türkiye’deki yeșil çat uygulama örnekleri analiz edilecektir.

Yeșil çatlar, yüksek kaliteli su geçirmezlik ve kök itici ve drenaj sistemi, filtre
kumaș, hafif ağrlkta olan ve çok fazla büyümeyen bitkileri içeren çat
çeșididir [3]. “Bitkilendirilmiș çat” ve “eko çat”, olarak da isimlendirilen yeșil
çatlar, geleneksel çatnn üzerine oturtularak, teras ya da eğimli olarak
yaplabilirler [4]. Terasa yaplan bitkilendirme ile olușan yeșil çat uygulamalar,
bahçe çat olarak da bilinmektedir.

Anahtar kelimeler: Yap, ekoloji, çevre sorunlar, yeșil çatlar, çat teknolojileri.
Abstract
When traditional architecture was examined, buildings are constructed on a
large area horizontally and low on vertically. But, today, there is a rapid
transition to vertically low, and horizontally smaller structures. Especially,
cities became more crowded with increasing population and multiplex
structure constructions are increased. During building structures, nature is
being damaged and sources are consumed, so the environmental pollution
increases. In Turkey, structures are generally constructed with carcass
technique. With the concretion, green areas are decreased. Everyday, people
are losing their ties with the nature. With these new problems, new
technologies are being researched. One of them is “eco roofs” or “planted roof
technology” and this technolog is being used in Turkey. In this study,
environmental problems, green roofs, roofs’ application details and benefits to
environment will be analyzed; Green roof application samples in Turkey and
the World will be analyzed.

Yeșil çatlarn gerek yap için yaltm sağlamas, gerekse bitkilerin havay
temizlemesi, toprağa organik madde kazandrmas, diğer canllara barnma ve
beslenme ortam sağlamas açsndan yararlar bulunmaktadr [5].
Tüm dünyada zamanla uygulama alan bulan yeșil çatlar Avrupa'da yaygn
olarak kullanlmaktadr [3]. Yeryüzü kaynaklarnn azalmas, enerji
kaynaklarnn pahallğ, eskiden kalma yağmur suyu tahliyesinden boğulan
kanalizasyon sistemleri gibi sorunlar, Avrupa‘da yeșil çat endüstrisini bașarl
hale getirmiștir. Asya’da, Japonya yeșil çat teknolojisinin merkezi olmuștur.
Tokyo bașkenti, tüm yeni inșaatlarn en az % 20 sinin çatlarn zorunlu olarak
yeșil çat hale getirildiği ilk șehirdir [6]. Almanya’ da 1997 ylnda inșa edilen
tüm teras çatl yeni binalarn %33’ üne denk gelen 12 milyon m² çat alan
“bahçe çat” olarak yaplmștr. Yeni yaplan teras çatl inșaatlarda bahçe
teraslarn Almanya’daki gelișimi 1983 ylnda 0.6 milyon, 1993 ylnda 8 milyon
ve 1997 ylnda 12 milyon m2 olarak gerçekleșmiștir [7].
2.1. Yeșil çat elemanlar
Yeșil çatlar șekil 1’de görüldüğü gibi genel olarak așağdaki katmanlardan
meydana gelmektedir.

Keywords: Building, ecology, environment problems, green roofs, roof
technologies.
1. Giriș
Hzl nüfus artș, plansz kentleșme ve doğal kaynaklarn hzl bir șekilde
tüketilmesi bir takm çevre sorunlarn beraberinde getirmektedir [1].
Bu çevre sorunlarna neden olan sektörlerden biri de yap sektörüdür. Yap
üretim sürecinde doğal alanlar tahrip edilmekte, doğal kaynaklar tüketilerek
çevre kirliliği meydana gelmektedir. Yaplarn artmas ile birlikte yeșil alanlarn
gün geçtikçe azalmas kaçnlmazdr. Özellikle büyük șehirlerde, göçlerin etkisi
ile ahșap iskelet sistemde yaplan, kullancnn isteklerine göre biçimlenmiș,
büyük bir ailenin yașamasna olanak veren konutlarn yerini; birden çok ailenin
yașayabileceği, betonarme iskelet sistemle yaplan apartmanlar almștr [2].
Diğer bir ifade ile eski Tük evleri tek ya da iki katl, bahçeli, düșeyde alçak,
yatayda geniș bir alan üzerine kuruluyken, șehirlerin kalabalklașmas ile
birlikte, düșeyde yüksek yatayda ise daha az yer kaplayan binalara doğru hzl
bir geçiș yașanmștr. Çevre için son derece önemli olan yeșil alanlarn
azalmasyla, insanlar ve diğer canllar doğa ile olan yaknlklarn her geçen
gün yitirmektedir. Ortaya çkan bu sorunlarla beraber yeni teknoloji arayșlar
içine girilmiștir. Kullanlan teknolojilerden biri de yeșil çat sisteminin
uygulanmasdr.

Șekil 1. Yeșil çat katmanlar

1) Bitkiler: Bölgenin iklim șartlarna uygun olarak kendiliğinden uzun yllar
yașayabilen bitki türleri, çat yeșillendirilmesinde kullanlmaktadr.
2) Bitki tașyc tabaka: Özel malzemelerle olușturulan alt yaplar seçilen
bitkinin besin ihtiyacn karșlayarak, bitkilerin daha uzun ömürlü olmasn
sağlar.
3) Filtre ve drenaj tabakas: Üst katmanlardan gelen su filtre tabakas
tarafndan süzülerek, bir yandan yağmursuz günler için depolanmakta, diğer
taraftan ise biriken fazla su bitkilerin çürümesini engellemek amacyla drene
edilerek atlmaktadr.
4) Mekanik etkilere karș koruyucu tabaka: Çürümeye dayankl özel
keçelerden olușan mekanik etkilere karș koruyucu tabaka kullanlmaktadr.
5) Kök tutucu tabaka: Bitki köklerinin yaltma zarar vermesini engelleyen özel
kök tutucu tabaka veya köklere dayankl su yaltm membran alan için
kullanlmaktadr.
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6) Su yaltm ve çat konstrüksiyonu: Yeșil çat sistemlerinin
uygulanabilmesinin en önemli ön șartn, iyi bir su yaltmnn ve yeterli
tașyclğa sahip bir çat konstrüksiyonunun varlğ olușturmaktadr [8].
2.2. Yeșil Çat Uygulama Çeșitleri
Yeșil çatlar ne derece bakm gerektirdiklerine göre uygulamada, (extensive)
seyrek ve (instensive) yoğun olarak ikiye ayrlmaktadr [4]. Șekil 2’de seyrek
uygulama, Șekil 3’de ise yoğun uygulama detaylar görülmektedir.
Seyrek uygulama, 0-30 derece eğimli çatlar için daha uygundur. Hafif olmas
nedeniyle çatda takviye yapmak gerekmez. Bakm az ve uzun ömürlüdür.
Daha az teknik uzmanlk gerektirir. Bitkiler kendiliğinden büyümeye
braklabilir.

12 cm'lik yeșil çatnn 90-100 db olan kamyon ve tren sesini bile gürültü
eșiğimizin altna düșürebildiğini görürüz [11].
Doğal Hayatn Devamllğ
Ekolojik yașam alanlar canllara kentleșme, yaplarn artmas, doğal alanlarn
tahrip edilmesi nedeniyle kaybettikleri doğal ortam tekrar kullanma imkân
sağlar. Böylelikle, yașama alanlar azalmș olan bitkiler, kușlar, böcekler vb.
canllar ekosistemdeki yerlerini korumaktadrlar.
Ayrca yeșil çatlar, șehrin boğucu görüntüsü içinde insanlara rahatlk ve
kaybettikleri doğal ortamda tekrar yașama frsat vermektedir.
4. Yeșil Çat Uygulama Örnekleri
4.1. Dünya’dan Örnekler
Dünyann pek çok ülkesinde yeșil çatlar uygulama alan kazanmștr.
Singapur’da inșa edilen Nanyang Teknik Üniversitesi Tasarm ve Medya
Bölümü’ne ait 5 katl binann projesi, 2006 yl Haziran aynda tamamlanmș ve
2007 ylnda eğitim kurumlar kategorisinde “Design Share Onur Ödülü”
almștr. Projenin en dikkat çekici taraflarndan biri olan eğimli yeșil çatlar,
binay kampüsteki diğer yaplardan ayrt etmektedir (Șekil 4) [13].

Șekil 2. Seyrek yeșil çat detay [9].
Yoğun uygulamada, bitki çeșitliliği nedeniyle oldukça görsellik ve ağrlk
fazladr. Daha karmașk bir sistem olduğu için uygulamas teknik uzmanlk
ister. Çok iyi yaltm özelliğine sahiptir ancak seyrek uygulamaya göre daha
fazla bakm gerektirir.

Șekil 4. Nanyang Teknik Üniversitesi, Singapur.

Șekil 3. Yoğun yeșil çat detay [9].

New York'ta Battery Park City’de bulunan Solaire Binas (Șekil 5) Kuzey
Amerika'da inșa edilen ilk 'yeșil' yüksek katl binadr. Seyrek yeșil çat
uygulamas yaplmștr [14].

3. Yeșil Çatlarn Ekolojik Yönden İncelenmesi
Enerji Verimliliği ve Soğutma Etkisi
Yeșil çatlar birçok yoldan binada enerji tasarrufu sağlar. Binann s kazanç ve
kayplarn azaltrlar. Scak iklimlerde yazn hava scaklğ 35° C’a ulaștğ
zaman çat yüzey scaklğ 65°C’i bulur. Bu yüksek scaklklar binann hem iç
çevresini hem de dș çevresini doğrudan etkiler. Çat toprak tabakas ile
korunduğu ve bitkilerle gölgelendirildiği zaman yüzey scaklğ genellikle
ortamdaki hava scaklğnn üzerine çkmaz/yükselmez. Bundan bașka, bitkiler
ve toprak suyu buharlaștrr, soğutma etkisi yaratr ve havay nemlendirir, daha
rahat nefes aldrr ve binay doğal olarak soğutur [10].
Hava Kirliliğinde Azalma
Bahçe Çatlar șehir havasndaki toz ve diğer zararl maddeleri filtre eder.
Bitkiler zararl karbondioksit gazlarn emer ve doğaya yararl oksijen gaz
verirler. Ayrca, yeșillendirilmiș çatlar havay nemlendirir ve iklime
(mikroklima)katkda bulunur [7].
Oksijen üretimi
Hava kalitesini yükseltir, nefes almay kolaylaștrr. 25 m2 yaprak yüzeyi
insann bir saatte tükettiği kadar yani, 27 gr oksijen üretir. Yaz aylarnda, 1 m²
çim çat 4 kișinin oksijen ihtiyacn karșlar. Gece ve kș aylarnn ortalamaya
girmesi halinde 1.5 m² çim alann bir ylda, bir insann yllk ihtiyac kadar
oksijen üretebileceği hesaplanabilir. Ayrca bu örtü buhar geçirimi özelliği ile
yapnn da nefes almasn, yap içi nemin atlmasn sağlar. Kapal mekânlardaki
bu özellik, insan ve yap sağlğ açsndan son derece önemlidir. Yașam
konforunu belirler. Isnn hissedilme eșiğini olumlu yönde etkiler [11].
Gürültü Kirliliğinde Azalma (Ses izolasyonu)
Yap üzerindeki bitkilendirilmiș katman çevresel gürültüyü önemli ölçüde
azaltmaktadr. Özellikle hava alan gibi çevresel gürültünün yoğun olduğu
bölgelerde, ses kontrolü için yeșil çatlarn uygulamas önemli yarar
sağlamaktadr [12].
Alçak frekanslar toprak, yüksek frekanslar bitki örtüsü bloke eder. 12 cm
toprak kalnlğ; 40 db, 20 cm ise; 46 db izolasyon sağlamaktadr. Normal
konușma sesini 50 db ve gürültüden rahatszlk eșiğimizi 60 db kabul edersek,
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Șekil 5. Solaire binas, New York [15].
Seattle belediye binasna ait yeșil çat seyrek uygulamas ile 2003 ylnda
yaplmștr. Șekil 6’da görülen 13000 feet² (1170 m² civar) büyüklüğündeki bu
çat %1,5 eğime sahiptir [16].

Șekil 9. Atlanta belediye binas, Atlanta
Life Expression Sağlk merkezi çat alan (6000 feet²) 540 m²’dir. Sugar Loaf,
Pensilvanya’da bulunan bu yap 2001 ylnda inșa edilmiștir (Șekil 10) [22].

Șekil 6. Seattle belediye binas, Washington.
Acros Fukuoka binas șehir merkezinde yer alan son yeșil alan üzerine inșa
edilmiștir. Yoğun bitki uygulamas yaplan bu çatda 76 türde 35000 bitki
mevcuttur. 1994 ylnda inșa edilen Acros Fukuoka binas (Șekil 7) Japonya’da
yer almaktadr [17].

Șekil 10. Life Expression sağlk merkezi, Pensilvanya [23].
Calhoun okuluna ait teras yeșil çat, New York’ta 2005 ylnda yaplmștr.
Öğrenciler biyoloji derslerinde buray uygulama alan olarak kullanmaktadrlar
(Șekil 11, 12) [24].

Șekil 7. Acros Fukuoka binas, Japonya [18].
GENO-Haus binas (Șekil 8) 1969 ylnda Stuttgart, Almanya’da yaplmștr. İlk
yeșil çat uygulamalarndan biridir [19].

Șekil 11. Calhoun okulu, New York [25]

Șekil 8. Geno-Haus, Almanya [20].

Șekil 12. Öğrenciler Biyoloji dersinde [26].

Atlanta belediye binas (Șekil 9), Güney Atlanta’da 2003 ylnda inșa edilmiștir.
2003 ylndan önce Atlanta belediye binasnn teras çats kafetarya olarak
kullanlmaktayd. Yeșil çat uygulamas srasnda 2800’ün üzerinde 31 çeșit
bitki kullanlmștr [21].

4.2. Türkiye’den Örnekler
Maslak Plaza Spring Giz, İstanbul’da 2005 ylnda inșa edilmiștir. Plaza Spring
Giz üzerinde 200m² alan olan çatda yenileme yaplarak mevcut çat örtüsü
kaldrlmș ve yerine seyrek yeșil çat sistemi (Șekil 13) uygulanmștr [27].
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Șekil 16. H. Avni İncekara Fen Lisesi yurt binas, Nevșehir [28].
İstanbul Levent’de KANYON Alșveriș merkezinde 4500 m²’lik alana yoğun
yeșil çat (Șekil 17) uygulamas yaplmștr [27].

Șekil 13. Maslak Plaza Spring Giz, İstanbul [28].
Four Seasons Istanbul At The Bosphorus adl otel Ortaköy, İstanbul’da
bulunmaktadr. 1030 m² alana seyrek yeșillendirme (Șekil 14) 2007 ylnda
yaplmștr [27].

Șekil 17. Kanyon Alșveriș merkezi, , İstanbul [28].
İstanbul Ümraniye’de yaplmakta olan M1 Meydan Alșveriș Merkezinin çat alan
yaklașk 55000 m² olup, üzeri tamamen bahçe çat olarak projelendirilmiștir
(Șekil 18) [29].

Șekil 14. Four Seasons Istanbul At The Bosphorus, , İstanbul [28].
Turkcell Ar&Ge Binas, Gebze, 2500 m² çat alan üzerinde 2008 ylnda
seyrek uygulama (Șekil 15) yaplmștr. Eğimli ve düz yeșil çat alanlarna sahip
projede, çatlarda yürünebilme imkân var [27].

Șekil 18. M1 Meydan Alșveriș Merkezi, İstanbul.
5. Sonuçlar

Șekil 15. Turkcell Ar&Ge Binas, Kocaeli [28].
Nevșehir’de inșa edilmiș H.Avni İncekara Fen Lisesi yurt binasna ait %38 eğime
sahip çatda 500 m² Yeșil Çat uygulamas yaplmștr (Șekil 16). Ayrca, çatya
fotovoltaik paneller yerleștirilmiștir. Toplam kurulu güç 13,5 kWp’dr. Paneller
yurt binasnn enerjisinin büyük bir ksmn karșlayabilecektir. Elektrik enerjisini
güneșten üreten bu sistemle binann karbon salnm önlemede büyük bir katk
sağlanmștr [27].
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Yeșil çatlar, enerji verimliliği, oksijen üretimi, hava ve gürültü kirliliği azaltma
gibi ekolojik yararlara sahiptir. Bunun yan sra, yaplar için daha fazla izolasyon
sağlandğ da unutulmamaldr. Dünyann birçok ülkesinde çevreci yaklașm ve
yeșil bina anlayș ile beraber zamanla önem kazanan yeșil çatlar, Türkiye’de
de 2005 ylndan bu yana uygulanmakta ve kentleșme ile beraber ortaya çkan
yeșil alanlarn azalmas sorunu, yeșil çatlar ile giderilmeye çalșlmaktadr.
Yurt dșnda her türlü yapda yer alan yeșil çat uygulamalar, ülkemizde
genellikle alșveriș merkezlerinde görülmektedir. Yeșil çat uygulamalar
srasnda fotovoltaik paneller kullanlmas ile güneș enerjisinden daha fazla
yararlanlmaldr. Türkie’de yeșil çatlara ait uygulama alanlarnn
genișletilmesinin ve saysnn artrlmasnn pek çok açdan yararl olacağ
düșünülmektedir.
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1. Introduction
Along with the rapid growth in population on a global basis, many cities in the
world are fast becoming highly urbanised with the construction of buildings
and structures in close proximity to each other. As most modern buildings are
constructed of reinforced concrete, this high concentration of thermal mass,
together with the resultant loss of green areas, has created a host of
environmental issues such as the Urban Heat Island effect. This in turn causes
a substantial increase in air temperature within the urbanised areas and
results in higher energy consumptionfor cooling loads.
Plants and vegetation are known to help in trapping dirt and dust in the air as
well as to generate oxygen in the day through photosynthesis, and with their
destruction in urbanised zones, the air quality is also adversely affected.
In a highly urbanised and build-up area, rainwater tends to flow quickly from
the roofs of buildings into the storm sewer and when such sewer system
could not cope with the increased flow, flooding generally occurs.
Roof gardens or also known as “green roofs” and “eco-roofs” have been used
extensively in Europe to mitigate such adverse effects of urbanisation and
their benefits are well documented through many research projects carried
out in Europe and more recently in North America and also closer to home in
South Korea, Japan and Singapore [1].
“Green roof” term refers to a permanent roof-top planting system that allows
for the sustained presence of live plants covering a significant portion of a
building’s roof [2].
Manufacturers developed new technologies, which in turn pushed more
research and development in universities and industry. The German FLL
(Landscaping and Landscape Development Research Society), which was
founded in 1975 for the improvement of environmental conditions through the
advancement and dissemination of plant research and its planned
applications, released specific guidelines for the construction and use of
guidelines, and from then on the construction of green roofs has been
increasing [3].
2. Types of Green Roofs
Generally there are 2 types of gren roof systems and they can be classified
as:
Intensive green roof systems
Extensive green roof systems
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• low weight,
• low capital cost,
• low plant diversity, and
• minimal maintenance requirements.
The growing medium, typically made up of a mineral-based mixture of sand,
gravel, crushed brick, leca, peat, organic matter, and some soil, varies in depth
between 5-15 cm (2-6") with a weight increase of between 72.6-169.4 kg / m2
(16-35 lbs/sf) when fully saturated. Due to the shallowness of the growing
medium and the extreme desert-like microclimate on many roofs, plants must
be low and hardy, typically alpine, dryland, or indigenous. Typically the plants
are watered and fertilized only until they are established, and after the first
year, maintenance consists of two visits a year for weeding of invasive
species, safety and membrane inspections.
Intensive green roofs are often accessible and are characterized by:
• deeper soil and greater weight,
• higher capital costs,
• increased plant diversity, and
• more maintenance requirements
The growing medium is often soil based, ranging in depth from 20–60 cm (824"), with a saturated weight increase of between 290 - 967.7 kg/m2 (60-200
lbs/sf). Due to the increased soil depth, the plant selection is more diverse
and can include trees and shrubs, which allows for the development of a more
complex ecosystem. Requirements for maintenance - especially watering - are
more demanding and ongoing, and irrigation systems are usually specified.
Structural and horticultural consultation and an experienced installer are
recommended. It should be noted that, depending on such site specific factors
as location, structural capacity of the building, budget, client needs, and
material and plant availability, each individual green roof will be different,
likely a combination of both intensive and extensive systems [4].
Table 1. Extensive Green Roof Systems [5].
Extensive Green Roof

Typical details

Increasing worldwide environmental concerns have led to the development of
environmentally friendly construction practices. Green roof technology is one
possibility for reducing the environmental impact of a building.
Green roofs are becoming increasingly more popular in the cities. Green roofs
offer significant environmental benefits in terms of sustainable development
in urban areas The main benefits of green roofs are their ability to regulate
the temperature in and around buildings, improve energy efficiency in
buildings, reduce the urban heat island effect, retain storm water, and
increase the lifespan of a roof. Further, their secondary benefits include their
ability to provide therapy to humans, provide space for agricultural use,
improve public perception of a company or institution, improve the aesthetic
environment, increase property value, reduce noise inside a building, and
provide habitat for airborne species.
The aim of this study is to determine the types and construction methods of
green roofs by the existing applications.
The review of qualified samples around the world will help to generate the
strength and the weakness of green roof construction in Turkey.
And also the analysis of the green roof examples over the world will create
awareness for researchers who are interested in this issue.
Therefore, in this paper different scaled residential, commercial and industrial
green roof applications will be analyzed.

The two basic types of green roof systems - extensive and intensive - are
differentiated mainly by the cost, depth of growing medium and the choice of
plants.
Extensive green roofs are often not accessible and are characterized by:

Brief description

Abstract

• thin soil (50mm-150mm thick)
• little or no irrigation
• low maintenance ($0.8 to $2.25 /m²/year)
• extensive application over large area for
optimal environmental benefits

Image: source and copyright © Zinco Ltd
Table 2. Intensive Green Roof Systems [5].

Advantages

• diverse utilization of roof (i.e. for
recreation, growing food, as open space)
with direct benefit to owner
• greater diversity of plants and habitats
• good insulation properties
• can simulate a wildlife garden on the ground
• can be made very attractive
• often visually accessible

Disadvantages

• relatively higher cost ($1000 to 5000/m²)
• not usually suitable for green roof retrofit
projects
• greater weight loading (300 to 1000 kg/m²)
• need for irrigation and drainage systems
hence, greater need for energy, water
materials etc.

Image: source and copyright © Zinco Ltd

Table 3. A comparison of extensive and intensive green roofs [6].

Structural
requirements

Purpose

Extensive roof

Intensive roof

Functional; storm-water
management, thermal
insulation, fireproofing

Functional and aesthetic;
increased living space

Typically within standard
roof weight-bearing
parameters; additional 70
to 170 kg per m2

Planning required in design
phase or structural
improvements necessary;
additional 290 to 970 kg per
m2

Accessibility

Brief description

• deep soil (200mm-2000mm thick)
• irrigation
• normal maintenance ($6.5 to $44 /m²/year)
• intensive capital and maintenance input for
optimal benefits

Cost (above
waterproofing

Maintenance

Typical details

Intensive Green Roof

Irrigation Plant communities Average substrate Substrate type
depth

Disadvantages

Advantages

• lightweight (80 to 150 kg/m²)
• low maintenance
• suitable for retrofit projects
• relatively inexpensive ($400 to 1000/m²)
• suitable for large areas
• suitable for roofs with 0-30o slope
• can leave vegetation to develop
spontaneously
• more limited choice of plants
• usually no access for recreation or
other uses
• may be visually unattractive to some,
especially in dry season

Lightweight; high porosity,
low organic matter

Lightweight to heavy; high
porosity, low organic matter

2 to 20 cm

20 or more cm

Low-growing communities
of plants and mosses
selected for stresstolerance qualities

No restrictions other than
those imposed by substrate
depth, climate, building height
and exposure, and irrigation
facilities

Most require little or no
irrigation

Often require irrigation

Little or no maintenance
required; some weeding or
mowing as necessary

Same maintenance
requirements as similar
garden at ground level

$10 to $30 per ft2 ($100 to
$300 per m2)

$20 or more per ft2
($200 per m2)

Generally functional rather
than accessible; will need
basic accessibility for
maintenance

Typically accessible

2.1. Available Green Roof Technologies
Green roof systems can be categorized as follows:
• complete systems where all different components including roof membrane
are an integral part of the whole system;
• modular systems that are positioned above the existing roofing system;
• precultivated vegetation blankets that consist of a growing medium and
plants that are rolled onto the existing roofing system with drainage mats and
root barriers as required.
Variations between systems are generally found in the manner in which
growing medium and drainage layers are treated [7].
2.1.1 Complete systems
Complete systems provide the most flexibility in terms of the type and nature
of growing medium and drainage, and protection layers that can be used.
These have direct impact in terms of the type of vegetation that the green
roof can support. They also generally contribute the greatest amount the
structural design load [7].
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Figure 3. Green Grid System [10].
Table 4 shows the comparative summary of the three systems available for
Green Roof Technologies.
Table4 . Comparison of Available Green Roof Systems [3].

Figure 1. A Sopranature system on a conventional roof assembly [8].

Complete
Systems

Modular
Systems

Precultivated
Blankets

Maintenance
Repair
Installation

Difficult
Difficult
More İnvolved
İnstallation

Easy
Easy
Quick And
Easy

Easy
Easy
Quick And
Easy

System

Layer
Combinations

Pre-Planted

Pre-Planted

Weight

High To
Moderate

Moderate

Low

High

Moderate

Low

2.1.2 Modular systems
Modular systems are essentially trays of vegetation in a growing medium that
are grown off site and simply placed on the roof to achieve complete
coverage. They are available in different depths of growing medium typically
ranging from 75mm to 300mm (3 to 12 inches). Green Roof Block systems are
examples of modular systems shown in Figures 2

Flexibility
3. Benefits of Green Roofs

Green roofs are becoming increasingly popular in cities across the world. The
benefits of incorporating green roof technology can be measured on many
levels.
There are many potential benefits of green roofs. These may be considered to
fall into three main categories, namely,
• Amenity and Aesthetic Benefits;
• Environmental Benefits and
• Economic Benefits, although there is a great deal of crossover between
categories[5].
Amenity & Aesthetic Benefits include:
• leisure and open space,
• visual aesthetic value;
• health and therapeutic value
• food production.
• horticultural therapy
• improved safety [5],[11].
Figures 2. Green Grid System [9].
2.1.3 Precultivated vegetation blankets
It is a pregrown interlocking green roof tile and in that respect it could be
viewed as similar to the modular system. But its thickness categorizes it as a
blanket system. It is available in one thickness of
about 45mm (1.75 inches) [10].

Environmental Benefits include:
• ecological and wildlife value,
• water management;
• air quality,
• sound absorption;
• reducing the urban heat island effect[5],[11].
Economic Benefits include:
• increased roof life,
• building insulation and energy efficiency;
• food production
• green building assessment and public relations[5],[11].
These benefits operate at a range of scales. Some will only operate if
relatively large numbers of green roofs are implemented in any particular area
and their benefits will only be apparent at the larger neighbourhood or city
scale. Others will operate directly on an individual building.
Private and Community Sector Benefits
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Each of the above benefits may also be classified as either private and/or
community sector benefits that can then be used to promote the idea to
different audiences.
Private sector benefits are those which offer some direct benefit to the
developer or owner of a building, and include items such as
• savings in energy costs,
• extension of the life of the roof,
• reduced noise levels
• recreational use and
• aesthetic improvements[5],[11].
Community sector benefits are those that offer benefit to the wider
community e.g.
• public recreational use,
• storm-water management,
• urban climate mitigation,
• reduction of dust and smog levels
• improved air quality
• promotion of diversity & habitat [5],[11].
Many of the benefits described above accrue to both the community and
private sectors. Mention is made in the descriptions above regarding which
benefits may be considered to accrue to the private sector and which accrue
to the general community.
4. Green Roof Applications
Green roofs are becoming increasingly popular in cities. With the
development of construction techniques green roofs had found many
applications around the world. Green roofs offer significant environmental
benefits in terms of sustainable development in urban areas.
The objective of this study is to determine the types and construction
methods of green roofs by the existing applications.
The review of qualified samples around the world will help to generate the
guideline of green roofs in Turkey.
Also the world-wide analysis of the green roof samples will create awareness
on the subject.
Therefore, eighteen residential, commercial and industrial samples were
analyzed with different scale. Namely;

Figure 5. Jewel-Osco, Chicago [13].
Year: 2008
Owner: Jewel-Osco
Location: Chicago, IL, USA
Building Type: Commercial
Greenroof Type: Extensive
Greenroof System: Single Source Provider
Roof Size: 22700 sq.ft.
Roof Slope: 1%
Access: Accessible, Private
Submitted by: Greenroofs.com

Figure 6. The Rapid Bus Depot [14].
Year: 2008
Owner: City of Grand Rapids
Location: Grand Rapids, MI, USA
Building Type: Municipal/Government
Greenroof Type: Extensive
Greenroof System: Single Source Provider
Roof Size: 16000 sq.ft.
Roof Slope: 1%
Access: Inaccessible, Private
Figure 4. Allstate Corporate Headquarters [12].
Year: 2008
Owner: Allstate Insurance Company
Location: Northbrook, IL, USA
Building Type: Corporate
Greenroof Type: Extensive & Intensive
Greenroof System: Single Source Provider
Roof Size: 13500 sq.ft.
Roof Slope: 1.5%
Access: Accessible, Private

Figure 7. 900 North Michigan Avenue Parking Garage [15].
Year: 2008
Owner: 900 Tower, LLC, an affilliate of JMB Realty Company
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Location: Chicago, IL, USA
Building Type: Multi-Use
Greenroof Type: Semi-Extensive
Greenroof System: Single Source Provider
Roof Size: 16866 sq.ft.
Roof Slope: 1%
Access: Accessible, Private

Figure 10. Vancouver 2010 Olympic Village, [18].
Project Name: Year: 2009
Owner: The City of Vancouver
Location: Vancouver, B.C., Canada
Building Type: Multi-Family Residential
Greenroof Type: Extensive & Intensive
Greenroof System: Custom
Roof Size: 287000 sq.ft.
Roof Slope: 2%
Access: Inaccessible, Private
Figure 8. Southern Illinois University Edwardsville (SIUE) Student Success
Center [16].
Year: 2009
Owner: Southern Illinois University Edwardsville
Location: Edwardsville, IL, USA
Building Type: Educational
Greenroof Type: Extensive, Test/Research
Greenroof System: Custom
Roof Size: 17000 sq.ft.
Roof Slope: 1.25%
Access: Accessible, Private

Figure 11. Nanyang Technological University [19].
Year: 2006
Owner: Nanyang Technological University
Location: Singapore, Singapore
Building Type: Educational
Greenroof Type: Intensive
Greenroof System: Custom
Roof Size: 18000 sq.ft.
Roof Slope: 60%
Access: Accessible, Open to Public

Figure 9. PECO Philadelphia HQ [17].
Year: 2009
Owner: Exelon Energy
Location: Philadelphia, PA, USA
Building Type: Corporate
Greenroof Type: Extensive
Greenroof System: Single Source Provider
Roof Size: 35000 sq.ft.
Roof Slope: 1%
Access: Accessible, Private

Figure 12. California Academy of Sciences [20].
Year: 2006
Owner:
Location: California
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Building Type: Museum
Greenroof Type: Extensive
Greenroof System: Custom
Roof Size: 197,000 sq. ft.
Roof Slope: 5% 45%
Access: Inaccessible, Private

[5]. Study On Green Roof Applcaton In Hong Kong, Fnal Report, 16 February
2007

5. Conclusion

[7]. Report on the Environmental Benefits and Costs of Green Roof
Technology for the City of Toronto, October 31, 2005
www.toronto.ca/greenroofs/pdf/executivesummary.pdf

Green roofs have gained global acceptance as a technology that has the
potential to help mitigate the multifaceted, complex environmental problems
of urban centers.

[6]. Oberndorfer, E., Lundholm, J., Bass, B. Et al “Green Roofs as Urban
Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services” BioScience,
November 2007/ Vol. 57 No. 10

[8]. http://www.salomonconstruction.com/bin/pdfs/
Sopranature.pdf

Green roofs are a proven technology that provide building owners with
opportunities to utilize often wasted roof spaces for energy efficiency, storm
water management, sound insulation, and aesthetic improvements

[9]. http://www.greengridroofs.com

The benefits associated to green roofs have the most potential in dense urban
areas where heat island effects, poor air quality, lack of green space, and
storm water runoff are amplified.

[11].http://www.greenroofs.org/index.php/about-green-roofs/2577aboutgrnroofs

Accessible green roof systems can confer significant added value to a
building’s occupants or to the general public with benefits ranging from
enhanced educational opportunities in buildings, multi-storey houses therapy
and even food production.
Each green roof system should be tailored to the specific needs of the client.
As more governments come to recognize the wide range of public benefits of
green roofs and how they can help to address many of the challenges facing
cities, they will increasingly look to providing incentives for private building
owners to undertake the additional capital costs associated with these
systems.
Until then, there are many niche opportunities to implement green roof
systems and to help demonstrate the many benefits of this technology,
including lifestyle benefits amenities.
Public knowledge of the benefits of green roofs will create political demand
for government incentives as well as market demand for properties
incorporating such green roofs.
Politicians and staff at all levels in government and also Professionals need
knowledge of the costs and benefits of green roofs.

[10]. http://www.toronto.ca/greenroofs/what.htm#blanket

[12]. www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=801
[13]. www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=793
[14]. www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=789
[15].www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=778
[16]. www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=454
[17]. http://theflowershowblog.wordpress.com/2009/02/11/
see-a-green-roof/
[18]. www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=523
[19].www.ecosalon.com/wp-content/uploads/2009/01/
nanyang_technological_university_school_of_art_design_and_media_si
ngapore_low-1.jpg
[20]. http://www.flickr.com/photos/ml_kap/2321739032/

The constraints or barriers against the development of green roofs, may be
considered to fall into five categories, each of which is briefly described
below, namely:
• Lack of knowledge and awareness;
• Lack of incentive / statutory mandate;
• Economic constraints;
• Lack of available roof area; and
• Technical issues and risks associated with uncertainty.
Green roofs offer significant environmental benefits in terms of sustainable
development in urban regeneration schemes. Although the initial costs of
installation are higher than more conventional systems, green roofs are
economic in the long term. The case studies in this paper showed that they
can be used on various types of buildings with differing uses.
Green roofs have a real and effective role to play in sustainable development
in urban situations, not merely for the benefits outlined above, but also as a
catalyst for changing mind sets on how new buildings should be designed. By
creating functional green space on buildings, green roofs, whether that
function is for biodiversity, storm water attenuation or public amenity, can
provide a catalyst for a healthy and sustainable sites. To do this all agencies
and statutory bodies need to act in concord to ensure that developers are
encouraged or, if need be, constrained to embrace this growing technology in
their schemes.
Referances
[1]. Michael Wong,Envronmental Benefts Of Green Roofs,
www.nea.gov.sg/cms/sei/PSS23slides.pdf
[2]. Green Roofs - Cooling Los Angeles, A Resource Guide,Environmental
Affairs Department, City of Los Angeles, 2006
[3]. Feasibility Study for Green Roof Application on Queen’s University Campus,
April 2006. www.queensu.ca/pps/reports/greenroof.pdf
[4]. Steven Peck and Monica Kuhn, Design guidelines for green roofs. Page4-5
www.cmhc.ca/en/inpr/bude/himu/coedar/loader.cfm?url=/commonspot/s
ecurity/getfile.cfm&PageID=70146

589

INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM
26-28 May 2010 Ankara-TURKEY

EKOLOJIK YAPI TASARIM ÖLÇÜTLERİNİN ÖRNEK BİR YAPI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ECOLOGICAL BUILDING DESIGN CRITERIA WITHIN THE CONTEXT OF A BUILDING CASE STUDY
Bengü ALPARSLAN a, A. Burcu GÜLTEKİN b
a
Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yap Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye,
bengualparslan@gmail.com
b
Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yap Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye,
arzuhanburcu@yahoo.com
Özet
Yaplar, yașam döngüleri boyunca olumsuz çevresel etkilere sebep olmaktadr.
Bu etkileri azaltma çabalar sonucunda ortaya çkan ekolojik yap tasarm
ölçütleri; çevre sorunlarna duyarl, ekolojik dengeyi koruyan ve insan yașam
için gerekli konfor ve sağlk koșullarn yerine getiren tasarmlar
amaçlamaktadr. Ekolojik tasarm ölçütleri, yapnn uygulanacağ bölgenin
özelliklerine ve fiziksel çevre koșullarna göre farkllașabilir. Bu nedenle
bölgenin değișen fiziksel çevre koșullarna uygun ölçütlerin seçilmesi ve
önceliklerin belirlenmesi gerekir. Bu bildiri kapsamnda küresel ölçekte kabul
edilen “ekolojik yap tasarm ölçütleri” belirlenmekte, bu ölçütlerin uygulama
yöntemleri açklanmaktadr. Belirlenen bu ölçütlerin uygulanabilirliği Ankara
Gazi Üniversitesi kampüsünde tasarlanan örnek bir yap kapsamnda
irdelenmektedir.

Ekolojik yap tasarmnn hedefleri enerjinin, bakm-onarm maliyetlerinin,
yapyla ilișkili hastalklarn, atk ve kirliliğin azaltlmas; yap malzemelerinin
verimliliği, yap konforunun, yap ve bileșenlerinin dayankllğ ve esnekliğinin
arttrlmasdr [8]. Bu kapsamda tasarmclar çevreye duyarl, enerji tüketimini
en aza indirgeyen, doğal kaynaklarn kullanmn azaltp yenilenebilir ve yerel
kaynaklar ile güneș enerjisi, doğal havalandrma ve doğal aydnlatmay
kullanan, fiziksel çevre koșullarna uygun, yap kabuğunda enerji korunum
düzeyini arttran, yeniden kullanlabilir, geri dönüștürülebilir ve sklkla bakmonarm gerektirmeyen yap malzemelerini içeren tasarmlar yapmay ilke
edinmelidir [9]. Ekolojik yap tasarm ölçütleri; enerjinin korunumu, suyun
korunumu, malzemenin korunumu ve yașanabilir çevrelerin tasarm șeklinde
sralanabilir. Șekil 1’de ekolojik yap tasarm ölçütleri ifade edilmiștir.

Anahtar kelimeler: Ekoloji, Ekolojik Tasarm Ölçütleri, Güneș Evi, Ekolojik Yap

ENERJİNİN KORUNUMU

Buildings cause environmental impacts through their life cycles. Ecological
building design criteria, which appeared to increase these impacts, aim to
make designs sensitive to environmental problems, to protect the ecological
balance, and to fulfill the required comfort and health conditions. These
criteria may vary according to physical properties and environmental
conditions of the region that the building will be constructed. Consequently,
the criteria appropriate for varying physical environmental conditions should
be chosen and the priorities should be determined. Ecological building design
criteria accepted in the global scale were determined, application of these
criteria were described in the context of this proceeding. Applicability of the
determined criteries is analyzed depending on a sample structure that is
designed at the campus of Ankara Gazi univesity.
Keywords: Ecology, Ecological Design Criteria, Solar House, Ecological Building
1. Giriș
Nüfus artș, kentleșme ve gelișen sanayi sonucunda doğal kaynaklar tehdit
eden kirlenmeler, insanlğn en önemli sorunlarndan biri olmuștur. Çevreyi
koruma ve çevre sorunlarn giderme çalșmalarnn hareket noktas, sorunlar
bilmek ve tanmaktr [1]. Nüfus artș nedeni ile artan konut gereksinimi
beraberinde enerji tüketimini de getirmiștir. Dünya enerji tüketiminde %75’lik
bir orana sahip olan yap sektörü mevcut enerji kaynaklarn en çok tüketen
sektördür [2]. Benzer șekilde küresel snmaya sebep olan sera gazlar önemli
oranda yap sektöründen kaynaklanmaktadr [3]. Bu nedenle günümüzde
ekolojik yap tasarm önem kazanmștr.

EKOLOJİK YAPI TASARIM ÖLÇÜTLERİ

Abstract

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Kullanm
Fiziksel Çevre Verilerinin Dikkate Alnmas
Enerji Etkin Yap Formu Tasarm
Enerji Etkin Yap Kabuğu Seçimi
Enerji Etkin Pencere Seçimi
Enerji Etkin Peyzaj Tasarm

SUYUN KORUNUMU
Su Tüketiminin Azaltlmas
Suyun Yeniden Kullanm
Suyun Kirletilmeden Kullanm

MALZEMENİN KORUNUMU
Malzeme Korunumu Sağlayan Tasarm
Uygun Malzeme Seçimi

YAŞANABİLİR ÇEVRELERİN TASARIMI
Doğal Ortamlarn Korunumu
Kentsel Tasarm
İnsan Sağlğ İçin Tasarm
Çevre Bilinci Oluşturulmas

2. Ekolojik Yap Tasarm

Ekoloji, canl varlklarn birbirleriyle ve bulunduklar ortamla ilișkilerini inceleyen
ve yan dallardan olușan bir bilimdir [4]. Ekolojik yap tasarm çevreye saygl,
enerji tüketimini en aza indirgeyen, doğal kaynaklarn kullanmn azaltp
yenilenebilir ve yerel kaynaklar kullanan, sağlkl iç mekanlar yaratan, güneș
enerjisi, doğal havalandrma ve doğal aydnlatmay kullanan, yeniden
kullanlabilir ve geri dönüștürülebilir, sk sk bakm-onarm gerektirmeyen yap
malzemeleri içeren yap tasarmlarn kapsar [5-6]. Yaplar yașam süreçleri
boyunca yapm evresinden ykm evresine kadar çevre üzerinde olumsuz
etkilere neden olmaktadr [7]. Bu etkilerin azaltlmasna yönelik olarak
yaplarn tasarmnda ekolojik yap tasarm ölçütleri benimsenmelidir.
2.1. Ekolojik Yap Tasarm Ölçütleri
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Șekil 1. Ekolojik yap tasarm ölçütleri.
2.1.1. Enerjinin Korunumu
Enerji kaynaklarnn kullanm, bu kaynaklarn çkarlmas ve üretimi srasnda
bașlamakta, yapnn yapm ve kullanm süreçlerinde de devam etmektedir.
Yaplarn kullanm sürecinde stma, havalandrma, aydnlatma ve donanm
amacyla tüketilen enerji ekosisteme zarar verebilir [10]. Tüketilen enerjinin
yeniden kazanlmas da mümkün değildir. Bu nedenle, enerji korunumu
sağlayan çözümler üretilmelidir. Enerjinin korunumu; yenilenebilir enerji
kaynaklarnn kullanm, fiziksel çevre verilerinin dikkate alnmas, enerji etkin

yap formu tasarm, enerji etkin yap kabuğu seçimi, enerji etkin pencere
seçimi ve enerji etkin peyzaj tasarm gibi yöntemlerle sağlanmaktadr.

Yenilenebilir enerji kaynaklarn kullanarak enerjiyi yerel kaynaklardan

kazanmak, çevre sorunlarnn çözümüne de yardmc olmaktadr. Çevreyi
kirletmeyen, kolay elde edilen ve yenilenebilir enerji kaynaklarndan biyolojik
enerji, su, güneș ve rüzgâr enerjisi günümüzde yaplarda farkl șekillerde
kullanlmaktadr [11]. Yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmnda pasif ve
aktif olmak üzere iki sistemden yararlanlmaktadr [4]. Pasif sistemler, güneș
enerjisinden yararlanmaya yönelik olarak alnan tasarm önlemleridir. Bu
önlemlerle stma ve soğutma maliyetleri önemli oranlarda azaltlarak enerji
korunumu sağlanabilir. Aktif sistemler ise güneș ve rüzgâr gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarndan elektrik ve s enerjisi elde etmek amacyla yapya
entegre edilen mekanik donanmlarla sağlanmaktadr.

Su tüketiminin azaltlmas: Su tüketimini, dolaysyla atk su miktarn azaltmak

için suyu verimli kullanan su tesisat ve araçlar seçilebilir. Örneğin; suyu
verimli kullanan duș bașlklar, musluklar veya susuz, vakumlu ve kompost
tuvaletler su tüketimini azaltr. Hem konut hem de ticari ölçeğe uygun olan
kompost tuvaletler ayrca arazideki kanalizasyon yükünü de azaltmaktadr [7].
Peyzaj düzenlemelerinde az su isteyen veya o bölgeye özgü bitkilerin
kullanm da su tüketimini azaltan etkili bir yöntemdir. Doğaya uygun bitki
tasarm ve bakm su birikiminin bașlangc olabilir ve %50 orannda bir su
korunumu sağlayabilir [17]. Özellikle yllk yağș miktar düșük alanlarda,
kuraklğa dayankl, sulama istemeyen yöresel bitkilerin kullanldğ peyzaj
tasarmlar sayesinde, su tüketimi azaltldğ gibi, ayrca bir sulama sistemi
kurulușu ve daha pahal bitki kullanm da önlenmektedir [7].

ilișkin geometrik değișkenler araclğyla tanmlanabilir. Bu değișkenlerin biçim
ve organizasyonuna bağl olarak, doğal stma ve soğutma araclğyla yap s
kayplarnn azaltlmas sağlanabilir. Yap formunu etkileyen yap alan
büyüklüğü, s kayplaryla doğrudan ilișkilidir [4]. Basit geometrik biçime sahip,
iç mekânlar verimli kullanan küçük ölçekli yaplar, çevreyle ilișkilerinde daha
az sorun yașamaktadr. Bu yaplar, yapm evresinde daha az kaynak, kullanm
evresinde daha az enerji gereksinimi duymakta ve s kayplarn azaltmaktadr.
Bu yaplarda ykm evresinde de daha az atk çkacağndan olumsuz çevresel
etkiler azalmaktadr [7].

Suyun yeniden kullanm: Yaplardaki atk sularn içme dșnda, sulama,
soğutma, tuvalet temizliği, yangn söndürme gibi. amaçlaryla iyileștirilerek
yeniden kullanlmas, su korunumu sağlayan ekolojik bir yaklașm olmaktadr.
Ancak dönüștürülmüș suyun kalitesi araștrlmal, zararl etkisinin olmadğ
sürekli kontrol edilmelidir [4]. Yaplarda gri su (grey water) ve siyah su (black
water) olmak üzere iki tür atk su olușmaktadr. Gri su genellikle çamașr
makineleri, dușlar, banyolar ve mutfak lavabolarndan gelen sular kapsar.
İçerisinde saç, sabun, ölü deri, deterjan, yağ, yiyecek partikülleri, kozmetikler
ve diğer ev kimyasallar bulunur. Siyah su tuvaletten gelen sudur. Bu suyun
lağmda veya septik tankta ekolojik çözümlerle biyolojik ișlemlerden
geçirilmesi gerekir [18]. Gri sularn sulamada kullanlmas için siyah sulardan
ayrlmas gerekmektedir. Yeni yaplacak yaplarda iki tür atk su için farkl
tesisatlar yaplabilir, fakat var olan yaplarda sonradan bu sular ayracak
sistemi kurmak zor olmaktadr. Yağmur sularnn toplanarak uygun alanlarda
yeniden kullanm da su korunumunda yararlar sağlamaktadr. Yağmur suyu
kalitesi, yüksek seviyedeki kirlilik kaynaklarna yaknlğna bağl olarak çeșitli
durumlarda olabilir. Bununla birlikte genel olarak kalite iyidir ve su kullanm
tesisatna yararl bir etkide bulunur. Yağmur suyunun yumușaklğ onun
temizleme gücünü de artrmaktadr. Ayrca, asitliliği yüksek PH değerine sahip
toprak için yararl olmas nedeniyle bitkiler için en iyi su kaynağ olarak
görülebilir. Yağmur suyunu toplayacak sistem, o bölgeye düșen yllk yağș
miktar ve toplanacak suyun kullanma amacna uygun olarak tasarlanmaldr
[7].

Yap kabuğu: Yaplarda iç mekânn, dș mekânla ilișkisini kesen yap

Su seviyelerinin korunmas: Yağmur sularnn yerleșim alanlarnn dșna

Fiziksel çevre verileri; yer ve yön seçimi, topoğrafya, biyolojik çeșitlilik (bitki
örtüsü ve hayvan türleri), rüzgâr ve iklimdir [11]. Yapda yer ve yön seçiminde
ana ilke, kșn güneș șnmndan yararlanmak, yazn ise güneșin așr
etkisinden korunmak olmaldr [3]. Yaplarn birbirlerine göre pozisyonlarnn
belirlenmesi, hakim rüzgarn dikkate alnarak yollarn olușturulmas, yeșil
dokunun iklimsel etkenleri dengeleyici eleman olarak düzenlenmesi, yönlerin
dikkate alnarak genel yerleșim kararlarnn verilmesi gibi ölçütlerin, istenen
düzeyde doğal mikro-iklim yaratlmas ve enerji korunumu sağlamas
bakmndan önemi çok büyüktür [12-13].
Yap formu; biçim, yap yüksekliği, çat türü ve eğimi, cephe eğimi gibi yapya

elemanlarnn olușturduğu bütün, yap kabuğu olarak tanmlanmaktadr [14].
Çevre sorunlarn önleyen ve ssal konfor düzeyini arttran önemli
elemanlardan biridir. Ekolojik tasarmlarda yap kabuğundaki boșluklarn % 40
ile snrlandrlmas önerilmektedir. Kșn yap içinde snan havann dșar
çkmas ve yazn dșardaki scak havann içeri girmesi engellenerek ssal
konfor sağlanabilir [15].

Ekolojik tasarmlarda yapnn dș yüzeyinde ve camlarnda s yaltm
önlemlerinin alnmas gerekir [15]. Is yaltml duvarlar yapnn sl korunum
düzeyini arttrdğ için, s kayplarnn azalmasna neden olur [16]. Is yaltm
malzemelerinin istenilen performansn karșlayabilmeleri için boșluk oran
fazla, yoğunluğunun düșük, su emme orannn az olmas, hem yaltm
özelliğine, hem de nem tutuculuk, yanmazlk, hafiflik, kolay uygulama,
korozyon ve paslanma yapmamak gibi özelliklere sahip olmas gerekir [17].

Enerji etkin pencere seçimi: Gün șğ ve görsel iletișim sağlayan yap
elemanlar olan pencereler, s kayplarnn bașlca kaynağdr. Istmann önemli
olduğu iklimlerde pencereler düșük s kayb ve yoğușma, az hava szdrma ve
scak yüzey elde etme özelliklerine sahip olmaldr [4]. Yap içinde ssal konfor
sağlamak amacyla, yapnn yönlenmesine göre s kayplarn önleyecek
yüksek performansl pencere kullanlmaldr [7].
Enerji etkin peyzaj tasarm: Yaplarn stma ve soğutmasnda bitkilerden
yararlanarak enerji tüketimi azaltlabilir. Ağaçlarn ve çallarn yaplarn bat ve
kuzeybat cephelerinde kullanlmas, istenmeyen akșam güneșinin yap
içerisine girmesini engeller [7]. Yapnn güney cephesine yapraklarn döken,
kuzey cephesine ise her zaman yeșil bitkiler yerleștirilmesiyle, kș güneșinden
yarar, soğuk kș rüzgârlarndan ise korunma sağlanabilir [4]. Çat örtüsünün
tasarmnda toprak ve bitkilerden olușan yeșil çat tercih edilmelidir. Yeșil
çatlar yerleșim alanlarndaki scaklğ düșürmekte, yağmur sularn tutarak,
atk su sistemlerinin yükünü hafifletmekte, hava kirliliğini azaltmakta, karbonu
depolamakta ve çat üst örtüsünün altndaki malzemeleri güneșin zararl
etkilerinden koruyarak, bu malzemelerin daha uzun ömürlü ve dayanakl
olmasn sağlamaktadr. Kușlar ve diğer canllar için doğal yașam alan
olușturan yeșil çatlar, geleneksel çatlara kyasla daha estetik bir görünüm
olușturmaktadr. Yeșil çatl tasarmlarda arazi üzerinde yapnn kapladğ alan
tekrar kazanlmaktadr [4].
2.1.2. Suyun Korunumu
Su korunumu sağlamak, ekolojik yaplarn sahip olduğu en önemli
özelliklerdendir [4]. Su kullanmndaki azaltma atkta da bir azaltma sağlar [7].
Su korunumu; su tüketimin azaltlmas, su seviyelerinin korunmas, suyun
yeniden kullanm ve suyun kirletilmeden kullanm gibi yöntemler ile
sağlanabilir.

çkarlmasnda, kanalizasyon sisteminin kullanlmas yaygn olarak görülen bir
yöntemdir. Fakat bu sularn kanalizasyon yerine, yer alt sularn tașyan
geçirimli tabakaya aktarlmasn sağlayan yaklașmlar, daha ekolojik çözümler
olmaktadr. Böylece hem yer alt su seviyeleri korunarak onlar tekrar kullanma
durumu devam edecek, hem de kanalizasyon yükü azaltlarak su tașknlar
önlenebilecektir. Yer alt su seviyelerini korumak için, etkili bir yağmur suyu
geçirgenliği tasarm ile sularn tekrar yer alt suyuna karșmasna izin
verilebilir. Bunun için araba ve yaya yolu kaplamalarnda, geçirimsiz malzeme
kullanmndan kaçnlarak, daha az kalnlkta ve geçirimli malzemelerin
kullanlmas ve açk alanlarn korunmas önemli olmaktadr [4].

Suyun kirletilmeden kullanm: Ekolojik yaplar, bulunduklar bölge koșullarna
uyum sağlamș oraya özgü bitkileri seçerek de su korunumu sağlayabilirler. Bu
tür bitkiler zararl böceklere karș dayankl olduklar için su kirliliğine neden
olan tarm ilac kullanm gereksinimini ortadan kaldrmș olurlar. Yağmur
sularnn su havuzlarnda süzdürülerek toplanmas, slak alanlarn teșkil
edilmesi, geçirimli kaldrm uygulanmas gibi yöntemler de su kalitesi
artrmaktadr. Evlerde ise, su kirliliğine neden olmayan alternatif temizlik
ürünlerinin araștrlmas ve bunlarn tercih edilmesi su kalitesinin
korunmasnda etkili olacaktr [7].
2.1.3. Malzemenin korunumu
Malzemenin korunumu; malzeme korunumu sağlayan yap tasarm ve uygun
malzeme seçimi ile sağlanabilir. Ekolojik tasarmlarda malzeme seçimi, o
tasarmn ekolojik ölçütlere uygunluğu açsndan en önemli özelliğidir. Bu
bağlamda ilk așamada, doğaya zarar vermeyecek doğal malzemelerin seçimi
akla gelebilir. Ancak bu noktada ekolojik tasarm, doğal ve doğaya saygl
malzemelerin pek çok kritik noktay içeren seçimini kapsar. Doğal ve doğaya
saygl malzemelerin seçiminde kt doğal kaynaklarn zarar görebilmesinin söz
konusu olduğu vurgulanmaktadr. Bu noktada doğaya saygl yapay
malzemelerin seçimi öncelik kazanmaktadr. Yapay malzemelerin doğaya
saygl olma durumu da bir dizi ölçüte bağldr. Bunlar ksaca; dayankl, bakm
maliyeti düșük malzemeler, üretim așamasnda az enerji kullanan malzemeler,
üretimde mümkün olduğu kadar doğaya az zarar verecek madde içeren
malzemeler, yapnn yapm, kullanm ve ykm așamalarnda doğaya saygl
malzemeler ve özellikle yapnn ykmndan sonra geri dönüșümlü olarak
kullanlabilecek malzemelerdir. Geri dönüșümlü malzemelerin kullanmna
mimarlkta az rastlanmaktadr. Mimari ürün olan yapnn büyüklüğünden ve
içerdiği çok çeșitli malzemelerden ötürü atk yap malzemelerinin geri
dönüșümlü olarak yeniden ișlenerek kullanlma imkânlar çok snrldr.
Konstrüksiyonun ve kullanlan malzemenin, zararl maddeler içeren endüstriyel
yap malzemeleriyle değil, insann doğasna uygun sağlkl malzemelerle
yaplmas gereklidir. Sentetik katks olmayan veya minimumda olan doğal
malzemeler; doğal taș, ahșap ve ahșap lifi, kil, saman, hasr, keten, kenevir, saz
tamamen yeniden dönüșebilir/kullanlabilir malzemelerdendir. Saman
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balyalarndan üretilen konstrüksiyon panolar veya termik izolasyon panolar
gibi malzemeler, enerji tüketimini ekonomik düzeyde tutarken, yan ürün ve
zararl ürün kullanlmadğndan tamamen sağlkldrlar [12].

davranș ve çabalar en etkilisi olacaktr. Ekolojik bilincin geliștiği ülkelere
bakldğnda, önlerde çevre duyarl yönetimin katklar, teșvikleri, bu konuda
hazrlanmș yasa ve yönetmelikler ve bunlarn yaptrm güçleri görülmektedir
[7].

2.1.4. Yașanabilir çevrelerin tasarm
Yap sektörünün temel hedefi, kullanclarn güvenlik, sağlk, fizyolojik konfor,
psikolojik gereksinimler ve üretkenliğini sağlamak üzere yapay çevreler
üretmektir. Bu yapay çevrelerde insanlar, diğer canl ve cansz varlklar bir
arada yașamak zorundadr. Bu nedenle, yașanabilir çevreler tasarlanrken
yaplarn çevre ve kullanclarla bir arada varlklarn sürdürmelerini sağlayan
çözümler önem kazanmaktadr [19].

Doğal ortamlarn korunumu: Ekolojik yap tasarmda arazinin topoğrafik yaps,
yeralt ve yerüstü su seviyesi ile mevcut bitki örtüsü ve hayvan türlerinin
korunumuna yönelik çözümler üretilmelidir. Bir arazinin topografik yapsna
aykr șekiller verilmesi ekonomik olmamakla beraber suyun ve rüzgarn akșn
etkileyerek arazinin mikroklimasna zarar verebilir [20]. Yerel su seviyesinin
altnda kaz yaplmas, yapnn su seviyesine engel olușturacak biçimde
konumlandrlmas ve yapm srasnda su seviyesine müdahale edilmesi doğal
sürece zarar verebileceği gibi toprak üstünde kalan suda da kirliliğe neden
olabilir [21].
Kentsel tasarm: Kentsel tasarmda ekolojik tasarm yapdan daha büyük bir
ölçek olan kent ölçeğinde ele alnmaktadr. Kentlerin tasarmnda yerel
çevrenin özelliklerine müdahale edilmemesine, enerji ve suyun korunumuna,
karma ișlevli tasarmlar yaplmasna ve özel otomobil kullanmnn azaltlarak
toplu tașmaclğn yaygnlaștrlmasna yönelik çözümler üretilmelidir [22].
İnsan sağlğ için tasarm: İnsanlar yașamlarnn % 70’ini iç mekanlarda

geçirmektedir [23]. Bu nedenle, ekolojik yap tasarmnda iç mekanlarda insan
sağlğnn korunumunu sağlamaya ve konfor koșullarn iyileștirmeye yönelik
çözümler üretilmelidir.

Çevre bilinci olușturulmas: Ekolojik yap tasarm ölçütlerinin ve kuramsal

3. Ankara Gazi Üniversitesi Kampüsünde Ekolojik Bir Yap Tasarm
Türkiye’de 1980 ylndan günümüze farkl kullanm alan, kat adedi ve ișleve
sahip ekolojik yaplar tasarlanmștr. Türkiye’de uygulanan ekolojik yap
tasarmlarna ODTÜ Güneș Evi, Ege Üniversitesi Güneș Enerjisi Enstitüsü

Laboratuar, Erciyes Üniversitesi Güneș Evi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
Misafirhanesi, Hacettepe Üniversitesi Güneș Evi, Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi,
Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi ve Diyarbakr Güneș Evi örnek

verilebilir. Bu tasarmlara bir yenisini daha eklemek ve ekolojik yaplar
tantmak amac ile Gazi Üniversitesi Kampüsünde ekolojik bir yap
tasarlanmștr.
3.1. Tasarm Süreci ve Tasarm Kararlar
Yap tasarm süreci, tüm boyutlar ile yapm kararlarnn verildiği, alnan
kararlar çerçevesinde yap tasarm ve uygulamasnn gerçekleștirildiği ve
yapnn kullanma sunulduğu süreçtir. Fiziksel ve toplumsal çevrenin
biçimlenmesine etki eden tasarm süreci planlama, programlama, tasarm,
uygulama ve kullanm evrelerinden olușur. Bu süreç bir sistem olarak ele
alndğnda sistemin her evresinde alnan kararlar, bir sonraki evre için veri
olușturur. Bu evrelerin her birinde dikkate alnmas gereken baz ölçütler
vardr. Bu ölçütlerden biri de ekolojik yap tasarm ölçütleridir. Ekolojik yap
tasarm, çevreye duyarl, enerji tüketimini en aza indirgeyen, doğal
kaynaklarn kullanmn azaltp yenilenebilir ve yerel kaynaklar kullanan, sağlkl
iç mekanlar yaratan, güneș enerjisi, doğal havalandrma ve doğal aydnlatmay
kullanan, yeniden kullanlabilir ve geri dönüștürülebilir, sk sk bakm-onarm
gerektirmeyen yap malzemeleri içeren tasarmlar kapsar [24]. Bölüm 2’de
tanmlanan ekolojik yap tasarm ölçütlerini gerçekleștirmek için tasarmn
bașndan doğru kararlarn alnmas gerekmektedir. Bu bağlamda ekolojik bir
yap tasarm gerçekleștirmek için öncelikle ekolojik yap tasarm ölçütlerine
ilișkin tasarm kararlar daha sonra yap ișlevi, malzeme ve strüktür seçimine
ilișkin tasarm kararlar alnmștr.

bilginin uygulamalara aktarlmasnda, en önemli etken toplumun bunlardan
haberdar olmas, yararn, gerekliliğini, önemini anlamas ve ardndan da
benimsenmesidir. Yaplarla çevre ve yaplarla kullanclarn bir arada uyum
içinde yașamalarna odaklanan bu tür tasarmlarda tasarmclarn temel rolü,
kullanclarn güvenlik, sağlk, psikolojik konfor ve refahlar ve verimliliklerini 3.1.1. Ekolojik yap tasarm ölçütlerine ilișkin tasarm kararlar
artran yap çevreleri yaratrken, bunlar çevresel değerleri tahrip etme
pahasna yapmamasdr. Ekolojik özelliklere sahip bir yapnn yararlarn, orada Bölüm 2’de ifade edildiği gibi ekolojik yap tasarm ölçütleri; enerjinin
yașayarak hissetmek çevre bilincinin yerleșmesinde en etkili yol olacaktr. Bu korunumu, suyun korunumu, malzemenin korunumu ve yașanabilir çevrelerin
bilginin daha geniș alana yaylmasyla bu yöndeki istekler zaten tasarmclar tasarm olarak sralanabilir. Bu bölümde bu ölçütlere ilișkin alnan tasarm
da etkileyecek ve önceliklerinde belki de zorunlu olarak değișiklikler kararlar Çizelge 1’de ifade edilmektedir.
yapacaklardr. Toplumlarda çevre duyarllğnn artrlmasna tasarmclar örnek
yaplaryla destek verirken, eğitim kurumlar da ders çerçevesinde bu konuda
bilgilendirmeyi artrabilirler. Fakat bu konuda yöneticilerin gösterecekleri
Çizelge 1. Ekolojik yap tasarm ölçütlerine ilișkin tasarm kararlar
EKOLOJİK YAPI TASARIM ÖLÇÜTLERİ

ENERJİNİN KORUNUMU

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Kullanm

Fiziksel Çevre Verilerinin Dikkate Alnmas
Otomobil Bağmllğn Azaltan Düzenlemeler
Enerji Etkin Yap Formu Tasarm

Enerji Etkin Yap Kabuğu Seçimi
Enerji Etkin Pencere Seçimi
Enerji Etkin Peyzaj Tasarm

SUYUN
KORUN
UMU

Enerji Etkin Aydnlatma Araçlar Seçimi
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Su Tüketiminin Azaltlmas

TASARIM KARARLARI
Fotovoltaik kullanm
Toprak alt enerjisinin kullanm
Pasif güneș sistemlerinden yaralanma
Is kayplarnn önlenmesi
Havalandrma ve soğutmada rüzgar enerjisi kullanlmas
Aydnlatmada gün șğndan yararlanlmas
Istmada güneș toplayclarndan yararlanlmas
Yapnn doğru yönlendirilmesi
Yerleșim için uygun alann seçilmesi
Yap alannda sadece yaya ulașm ve dolașm sağlayan patikalar
Tasarmda basit geometrik șekillerin kullanlmas
İç mekanlar verimli kullanabilen yaplar tasarlanmas
Yaplarn doğu-bat doğrultusunda uzamasn sağlamak
Güney cepheyi genișleterek güneș kazancn arttrmak
Yap kabuğu yüzeyinin azaltlmas
Yaltm malzemelerinin iyi seçilmesi
Yüksek performansl doğrama ve cam kullanm
Bitkilerden stma ve soğutma amacyla yararlanlmas
Yeșil çat uygulamalarnn kullanlmas
Enerjiyi verimli kullanan ampul kullanm
Suyu verimli kullanan, az bakm gerektiren çevre düzenlemesi yaplmas
Kuraklğa dayankl ve çok su istemeyen bitki kullanm
Suyu verimli kullanan tesisat kullanlmas

Suyun tekrar yer alt suyuna karșmasna izin vermek
Yağmur suyunun toplanarak yeniden kullanmna yönelik tesisat kullanlmas
Tasarmda yap kabuğu yüzeyinin azaltlmas
Tasarmda basit geometrik șekillerin kullanlmas
Malzeme Korunumu Sağlayan Yap Tasarm
İç mekanlar verimli kullanabilen tasarmlar
Mevcut yap ve altyaplarn yenilenerek yeniden kullanm
Dayankl, az bakm onarm gerektiren yap malzemesi ve bileșenlerinin kullanm
İyileștirilmiș ve geri dönüștürülmüș yap malzemesi ve bileșenlerinin kullanm
Uygun Malzeme Seçimi
Yenilenebilir kaynaklardan üretilen yap malzemesi ve bileșenlerinin kullanm
Yap malzemelerinin ambalajlarnda geri dönüșümlü malzeme kullanm
Yerel ve bölgesel malzeme kullanm
Mevcut bitki örtüsü ve hayvan türlerinin korunumu
Topografik yapnn korunumu
Doğal yașam alanlarnn korunumu
Doğal Ortamlarn Korunumu
Mevcut yap ve altyaplarn ekolojik ölçütler çerçevesinde onarlarak yeniden kullanlmas
Üretimi srasnda doğal dengeleri bozan maddelerin kullanldğ yap malzemelerinden kaçnlmas
Kirliliğin azaltlmas
Kentsel Tasarm
Karma ișlevli tasarmlarn geliștirilmesi
Özel oto kullanmnn azaltlmas
Sentetik esasl boya yerine doğal malzeme kireç badana kullanm
İç mekanda kullanlan ahșap malzemeyi cila veya bașka koruyucu kullanmadan doğal haliyle
kullanma
Yapnn duvarlarnn nemlenmemesi için yeterli yükseklikte su basman yaplmas, saçaklarla
İnsan Sağlğ İçin Tasarm
korunmas
İç mekanda uygun konfor koșullarnn olușturulmas
İç ortamlarda yeterli hava hareketi sağlanmas
Örnek yap araclğyla yapnn çevreyle uyumunu yașayarak öğrenme
Yap gerçekleștikten sonra kullanclara yapnn çevreyle ilișkisini açklayan gösteri ve seminer
Çevre Bilinci Olușturulmas
sunumlar
Bu konuya ilgiyi çekmek için örnek yap içinde deneysel çalșmalara olanak sağlayacak
düzenlemeler
sağlayacağ düșüncesi ile gaz beton kullanlmștr. Gaz beton hem s
yaltmnda hem de üretim sürecinde enerji korunumu sağlayan bir
Çizelge 1’de ifade edilen ekolojik yap tasarm ölçütlerine ilișkin tasarm malzemedir. Gaz beton yanmayan bir malzemedir, yangn süresince diğer
kararlar alndktan sonra yapnn ișlevine ilișkin tasarm kararlar alnmștr.
malzemeleri korur ve yangn etkisiyle olușan hasarn maliyetini azaltr. Gaz
beton üretiminde atk malzemenin kullanm ekolojik dengenin korunmasna
katk sağlar. Hacminin yaklașk %80 kadar boșluk olduğundan daha az
3.1.2. Yap ișlevine ilișkin tasarm kararlar
hammaddeyle daha fazla üretimin gerçekleșmesi sağlanr. Üretim sürecinde
Tasarlanan ekolojik yapya bir çevresel araștrma ve eğitim laboratuar ișlevi özellikle kesimi srasnda olușan atk malzeme tümüyle geri
verilmesine karar verilmiștir. Yapnn en önemli ișlevi örnek bir ekolojik yap kazanlabilmektedir. Üretimindeki gaz emisyonlar benzeri amaç için üretilen
olmasdr. Yapnn; yap fiziği, yap ekolojisi, yap biyolojisi ile ilgili araștrmalarn diğer yap malzemelerine göre daha düșüktür. Üretim srasnda uçucu kül ve
yaplabileceği, simülasyon programlarnn kullanlacağ bir araștrma yüksek frn cürufu gibi endüstriyel atk malzemelerin kullanlmas daha temiz
laboratuar, ekolojik malzemelerin sergileneceği ve tantlacağ bir eğitim bir çevreye önemli katk sağlar [9]. Gaz beton s yaltm özelliğine sahip bir
laboratuar, seminerlerin düzenlenebileceği bir seminer-toplant salonu ve ofis malzemedir, gözenekli yaps sayesinde iyi bir yaltm sağlar ancak daha iyi
olarak tasarlanmștr. Yapnn ișlevine ilișkin alnan tasarm kararlar Çizelge yaltm ve enerji korunumu sağlamak amac ile yapya ek yaltm
uygulanmasna karar verilmiștir. Dș cephede extrude polistren köpük
2’de ifade edilmiștir.
uygulanmș ve sva olarak da ekolojik yaltm svas kullanlmștr. Güneș
enerjisinden pasif olarak yararlanmak amacyla yapnn güney cephesine güneș
Çizelge 2. Yap ișlevine ilișkin tasarm kararlar
odas tasarlanmștr. Is depolayc duvar malzemesi yapnn diğer duvarlar ile
ayndr. Duvar yüzeyi daha fazla radyasyon kazanc için siyah renge
İȘLEV
TASARIM KARARLARI
boyanmștr. Güneș odasnda low-e kaplamal camlar kullanlmștr. Burada
snan scak havann hava kanallar vastasyla iç ortama aktarlmas, iç
Çevreye Duyarl Örnek
Ekolojik yap tasarm ölçütlerinin tasarmda
ortamda bulunan serin havann da alt bölgede bulunan kanal ile tekrar güneș
Yap
mümkün olduğu kadar çok uygulanmas
odasna aktarlmas düșünülmektedir. Ayrca güneș odasnn yaratacağ vakum
Araștrma Laboratuar
Yap fiziği yap ekolojisi ve yap biyolojisiyle
etkisi ile doğal havalandrmann sağlanmas düșünülmüștür. Döșeme
ilgili çalșmalarn yaplacağ ve simülasyon
malzemesi olarak doğal kereste seçilmiștir ve zehirli olmayan boyalarla
programlarnn kullanlacağ laboratuar
renklendirilmesine karar verilmiștir Ayrca döșeme altna extrüde polistren
köpük ile yaltm yaplmștr. Çat örtüsü olarak yeșil çat uygulamasna karar
Eğitim Laboratuar
Ekolojik malzemelerin sergileneceği ve
verilmiștir. Bütün yeșil çat sistemleri, toprak, drenaj ve su geçirmez
tantlacağ laboratuar
membrandan olușur. Yeșil çatlar sayesinde, örtü ișlevi dșnda kullanlmayan
Ofis
Gereksinim duyulduğunda çalșma odas
çatlarn, etkin kullanlmas söz konusudur; yeșil çatlar, doğal habitatn
olarak kullanlabilecek bağmsz mekanlar
yetișmesine imkan vermesi dșnda, güneșe karș yüksek scaklktan koruyarak,
çat sistemlerinin ömrünü uzatr. Bir çok yoldan yapda enerji korunumu sağlar,
Seminer-Toplant Salonu
Seminer ve bilimsel toplantlara uygun ortam
yapnn s kazanç ve kayplarn azaltrlar. Scak iklimlerde yazn hava scaklğ
sağlayan mekanlar
35° C’a ulaștğ zaman çat yüzey scaklğ 65°C’i bulur. Bu yüksek scaklklar
yapnn hem iç çevresini hem de dș çevresini doğrudan etkiler. Çat toprak
Yap ișlevine ilișkin tasarm kararlar alndktan sonra malzeme ve strüktür tabakas ile korunduğu ve bitkilerle gölgelendirildiği zaman yüzey scaklğ
seçimine ilișkin tasarm kararlar alnmștr.
genellikle ortamdaki hava scaklğnn üzerine çkmaz. Bundan bașka, bitkiler
ve toprak suyu buharlaștrr, soğutma etkisi yaratr ve havay nemlendirir, daha
3.1.3. Malzeme ve strüktür seçimine ilișkin tasarm kararlar
rahat nefes aldrr ve yapy doğal olarak soğutur. Kșn, toprak tabakas ek bir
yaltm sağlar. Soğuk iklimlerde, yaplarda, zaten çok iyi yaltm yaplmștr,
Yapnn betonarme yapm sistemine uygun olarak tasarlanmștr. Kullanlacak fakat diğerlerinde, daha lk iklimlerde, özellikle daha kaln toprak tabakal yeșil
malzemelerin ekolojik malzemelerden seçilmesine dikkat edilmiș temel çat tipleri, yaplarn stma gereksinmelerini azaltabilir. Yeșil çat örtüsüyle,
sistemi olarak radye temel seçilmiștir. Duvarlarda birçok ekolojik yarar rüzgara bağl s kayplar % 50 azaltlabilir [25]. Tüm pencerelerde düșük UYAȘANABİLİR ÇEVRELERİN TASARIMI

MALZEMENİN KORUNUMU

Su Seviyelerinin Korunumu
Suyun Yeniden Kullanm
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değeri ve s kazanm katsaysna, yüksek cam görünürlük özelliklerine sahip
pencere sistemlerinin kullanlmasna karar verilmiștir. Bu șekilde stma ve
aydnlatma sorununun azaltlarak enerji tüketiminin azaltlmas planlanmștr.
3.1.4. Yapnn ve yap elemanlarnn biçimleniși

koridor tasarlanmș, koridora açlan ksmda kap ve pencereler karșlkl
konumlandrlarak kap ve pencereler açldğnda doğal hava sirkülasyonu
olușacaktr. Güneș odasnda yer alan camlardan s kayplarn önlemek ve
istenen zamanlarda güneși krabilmek amacyla özel ahșap panjurlar
tasarlanmștr. Ekolojik yapya ait vaziyet plan, kesit ve görünüșler Șekil 4’de
ifade edilmiștir.

Bu bölümde Çevresel Araștrma ve Eğitim Laboratuar olarak tasarlanmasna
karar verilen yapnn ve yap elemanlarnn biçimi belirlenmiștir. İhtiyaçlar
doğrultusunda doğallktan ve strüktürel bütünlükten ödün vermemek
koșuluyla, basit geometrik biçimlere sahip ve iç alanlar verimli kullanan küçük
ölçekte bir yap tasarlanmștr. Yapda malzeme laboratuar, ofis, seminertoplant salonu, araștrma laboratuar,
sistem için oda, WC ve güneș odasna
gerek duyulmuștur.
Yap 139.85 m2 alana sahiptir, bunun 97.45 m2’si zemin kat,
2
42.4 m ’si asma kattan olușmaktadr. Șekil 2’de ekolojik yapya ait zemin kat
plan ve Șekil 3’de asma kat planlar ifade edilmiștir.

Șekil 2. Zemin kat plan
Șekil 4. Vaziyet plan, kesit ve görünüșler
Yer alt su seviyelerini korumak için yağmur sularnn tekrar yer altna
süzülmesini engellemeyen, yaya yürüyüșü için geçirgen malzemeden üretilmiș
küçük patikalar düzenlenmesi, slak hacim içindeki musluk ve sifon suyu
verimli kullananlardan seçilmesi, çok bakm ve su isteyen süs bitkilerinden
kaçnlmasna dikkat edilmiștir. Yap çevresinde yapnn amacna uygun ve ona
katkda bulunabilecek peyzaj düzenlemelerine karar verilmiș, yap çevresinde
ağaç bulunmadğ için değișik özelliklere sahip yeni tür ağaçlarn yetiștirilmesi
düșünülmüștür. Güney cephede kșn yapraklarn döken, kuzey cephede ise
her mevsim bol yaprakl ağaç türlerinin yetiștirilmesine karar verilmiștir.
Böylece, güney cephesinde yazn yapraklaryla cephede gölge sağlayan
ağaçlar, kșn yapraklarn dökerek güneșten yararlanmay engellemez,
kuzeydeki ağaçlar da sk dallar ve yapraklaryla rüzgarlarn etkisini azaltarak
kșn snma yükünü azaltabilir.
5. Sonuç
Șekil 3. Asma kat plan
Güneș șnlarnn en etkin olduğu yön; güney ve güneyin 30° doğusu ile 30°
batsnn olușturduğu aç içindeki yönler olmaktadr. Dolaysyla yaplarn
günlük yașamda en çok kullanlan hacimlerinin güneye ve söz konusu aç
içinde kalan yönlere bakacak șekilde düzenlenmesi uygundur. Bu nedenle yap
güneye yönlendirilmiștir. Yapda jeotermal s pompalarnn kullanmna karar
verilmiș, yeraltnda belli bir derinlikten sonra snn bütün bir yl sabit olmas
nedeni ile de dikey tip s pompas tercih edilmiș ve jeotermal akșkan olarak
su seçilmiștir. Toprağn 3 m altna yerleștirilen borular ile akșkann yapya
aktarlmas ve daha sonra yine ayn borular vastas ile yeraltna verilmesi
planlanmștr. Borular sistem için ayrlan odaya bağlantl olacak ve döșeme
altndan geçirilen borular vastasyla akșkan yap içerisinde dolaștrlacaktr. Bu
sayede yazn serinletme kșnda stma yükü hafiflemiș olacaktr. Scak su elde
edilmesi için güneș toplayclarndan yararlanlmas düșünülmüștür. Yapda
güneș toplayclarndan elde edilen scak su yaltlmș tanklarda depo edilecek,
tank içindeki s değiștirici kontrol ünitesiyle gereksinim duyulan scaklkta su
sağlanacaktr. Çatya yerleștirilen güneș pilleri vastas ile de elektrik
ihtiyacnn karșlanmas planlanmștr. Yapay aydnlanma gereksiniminin
azaltlmas, șğn yutulmasnn engellenmesi ve daha aydnlk ortamlar
yaratlmas için iç mekanlarn açk renkle kaplanacaktr. Ayrca otomat
sistemlerinin kullanlmas ile de enerji korunumu sağlanabilecektir. Aydnlatma
yükünü hafifletebilmek için pencerelerden yaralanlmș özellikle doğu ve bat
cephelerine pencereler yerleștirilmiș birde çat penceresi tasarlanmștr.
Yapnn güney cephesine güneș odas eklenerek pasif stma sağlanmas
düșünülmüștür. Toplayc eleman olarak gaz beton seçilmiș ve bu elemann
siyaha boyanmasna karar verilmiștir. Isnn iç mekana daha süratli bir șekilde
aktarlmas için, güneș odas ile iç mekan ayran duvar üzerinde, altta ve üstte
küçük menfezler braklmștr. İç mekanda kuzey–güney doğrultusunda bir
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Bu çalșma, Türkiye’de gerçekleștirilecek olan ekolojik yap tasarmlarna ve
uygulamalarna örnek teșkil etmesi açsndan önemlidir. Türkiye’de çeșitli
ekolojik yap uygulamalar yaplmaya bașlanmș olmakla birlikte yeterli sayda
değildir. Özellikle üniversiteler araclğyla bașlatlan bu tür uygulamalarn
says arttrlmal, bu konuda bilimsel çalșmalar yaplmaldr. Bu tür
uygulamalara kamu ve özel sektör tarafndan maddi destek sağlanmal ve
yasa/yönetmeliklerle desteklenmelidir.
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Bu çalșma, “Ekolojik Yap Tasarm Ölçütlerinin Örnek bir Yap kapsamnda
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Abstract
The European energy performance building regulations, Directive 2002/91/EC Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) of the European Parliament
and Council, require that new buildings present minimum standards of energy
efficiency. Accordingly the Portuguese regulations require that new buildings
comply with minimum requirements on the energy performance and must
have an energy performance certification through witch an energy efficiency
label is attributed to the housing. It also require that existing buildings must
have an efficiency energy label when submitted to a commercial transaction
or to a deep rehabilitation. To achieve this goal the study of energy
performance of existing buildings must be done. As many essentials elements
to determine the U-factor and other thermal parameters are unknown,
Portugal developed a simplified methodology to achieve the thermal
performance of existing buildings.
The aim of this paper is to present the study of the energy performance of a
set of social dwellings that were constructed during the decade of 80,
constructed before the former building thermal comfort specifications came
into force. During the study the referred methodology was applied and
conclusions of the energy efficiency label obtained were put out as the
encountered difficulties. The study also compares the results obtained by the
simplified methodology and by the detailed methodology that is required by
Portuguese building thermal comfort specifications.
Keywords: Energy efficiency; social housing; sustainable construction.
1. Introduction
The Directive 2002/91/EC - Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)
of the European
Parliament and Council on energy efficiency of buildings was
adopted, on 16th December 2002 and came into force on 4th January 2003 [1].
The EPBD is considered a very important legislative component of energy
efficiency activities of the European Union designed to meet the Kyoto
commitment and respond to issues raised in the Green Paper on energy
supply security [2].
The EC Action Plan for Energy Efficiency identifies energy efficiency in the
building sector as a top priority. The EPBD has a key role for realising the
potential savings in the building sector, which is estimated at 28% and which
in turn can reduce the total EU final energy use by around 11% [3]. In Portugal
the EPBD along with related directives came into force in April 2006.
The Portuguese regulations require that new buildings comply with minimum
requirements on energy performance and must have an energy performance
certification through which an energy efficiency label is attributed to the
housing (Figure 1).

increase of energy costs. An energy-efficient design has to be planned from
the beginning of the design phase until the end of the construction. It is
extremely important to develop a study in the architectural phase of the
project, to achieve a correct building orientation, the window and shaded zone
projection and high thermal performance of the envelope. Although some
efficient energy measures may be implemented after the construction, this is
often harder and more expensive.
Higher levels of envelope insulation than those required in the thermal
building regulations are in many situations economically justified, with a
solution with well distributed insulation against all the elements being more
efficient than,
for example, a highly insulated floor with no roof insulation [4].
On the 1st of January of 2009 came into force the last phase of the
implementation of the Energy Certification System [5] in Portugal. Accordingly
it is also required that existing buildings must have an efficiency energy label
when submitted to a commercial transaction (when rented or sold) or to a
deep rehabilitation. A technical note was published to support the energy
certification of existing buildings [6]. This note introduces a simplified
methodology to obtain the energy performance of a building based in the
detail methodology defined in the legal requirement DL 80/2006 [7]. That
simplified methodology permit to apply simplified criteria in several aspects
[6]:
-

dimensional measures;
heat lost through the envelope;
constructive solutions identification and characterisation;
mechanical ventilation;
solar gains through glazing areas;
thermal inertia class;
solar collectors systems;
heating and cooling system;
hot water heating device systems.

The aim of this methodology is the improvement of the energy performance
of the existing buildings. In spite of this it does not conduct to an envelope
insulation upgrading, but to the inclusion of efficient energy systems (heating
and cooling systems, hot water heating device systems, mechanical
ventilation systems). The energy certification must implement the thermal
comfort thinking but also the opportunity to solve hydrothermal anomalies,
achieving higher construction durability.
The aim of this paper is to present the study of the energy performance of a
set of social dwellings that were constructed during the decade of 80,
constructed before the former building thermal comfort specifications came
into force. The study compares the results obtained by the simplified
methodology and by the detailed methodology that is required by Portuguese
building thermal comfort specifications.
2. Energy efficiency
To achieve sustainable construction several strategies have been
implemented along the years and some aspects are considered during the
buildings’ design phase:
-

Figure 1. Energy efficiency label
A building service life is normally expected to be at least 50 years. An energyefficient design can lead to considerable savings over its lifetime. Apart from
reducing fuel and electricity bills, an energy efficient design can provide higher
interior thermal comfort for occupants while being less vulnerable to the

building geometric forms;
facades building orientation;
construction solutions of the envelope;
natural environmental respect;
use of natural resources (energy, water, land) as productive resources.

The perspective of the world population to achieve the 10 000 millions in
2050 year will cause a severe environmental impact, that seems to be 8
times superior than the actual one. So it is fundamental to implement in the
construction the principles of the 4 R’s [8]:
- Reuse – give priority to the reuse of a building in spite of its demolition;
- Recycle – to use a great percentage of recycle construction materials
diminishing the energy consumption necessary to their production;
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- Reduce – reduce the consumption of new materials and the waste
production, rehabilitating the existing buildings;
- Rehabilitate – decide to the rehabilitation of the existing buildings in spite
of their demolition.
Despite new buildings are constructed under the specifications of the actual
Building Thermal Performance Regulation [1] [7] it is possible to improve the
energy efficiency of the existent buildings. Their energy rehabilitation is
essential because their reuse will produce a lower environmental impact
when implementing energy efficient solutions. The new legal specifications
establish that new and existing buildings must have an energy efficiency label
that demonstrates:
- which is the building energy performance level (9 levels from A+ to G, and
the legal specifications establish that to new buildings the label must be
from A+ to B- and to the existing buildings it can be one from A+ to G);
- the CO2 emissions;
- the nominal energy needs: heating energy needs, cooling energy needs,
hot water energy heating needs;
- the energy performance and air quality improvement proposals;
- the new energy performance class (if the proposals are implemented);
- the composition of the construction elements (walls, pavements, roofs,
thermal bridges, glazed surfaces, heating and cooling systems, renewable
energy systems, hot water energy systems (not renewable), ventilation
systems.
The energy efficiency label has the aim to assure that the former owner of
the building took place the necessary measures to get lower energy
consumption and that the users can reduce and control their own energy
consumption.
This paper presents the results of the energy efficiency classification of a
social residential apartment block, constructed in the city of Aveiro in the
centre of Portugal.
3. Case Study
This case study is part of a research work developed in a master thesis titled
“Energy efficiency of a set of social housing and improvement solutions” as
well of the PhD thesis titled Social Housing Maintenance Condition Evaluation index and methodology to be obtained [9].
3.1. Case study characterisation
The set of buildings studied is constituted by social housing apartments blocks
constructed and rented by Aveiro local city council. The constructive
typologies are similar to all the buildings (Figure 2).

Figure 2. Principal and posterior facade of one of the building blocks
This set of social housing buildings are inside the urban zone, and has 443
apartments with 4 housing storeys including the ground level. Each building
has one or more blocks (each block corresponds to one building entrance) and
a regular plant. These buildings were constructed before 1990, the year of the
publication of the former thermal building specifications. Accordingly they do
not have any thermal insulation system. In spite of this the lateral walls have
an exterior insulation system located above the level of the first storey,
placed years after the construction of the buildings. Below this level the walls
have a ceramic cover around the building. The ground floor is elevated 65 cm
from the soil and this cavity below the pavement has low ventilation. The
laundry facade is strongly ventilated.
3.2. Energy efficiency
It was carried out an energy analysis from one ground floor dwelling that has
been identified with a disadvantageous solar orientation: lateral façade
oriented to North and the principal facade oriented to West (Figure 3)

Figure 3: Location of the studied apartment block
The dwelling envelope and plant is represented in Figure 4. Figure 5 and 6
contain the construction solutions details of the different elements of the
envelope.
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Figure 5. Envelope constructive solutions details.
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simplified method indicated in the technical note [6]. According to the
Portuguese Building Thermal Performance Regulation [7] the building is within
the climate zone I1 (Winter 1) and V1N (Summer 1 North), with low climate
requirements. The design data of which one are indicated in Table 1.

Legend:
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Table1. Climatic Data
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In the application of the simplified methodology the thermal linear bridges
were measured considering twice the linear measure of the exterior envelope
as well as the interior envelope with characteristics of exterior. The �-value
(linear thermal coefficient) was considered equal to 0,75 W/m².ºC. The
thermal linear bridges of the frameworks and of the corner between two
exterior walls were not considered.
No others simplifications permitted by the technical note have been done
because it was possible to obtain all the measurements, the U-value of all the
constructive elements and the solar factor (g┴) of the glazing areas. These
could not be possible in other situations of existing buildings in consequence
of the no existence of project elements and details of the construction
solutions executed.
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The apartment studied has 79,70 m² of area and 2,70 m of interior height.
The thermal energy analysis demonstrated that the constructive solutions of
the envelope do not comply with the minimum values required by the
regulations [7], as well whith the maximum values allowed by the regulations
to the heating energy needs (Nic), the cooling energy needs (Nvc), the heating
energy needs of domestic hot water and the global primary energy needs
(expressed in petroleum kilograms equivalent).
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The results obtained by the simplified and by the detailed methodology do not
show great differences and the dwelling obtained in both a C energy label. A
difference of 6% was registered between the results obtained as depicted in
Table 2.
Table 2. Building energy calculation results
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DA: Detailed assessment; SA: Simplified assessment; Ventilation tax:
0.90; R=Ntc / Nt

In spite of the same energy class (C) having been obtained the difference
between the values of R can support the option by the detail method.
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The simulations effectuated showed that a better energy class can easy be
achieved by the introduction of thermal solar systems. The bad thermal
insulation conditions of the envelope could be maintained and the introduction
of solar systems will permit to get a better energy performance classification
without solving the indoor hydrothermal problems of the apartments. This
solution does not perform a sustainable improvement considering the bad
interior hydrothermal conditions. By the other hand the results depicted in
Table 2 demonstrate that in the Winter season is required a great energy
consumption (99% and 119% above to the maximum values allowed by the
regulations - Ni) to achieve the comfort interior temperature (20º C). So in the
existing buildings it would be very important to require a minimum quality of
the envelope thermal requirements accordingly with the regulations [7], to
achieve a higher internal comfort with lower consumption of energy.

Figure 6. Envelope constructive solutions details (cont.).
4. Conclusions
From the application of the detailed methodology to the case study some
aspects must be taken into account:
To obtain the housing energy efficiency label was applied the detailed method
established in the Building Thermal Performance Regulation [7] and the

- in the existing buildings there are more difficulties to determine de Uvalue depending on the existence of a project and the knowing of the
constructive solutions implemented;
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- when possible technicians must choose the detailed methodology in spite
of the simplified one, because this one can conduct to a lower energy
class;
- the improvement measures that are indicated must assure their
constructability;
- the energy analysis of existing buildings take to the introduction of
thermal solar systems with the aim to get a higher energy class (label)
without improve the thermal characteristics of the envelope neither
consider the energy sustainability.
- it would be very important to oblige in the existing buildings, that do not
comply with the minimum thermal requirements, the improvement of the
envelope thermal characteristics’ through the verification of a maximum
percentage of the limit values of the energy needs (Nic, Nvc), relatively to
the maximum required values (Ni, Nv).
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Özet
Bu çalșma günümüzde yaygn olarak görülen bir yap tipi olan alșveriș
merkezlerini, iç mekanda sürdürülebilirlik kavram doğrultusunda ele
almaktadr. Alșveriș merkezleri tasarmnda kullanlan temel tasarm
ilkelerinin, sürdürülebilirlik kavram temelinde tartșlmasn ve alșveriș
merkezleri yemek katlarnda gün șğ ve doğal aydnlatmann iç mekanda
sürdürülebilirlik kavramna katklarnn sorgulamasn hedeflemektedir.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, İç Mekan, Doğal Aydnlatma, Yemek
Katlar, Alșveriș Merkezleri.

Abstract
This study aims to evaluate the aspect of sustainability in the interiors of
shopping centers which are one of the most common structures of the era.
Aspects that constitute the design criteria for the design of shopping centers
from a sustainability point of view have been discussed, along with other
comparisons regarding the effects of sunlight and natural daylight on the
concept of sustainability have been drawn.
Keywords: Sustainability, Interior Spaces, Natural Lighting, Foodcourts,
Shopping Centers

1. Giriș
Dünya nüfusunun her geçen gün arttğ ve dünya kaynaklarnn hzla tükendiği
bir dönemde, önemi gitttikçe artan bir kavram olan sürdürülebilirlik kavram
yașamn her alannda etkili olmaya bașlamștr. Ülkemizde de son dönemde
sklkla karșmza çkan yap tiplerinden biri olan alșveriș merkezleri yaplarnn
da sürdürülebilirlik kavramn tasarm ilkeleri arasna almas gerekmektedir.
Ekonomik ve toplumsal sistemlerin bireyleri yönlendirdiği șekliyle alșveriș
merkezleri, bugün toplumun çok büyük bir kesimi tarafndan rekreasyon alan
ve sosyal merkezler olarak sklkla kullanlan alanlardr. Günümüz koșullarnda
bu mekanlar çoğunlukla ticari değerler çerçevesinde, toplum ve çevreden
kopuk, kendi içlerine kapal bir sistemde tasarlanmaktadrlar.
Alșveriș merkezlerinin iç mekan kurgular ve mekansal olușumlar
değerlendirildiğinde; yemek katlarnn, alșveriș merkezlerinin mekansal
bütünlüğü içerisinde ve alșveriș merkezi kullanclarnn çok büyük bir kesimi
tarafndan kullanlan önemli alanlar olduğu görülmektedir. Alșveriș
merkezlerinin diğer hacimlerinde ticari ürünlerin satșna yönelik yapay
aydnlatma tasarmnn ön planda olmas tercih edilmektedir. Yemek katlarnn
gerek ișlevleri, gerek kullanc saylar ve gerekse de alșveriș merkezi yap
bütünlüğü içersindeki konumlar göz önünde bulundurulduğunda, bu
mekanlarn doğal aydnlatma kullanm için en uygun alanlar olduğu
düșünülmektedir. Bu tespitlerden hareketle, bu çalșmada iç mekanda
sürdürülebilirlik kavram doğrultusunda alșveriș merkezleri yemek katlarnda
gün șğ ve doğal aydnlatmann iç mekanda sürdürülebilirlik kavramna
katklarn sorgulamay ve alșveriș merkezleri tasarmnda kullanlan temel
tasarm ilkelerinin sürdürülebilirlik kavram temelinde tartșlmas
hedeflenmektedir.

2. Günümüz Alșveriș Merkezleri ‘Sürdürülebilir Yap’ Kavramnn
Neresinde Duruyor?
Günümüz alșveriș merkezi tasarmlarnn temelini olușturan yaklașm; bireyi
çevreden ve zaman dilimlerinden koparp tüketime yönlendirmektir Oysa bu
yaplarn tasarm kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi ile çevresiyle daha
bașarl ilișkiler kurabilen yaplar elde etmek mümkündür.
Gün șğn alșveriș merkezlerinin içerisine almak ve alșveriș merkezlerinde
doğal aydnlatma kullanmak yapnn ve kullanclarn çevre koșullar ile ilișkili

olmas adna önemli bir tasarm yaklașm olabilir. Alșveriș merkezlerinin gün
șğndan ve doğal aydnlatmadan mümkün olduğunca çok yararlanmasn
hedefleyen bir yaklașm ayn zamanda enerji kullanmnda da önemli katklar
sağlayabilir. Günümüz alșveriș merkezlerinin sürdürülebilir yap kavramnn
neresinde durduğunu daha net anlayabilmek için sürdürülebilir yap kavramna
değenmek yerinde olacaktr.
2.1. Sürdürülebilir Yap Kavram
Çevre kavramnn henüz yeni yeni ortaya çkmaya bașladğ dönemlerde,
çevreci herhangi bir özelliğe sahip her yap, içinde yer aldğ doğaya ve
çevresine duyarl olarak değerlendirilmekteydi. Günümüzde ise yaplarn, yerel,
bölgesel ve küresel çevreye etkileri mikro ölçekten makro ölçeğe kadar
uzanan birçok kritere göre değerlendirilmekte; sonuçta ise yapnn ortaya
çkan performansna göre binalar için sürdürülebilir bina tanmlamas
yaplmaktadr (Özmehmet, 2005).
Working Group of Sustainable Construction (WGSC) (2004) tarafndan yaplan
araștrmalar dünya kaynaklarnn önemli bir bölümünün malzeme ve enerji gibi
formlarda yap sektöründe kullanlmakta olduğunu ifade etmektedir. Bunun
yan sra yaplar, yeryüzündeki ormanlk alanlarn yok olmas, temiz su
kaynaklarnn bozulmas, ozon tabakasnn ypranmas gibi küresel anlamda
yeryüzünün sürekli olarak ypranmasna sebep olmaktadrlar.
Working Group of Sustainable Construction (WGSC) (2004) tarafndan yaplan
bir diğer araștrmaya göre Yeryüzünden çkartlan malzemelerin yaklașk
%50’si yap sektörü tarafndan kullanlmaktadr. Yine ayn araștrmada
yüryüzündeki enerji kaynaklarnn %50’sinin de yap sektöründe kullanldğ
görülmektedir. Bu rakamlar incelendiğinde yap sektöründe, yeryüzü
kaynaklarnn sürdürülebilirlik düzeyinin üzerinde tüketilmekte olduğu açkça
görülmektedir. Yeryüzündeki enerji tüketiminin sektörler üzerindeki dağlmn
inceleyecek olursak bu dramatik tablo daha da net olarak alglanacaktr (Șekil
1) (Cebeci, 2005; Erengezgin, 2005 ).

Șekil 1. Dünyada üretilen enerjinin farkl sektörlere göre tüketimi (Cebeci,
2005; Erengezgin, 2005 ).
Yaplan araștrmalar insanlarn yașamlarnn %90 oranndaki bir bölümününün
yaplarn içinde geçmekte olduğunu göstermektedir. Bu bilgi bize yaplarn,
insan varlğ ve insan sağlğ üzerinde ne kadar önemli etkileri olduğunu
açkça anlatmaktadr. Görülen odur ki, insanlk varoldukça yap da farkl
formlarda, farkl büyüklüklerde, farkl hacimlerde de olsa varlğn
sürdürecektir. Yaplar, diğer birçok insan yapm üründen çok daha uzun bir
kullanm ömrüne sahiptirler. Yaplarn programlama, tasarm, inșaat, kullanm,
bakm, onarm ve ykm așamalar süresince doğa ile etkileșimi devam
etmektedir (WGSC, 2004).
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Yaplarn etki alan sadece kullanclar, yakn çevreleri ve ortak kullanm
alanlar değildir. Yaplar, ayn zamanda toplumu olușturan bireyleri, ekolojik
dengeleri, ve bunlarn yansmas olarak tüm dünya dengelerini
etkilemektedirler. Yaplarn, yeryüzünün enerji kaynaklar, yeryüzünde üretilen
malzemeler, yeryüzü sistemleri ve ekolojik dengeler üzerindeki etkileri göz
önünde bulundurularak tașmas gereken sorumluluklara ilișkin bir bildiri,
Uluslararas Mimarlar Birliği (UIA) ve Birleșmiș Milletler Eğitim Bilim ve Kültür
Örgütü (UNESCO) tarafndan 1996 ylnda yaynlanmștr.

20. yüzyln ortalarndan itibaren ülkemizde, ihtiyaç ve gerekliliği
sorgulanmadan sadece ekonomik getirileri göz önünde bulundurularak hzla
çoğalmasna izin verilen bir yap tipi de alșveriș merkezleridir. Alșveriș
merkezlerinin saylar büyük kentlerde her geçen gün artmakta, kent
içerisindeki birbirleriyle olan mesafeleri 200 metreye kadar inmektedir.

Bu bildiri yaplarn ve bu yaplar tasarlayan tasarmclarn tașmas gereken
ortak sorumluluklar ve gelecekteki yașam çevrelerini olușturmak için
benimsenmesi gereken hedefleri mimarlk eğitim șartnda belirtmiștir. Bu
koșullar așağdaki gibi sralanabilir:

Toplumsal yașamdaki değișimler, değișen ekonomik sistemler, gelișen üretim
ve yap teknolojileri,. Tüm dünyay etkisi altna alan kapitalist sistem ve bu
sistemin tüketimi destekleyen ve tüketimi artrmay hedefleyen basks, tüm
toplum kesimlerine hzla yaylmștr. Yap teknolojilerindeki gelișmeler
paralelinde, değișen ekonomik yapnn ve yaratlan tüketim toplumunun da
etkisi ile günümüz alșveriș merkezleri yașamn ayrlmaz bir parças olmaya
bașlamștr.

1.
2.
3.
4.

Yerleșim yerlerindeki bütün insanlar için, insanlğa yarașr bir
yașam kalitesi sağlamak.
İnsanlarn, sosyal, kültürel ve estetik gereksinimlerine saygl bir
teknik uygulama yapmak.
Yapl çevrenin ekolojiye duyarl ve sürdürülebilir gelișimine katk
sağlamak.
Toplumdaki bireylerin kendi mal ve sorumluluğu olarak görüp
değer vereceği mimari yaptlar ortaya koymak.

Günümüzde de ‘Sürdürülebilir Yap’ kavramn sorgulayan çalșmalarn ortak
noktalar incelendiğinde yukarda sralanan hedeflerin birlikte olușturduğu nihai
ürün, Wong’un, (2001) çalșmasnda da belirttiği gibi ‘sürdürülebilir yap’ olarak
tanmlamaktadr.
Bir yapnn sürdürülebilir yap olarak değerlendirilebilmesi için önemli olan üç
sürdürülebilirlik göstergesini Erengezgin, (2005) ekolojik sürdürülebilirlik,
ekonomik sürdürülebilirlik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik olarak
tanmlamștr. Ayn çalșmasnda Erengezgin, (2005) Ekonomik çözümlerin
yașam döngüsüne uyumlu ve ekolojik olmalar gerektiğini vurgulamaktadr.
Yap sektörü toplumun tamamn etkileyen sektörlerden biridir ve doğal çevre
üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle, sürdürülebilir yap anlayșnn ve
bilincinin toplumun tüm kademelerinde yerleșmesi oldukça önemlidir.
Sürdürülebilir yap kavramnn temel kuramlar farkl araștrmalarda
sorgulanmștr. Bu çalșmalarn ortak paydalar așağdaki gibi özetlenebilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Esnek ve değișen koșullara uyum sağlayabilen, uzun kullanm ömrü
olan yap tasarm.
Enerjinin verimli kullanldğ yap tasarm.
Kaynaklarn etkin kullanldğ yap tasarm.
Atklarn azaltlmas.
Temiz su kaynaklarnn korunmas.
Zararl ve tehlikeli madde kullanmnn engellenmesi.
Sağlk ve güvenlik risklerinin en aza indirilmesi.
Sağlkl iç mekan hava kalitesi sağlanmas.
Biyolojik çeșitliliğin korunmas.

(WGSC, 2004; Yeang, 1999).
Bir yapnn sürdürülebilir yap olarak tanmlanmas için hangi özelliklere sahip
olmas gerektiği bir çok araștrmac tarafndan tartșlmștr. Yaplarn
sürdürülebilirlik özelliklerinin yap sürecine, yap sürecinde yer alan
profesyonellere ve yap kullancsna göre çeșitlilik gösterdiği belirtilmiștir
Yapnn yer aldğ bölgeye ait bölgesel ve kültürel farkllklar da sürdürülebilirlik
kriterlerine önemli katk sağlayan unsurlardr (Yeang, 1999).
Sev (2009), çalșmasnda bir yap tasarlanrken, içinde bulunduğu kentin ya da
bölgenin fiziksel dokusunun yan sra sosyo-ekonomik dokusunun da önemli
olduğunu vurgulamștr. Sosyo-ekonomik dokunun geçmișten kaynaklanan ve
gelecekte de karșlașacağ fiziki ve çevresel zararlarn da göz önünde
bulundurulmas gerekliliğini belirtmiștir.

2.2. Günümüz Alșveriș Merkezleri

Bu anlayș ve yöneliș çerçevesinde, alșveriș merkezleri tek bașna alșveriș
eyleminin yer aldğ bir yapdan uzaklașp toplumun her kesiminden kișiler için
çekim alan olușturmak amac ile farkl eylemlerle zenginleștirilmeye devam
etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alșveriș merkezleri
giderek artan bir șekilde var olmaya devam etmektedir. Bu anlayș içerisinde
alșveriș merkezlerinin, geldikleri son noktada içerisinde çok farkl aktiviteyi ve
simulatif yașam deneyimlerini bir arada barndran yaplar olușmaya
bașlamștr. Giderek genișleyen ve çeșitlilik gösteren bu etkinlikler birlikteliği,
mantk snrlarn zorlayan, gerçekliğini kaybetmiș ve tamamen ölçeğini yitirmiș
yaplar olarak kendilerini ortaya koymaya bașlamștr.
Yukarda özetlenen süreçlerin sonunda, bireyleri tamamen bir kazanç kaps
olarak gören bir düșünce sisteminin bir uzants olarak alșveriș merkezleri
içerisinde yer alan rekreasyonel aktiviteler de, bireylere kișisel ve sosyal bir
tatmin sağlamak yerine bireyi daha çok tüketime yönlendirmek için
kullanlmaya bașlanmștr. Gelinen son noktada alșveriș merkezleri her
anlamda birçok eleștirilerin merkezi olmalarna rağmen saylar gün geçtikçe
artan yaplar olarak karșmzdadr.
Ekonomik ve toplumsal sistemlerin bireyleri yönlendirdiği șekliyle alșveriș
merkezleri, bugün toplumun çok büyük bir kesimi tarafndan rekreasyon alan
ve sosyalleșme alan, olarak sklkla kullanlan alanlardr. Bireyleri dș
mekandan, doğadan, șehirden koparp tamamen yaratlmș, gerçekliğini
yitirmiș ve tüketime yönlendirilmiș mekanlara yönlendirmektedirler (Aktaș,
2009). Bu bilgiler șğnda değerlendirildiğinde günümüz alșveriș merkezlerinin
büyük çoğunlukla sürdürülebilirlik kavramnn prensiplerinden çok uzak
olduklar açkça görülmektedir.
Saylar çok az da olsa son dönemde ülkemizde açlmș alșveriș
merkezlerinden sürdürülebilirlik kavramnn temel prensiplerini kendine ilke
edinmiș bir alșveriș merkezi olarak İstanbul Meydan alșveriș merkezi ele
alnmaya değerdir.
2.3. Sürdürülebilir Yap Kavramna Yaklașan Bir Alșveriș Merkezi Olarak
İstanbul Meydan Alșveriș Merkezi
Meydan alșveriș merkezinde ortaya konan temel tasarm prensipleri, günümüz
alșveriș merkezlerinin sürdürülebilir yap kavramna hangi noktalardan
yaklașabilecği konusunda da bilgilendirici nitelikte olacaktr. Alșveriș
merkezleri bireyi temel olarak yașadğ dș koșullardan koparp iklimlendirilmiș
iç hacimlere almay ve burada yașadğ çevre koșullarndan soyutlamay
hedeflerken, meydan alșveriș merkezinde kullanclar yașadklar çevrenin
iklim koșullar, etkileșim halinde olabilmektedirler. Yapnn tüm dș strüktürünü
olușturan binalarn çatlar tamamen çim kaplanmș ve kullanclarn yeșil bir
çevrede ve iklim koșullarn deneyimleyerek sosyal birliktelik yașama șansna
sahip olmalar sağlanmștr (Șekil-2).

Tüm bu tespitlerin ortak noktalarndan hareketle yaplan bir diğer
değerlendirme de yaplarn sürdürülebilir olmas, yerel sürdürülebilirlik,
toplumsal kalknma, yerel kaynaklarn etkili kullanm ve yerel toplumun yașam
kalitesinin geliștirilmesi ile ilgilidir. Yapnn sürdürülebililirliği, mimari anlamda,
bina programnn olușturulmas așamasndan bașlayp, gelecekteki kullanm,
bina ömrü ve binann ykm veya yeniden kullanm süreçlerini de içeren uzun
vadeli bir düșünce ve eylem felsefesi olarak açklanabilir (Özmehmet, 2005).
Tübitak tarafndan 2003 ylnda yaynlanan raporda belirttiği gibi, ülkemiz de
diğer gelișmekte olan ülkeler gibi, kontrolsüz ve hzl bir șehirleșmenin getirdiği
yaplașma sorunlarn yașamaktadr. Bu sorunlarla birlikte sürdürülebilir
ihtiyaçlar karșlayamayan, sağlksz kentsel yğlmalar olușmaktadr. Hzl
șehirleșmenin yarattğ doğal kaynaklar üzerindeki basklar, çevresel sorunlara
neden olmaktadr.
Șekil-2:
Meydan
AVM.
Kent
İçerisinden
Görünüm
(http://www.yapi.com.tr/HaberDosyalari/Detay_meydan-alisveris-merkezifoa_741.html?HaberID=60048)
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Alșveriș merkezinin malzeme seçiminde üretimi, uygulanmas, kullanm ve
yok edilmesi sürecinde çevreye en az șekilde zarar verebilecek doğal
malzemelerin seçimine özen gösterilmiștir. Alșveriș merkezinin açk
alanlarnda mevcut iklim koșullarnda yapay bir iklimlendirmeye gidilmeden,
nefes alan alanlar yaratlrken; kapal alanlarnda da gün șğndan mümkün
olduğunca çok yararlanlmaya çalșlmștr (Sev, 2009) (Șekil 3).

Bulunduğu konum itibari ile yln önemli bir bölümünü güneșli olarak geçirme
șans olan bir ülke olan ülkemizde de güneș enerjisini yap içerisinde etkili
biçimde kullanmak mümkündür. Yapnn üzerine konumlandğ arazinin
sağladğ güneș enerjisi pasif ve aktif sistem olmak üzere iki biçimde yap
içerisinde etkili olarak kullanlabilir (Fitoz, 2007, 2009).
A. Pasif Sistemler: Pasif güneș sistemlerinde, yapnn mimari tasarm
ve araziye konumlanș ile birlikte güneșin enerjisini yakalamas ve
yap içerisinde tutmas amaçlanmaktar. Bu sistemlere örnek
olarak “kș bahçesi” ve “trombe duvar” verilebilir.
B. Aktif Sistemler: Aktif güneș sistemleri, mekanik veya elektronik
donanmlar kullanlarak güneș veya rüzgârn enerjisinin
yakalanmas ve bunun elektrik enerjisi üretiminde veya scak su
üretiminde kullanlmas olarak tanmlanabilir. Bunlara örnek olarak
güneș kollektörleri, fotovoltaik paneller veya rüzgâr türbinleri
verilebilir.
Bir yapnn mimari tasarm ve planlanma așamasnda, bulunduğu çoğrafi
konumun getirdiği șkl gün ve güneș miktar pasif sistemler olarak yapnn
aydnlanmasnda, stlmasnda ve soğutulmasnda önemli katk sağlayabilir.
Yapnn pasif sistemler ile tasarlanmas srasnda göz önünde bulundurulmas
gereken beș temel unsur așağdaki gibi sralanabilir (Uluengin,2009).
1.

Yapnn Konumu ve Toprakla İlișkisi: Soğuk iklimlerde binann
yüzey alan mümkün olduğunca azaltlmal, mümkünse toprak
altna alnmal ve bina güneye yönlenmelidir; scak ve rutubetli
iklimlerde bina topraktan koparlmal ve mümkün olduğunca hakim
rüzgâra yönlenmelidir; scak ve kuru iklimlerde bina yine mümkün
olduğunca toprağa gömülmeli ve serinletme amaçl havuz ve
fskiyeler kullanlmaldr.

2.

Yapnn Yaltm: Bir yapdaki mevcut sy korumak, yapy
stmaya çalșmaktan daha kolay ve ekonomiktir. Bu sebeple
yaplar mümkün olduğunca iyi yaltlmaldr.

3.

Yap İçerisindeki Isnn Depolanmas: Tuğla, beton ya da taș gibi
yap malzemelerin yaltm özellikleri düșük olsa da, s depolama
özelliğine sahiptirler. Gece ile gündüz arasnda s farkn
kullanarak, gündüz depoladklar sy gece yayarlar.

4.

Yapya Ișk Sağlayan Açklklarn Konumu ve Yönü: Yapya șk
sağlayan açklklarn hakim güneș yönünde yönlenmiș olmas
sağlanabilir. Kș aylarnda güney pencerelerinden güneș ss
kazanlarak yapnn stlmasna destek sağlanr. Yaz aylarnda ise,
güneș çok daha dik geldiğinden, gölgeleme elemanlar kullanlarak
güneșin etkisi azaltlr. Doğu veya batya bakan açklklar, güneye
bakan açklklara göre daha az s kazanm sağlar ve güneșin
istenmediği aylarda gölgelenmeleri daha zordur.

5.

Yapnn Havalandrmas: Yaplarn iç hacimlerinde sağlkl bir
ortam sağlanabilmesi için havalandrlmas çok önemlidir. Ancak
havalandrma yoluyla kșn s kaybedilir, yaznsa istenmeyen s
binann içine girebilir. Bu sorunu așmak için, s eșanjörü ad verilen
cihazlar kullanlr. Is eșanjörü, içeriye giren havayla binadan
atlacak havay, temas halindeki iki hazneden geçirerek, birinden
ötekine s aktarlmasn sağlar. Kșn, dșarya atlan scak havann,
ssn ksmen içeriye alnan soğuk havaya aktarmas sağlanr; yaz
döneminde de bunun tersi gerçekleșir (Uluengin,2000).

3:
Meydan
AVM.
Yemek
Katndan
Görünüm
(http://www.yapi.com.tr/HaberDosyalari/Detay_meydan-alisveris-merkezifoa_741.html?HaberID=60048)

Șekil

Çalșmann bașnda da belirtildiği gibi dünya enerji kaynaklarnn önemli bir
bölümü yaplarda kullanlmaktadr. Alșveriș merkezinin mekansal hacmi,
kullanc says, içerdiği hizmet çeșitliliği ve bu programn ihtiyaç duyacağ
enerji miktar düșünüldüğünde, çok büyük boyutlarda bir enerji kullanmndan
söz etmek gerekmektedir.
Meydan alșveriș merkezinde bu enerji kaynağnn karșlanmas için Avrupa’nn
en büyük jeotermal sistemlerinden biri kurulmuștur. Alșveriș Merkezi tesisat
sistemi içerisinde bir kalorifer kazan olmakszn, doğal bir enerji kaynağ olan
jeotermal enerji sistemi ile stlp soğutulmas sağlanmștr. Yaplan
araștrmalar, toprakta depolanmș olan enerjinin dünyay yaklașk 100 bin yl
enerjiyle beslemek için yeterli olduğunu gösteriyor. Jeotermal enerji kullanm
ile, ylda 1,3 milyon kilowatt saat primer enerji tasarrufu elde edilmesi
sağlanmștr. Toprak enrjisinin kullanlmas ile ylda yaklașk 350 tonluk
karbondioksitin doğaya verilmesi önlenmiș olmaktadr (Sev, 2009).
Her geçen gün çoğalan alșveriș merkezleri mimarileri içerisinde; yașadğ
çevreye ve içinde yer aldğ iklim koșullarna duyarl mimari tasarm, ihtiyaç
program, malzeme seçimi ve enerji kullanm ile ‘Meydan alșveriș merkezi’
benzer nitelikteki yaplar için de örnek bir proje olarak değerlendirilebilir.

3. Alșveriș Merkezleri Yemek Katlarnda Doğal Aydnlatmann
Sürdürülebilirlik Kavramna Katks
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, sürdürülebilir yap kriterleri
içerisinde ‘Enerji kullanm’ çok önemli bir bölümü olușturmaktadr. Yap
içerisindeki enerji tüketiminin çok büyük bir bölümünün aydnlatma için
kullanldğ göz önünde bulundurulduğunda, doğal aydnlatma çok daha önemli
bir boyut kazanmaktadr.
3.1. Doğal Aydnlatmann Sürdürülebilir Yap Kavramna Katks
Sürdürülebilir yap kavram Uluengin (2009) çalșmasnda, “İçinde barnacak
kișilerin kaynak ihtiyaçlarn tamamen veya ksmen ișgal ettiği araziden elde
edebilen yap’ olarak tanmlamaktadr.
Herhangi bir yapnn kullanclarnn ihtiyaç duyabilecekleri temel kaynaklar
enerji ve su kaynaklardr. Kendini sürdürülebilir olarak tanmlayan yaplarn
büyük ksm, enerji ve su ihtiyacn doğadan karșlamaya çalșrken, ayn
zamanda bu kaynaklarn en yüksek verimlilikle kullanlmasn da
amaçlamaktadr. Böylelikle sürdürülebilir yaplar yüksek oranda s yaltm
içeren, enerji ve su tüketimi düșük, beyaz eșya ve verimli aydnlatma
elemanlar kullanma yolunu seçer. Fakat sürdürülebilirlik ile en önemli
kavramlarda biri, yapnn yer aldğ arazi parçasna düșen enerji miktarndan en
fazla șekilde yararlanmasn sağlamak olmaldr. Yeryüzünü etkileyen en büyük
enerji kaynağ ise güneștir.

Yaplan araștrmalar, yaplarda en çok kullanlan enerji türünün elektrik enerjisi
olduğunu ortaya koymaktadr. Elektrik enerjisi, yaplarda stma, soğutma
tesisatlarnda, aydnlatmada ve günlük yașam ihtiyacnn karșlanmasna
yönelik daha birçok alanda kullanlmaktadr. Fakat istatistikler, yaplar
içersindeki elektrik tüketimin %35’inin aydnlatmada kullanldğn
göstermektedir (Koç, Garip, Klç, 2008).
Bu bilgiler bize günümüz yap tasarm yaklașmlarnda, pasif ve aktif güneș
stma sistemlerinin kullanlmasnn ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Biyoklimatik yap özelliğine sahip yap örneklerinin gün geçtikçe çoğalmas bu
alanda önemli bir katk sağlayacaktr. Ülkemizde son yllarda sürdürülebilirlik
kavramna olan ilginin artmas bu konudaki duyarllğn da artmasn
sağlayacaktr.
Benzer duyarllk günümüzde çok sk olarak karșmza çkan; gerek hacimleri
ile gerek kullanc says ile önemli büyüklükte yaplar olan alșveriș merkezleri
için de geçerlidir. Bir kaç tekil örnek dșnda alșveriș merkezi yaplar da
ülkemizdeki diğer yap tipleri gibi sürdürlebilirlik kavramna uzak
durmaktadrlar. Temel olarak sürdürülebilir mimarlğn ana unsurlarndan biri
olan binalarda atk yönetimi, sağlkl iç mekan hava kalitesi ve enerjinin verimli
tüketimi konular yaplarda çoğunlukla göz ard edilmektedir.
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Ülkemizde sürdürlebilir yap kavramnn, yap tasarm ve uygulamasnda etkin
biçimde rol alamamasnn nedenleri TÜBİTAK’n (2003) raporunda așağdaki
gibi sralanmșlardr.
1.

Çevre ile ilgili araștrma ve geliștirme çalșmalar için gerekli
desteğin sağlanamamas.
2. Sürdürülebilir bina tasarmn destekleyecek yeterli ve güvenilir
verinin olușamamș olmas.
3. Yeni teknolojilerin çoğunlukla dșa bağml olmas.
4. Yasalarda kurumsal yetki ve sorumluluklar konusunda çelișki ve
çakșmalarn olmas.
5. Yasal altyapnn uluslararas taahhütler ile uyumlu hale
getirilememesi.
6. Çevre konusunda, uzmanlk bilgisi alanlarnn etkili olamamas.
7. Çevre yönetim araçlarnn tümünün etkin kullanlmas için yeterli
altyap, kaynak, bilgi ve akclğn olușmamas.
8. Ulusal düzeyde politikalar ve kararlar yönlendirecek, ayn
zamanda uluslararas taahhütlerimiz gereği bildirimde bulunulmas
gereken sürdürülebilir kalknmann çevresel göstergelerinin
olușturulmamș olmas.
9. Mevcut yasal düzenlemelerin korumann teșvik edici olmamas.
10. Kontrolsüz nüfus artș ve göç sonucunda plansz kentleșme ve
arazi kullanm.

aydnlatma, sürdürülebilirlik ekseninde tüm alșveriș merkezine ve alșveriș
merkezi kullanclarna önemli katk sağlayabilecektir.
3.2. Alșveriș Merkezleri Yemek Katlarnda Doğal Aydnlatma ile
Sürdürülebilirlik Kavramna Yaklașm Önerileri
Aktaș, (2009) tarafndan yaplan çalșmada, Alșveriș merkezleri yemek katlar
kullanclarnn mekansal tercihleri incelenmiștir. Bu çalșmann sonuçlar
alișveriș merkezi yemek kat kullancclarnn %41’inin yemek katlarnda ‘Gün
șğ alan alanda’ oturmak istediklerini göstermektedir. Alșveriș merkezi
kullancclarnn bu mekansal tercihklerini de önemli biçimde biçimde
karșlayacak șekilde, alșveriș merkezleri yemek katlarnda gün șğ alan
alanlarn arttrlmas önerilmektedir.
Alșveriș merkezleri yemek katlarnda, gün șğndan ve doğal aydnlatmadan
daha çok yararlanlmasn sağlamak için doğal aydnlatma sağlayan cephe
sistemleri ve doğal aydnlatma sağlayan üst örtüler kullanlabilir.
A.

3.1. Alșveriș Merkezlerinin Kalbi Yemek Katlarnda Doğal Aydnlatmann
Sürdürülebilirlik Kavramna Katks
Ülkemizde son dönemde açlan alșveriș merkezleri saysnda hzl bir artș
görülmektedir. Bir çok büyük șehrimizde, büyük hacimli alșveriș merkezleri
200 mt arayla birbirini izleyen akslar üzerinde yer almaya bașlamștr.
Alșveriș merkezlerinin saysnn gün geçtikçe artș ve bu mekanlara olan
taleplerin artarak devam etmesi bir çok disiplinin üzerinde durduğu ve
araștrdğ bir konudur. Günümüz toplumunda ekonomik ve toplumsal
sistemlerin yönlendirmesiyle alșveriș merkezleri toplumda bir çok kesim
tarafndan ayn zamanda sosyal merkezler olarak da alglanmaya bașlanmștr.
Yaplan bir çok çalșma, alșveriș merkezi saylarndaki bu hzl artșn,
toplumun bu alanlar sosyal merkezler olarak da değerlendirmekte olmasnn
önemli, rolü olduğu görülmektedir.

Doğal Aydnlatma Sağlayan Cephe Sistemleri: Cephe sistemleri
yaplarn mimari biçimlenișinin yan sra dș, yap çevre ilișkisinin
kurulmasnda ve kullanclarn yap ile kurduklar ilișkilerinde
önemli rol oynar (Sev, 2009). Alșveriș merkezleri yemek
katlarnda gün șğn içeri alan cephe sistemleri, kullanclarn bu
mekanlara ilișkin beklentilerini karșlamaya yardmc olacak etkili
bir yöntemdir. Bunun yan sra bu tip cephe uygulamalar yapnn
sürdürlebilirlik kavramna yaklașmasnda da önemli bir katk
sağlayacaktr.
Gelișen yap teknolojisi ile doğal aydnlatma sağlayan cephe
sistemleri her geçen gün gelișmekte ve yenilenmektedir. Son
dönemde yap teknolojisinin geldiği son noktada üç önemli cephe
sisteminden söz etmek mümkündür (Sev, 2009).

Alșveriș merkezlerinin hzla çoğalmasnn önüne geçilemediği bir dönemde, bu
yaplarn çevreye verdikleri zararn azaltlmasna katkda bulunulmas daha da
önem kazanmaktadr. Yukarda da belirtildiği gibi yaplarn altyap
sistemlerinde çevreye olan katklarn sorgulayan yasal yükümlülükler henüz
ülkemizde tam anlam ile ișlev görmeye bașlamadğ için, iç mekan
kurgularnda yaplacak katklar daha da önemli olmaya bașlamaktadr.
Yaplan araștrmalar, yaplarda kullanlan enerjinin %35’lik ksmnn
aydnlatmada kullanldğn ortaya koymaktadr. Büyük hacimli ve çok sayda
kullancs olan, alșveriș merkezleri içerisinde aydntma için kullanlan enerji
miktarnn doğal aydnlatma ile azaltlabilmesi mümkündür. Alșveriș
merkezlerinin iç mekan kurgular ve mekansal olușumlar değerlendirildiğinde;
alșveriș merkezlerinin mekansal bütünlüğü içerisinde ve alșveriș merkezi
kullanclarnn çok büyük bir kesimi tarafndan kullanlan yemek katlarnn
doğal aydnlatma için en uygun alanlar olduğu düșünülmektedir.

1.

Strüktürel silikon cephe sistemleri: Giydirme cephe
sisteminin en gelișmiș örneklerinden biridir. Bu sistemde
cam paneller yapnn tașyc elemanlarna, yüksek yük
tașma kapasitesi olan strükütrel silikon ile tespit edilmektir.
Bu yöntem ile en üst düzeyde șeffaflk elde edilirken,
tașyc malzemeden kaynaklanan herhangi bir görsel engel
olușmas önlenmektedir.

2.

Çift kabuk cephe sistemleri: Șeffaf cephelerde olușan,
istenmeyen s kazanmlarnn ve kayplarnn önüne geçmek
için tasarlanmș bir sistemdir. Çift kabuk sistemi bir dș
cephe, bir ara boșluk ve bir de iç cepheden olușmaktadr. Dș
ve iç cephe arasndaki boșluk tasarm s yaltmna destek
olacak biçimde tasarlanmaktadr. Dș cephedeki müdahaleler
ile ara boșluk havalandrmas sağlanabilir.

3.

Enerji üreten cephe sistemleri: Bu tip sistemler Fotovoltaik
cephe sistemleri olarak da tanmlanr. Fotovoltaik terimi
șktan elektirk akm üretimi için kullanlan bir terimdir.
Gelișen yap teknolojisinde fotovoltaik özellikler Pvc Paneller
ile birleștirilmiș ve bina cephelerinde kullanma uygun hale
getirilmiștir. Yar geçirgen olarak da üretilebilen bu
malzemler, cephelerden ksmi olarak gün șğn içeri alrken,
yap için gerekli olan enerjinin üretilmesine de katkda
bulunabilmektedir. (Tek, 2008)

Aktaș, (2009) tarafndan yaplan araștrmann verilerine göre alșveriș merkezi
kullanclarnn % 51’i bu merkezleri haftada bir veya bir kaç kez
kullanmaktadrlar. Alșveriș merkezi kullanclarnn % 61’i alșveriș merkezlerini
yemek yemek, sosyal ve kültürel aktivitelere katlmak için kullanmaktadrlar.
Ayn araștrmada alșveriș merkezi kullanclarnn % 51’i yemek katlarn
alșveriș merkezini her ziyaret ettiklerinde kullandklarn, % 31’i ise genellikle
kullandklarn belirtmișlerdir.
Bu sonuçlar bize alșveriș mekezlerinin toplumun büyük bir ksm tarafndan
sosyal ilișkiler için sklkla kullanlan alanlar olduğunu göetermektedir. Alșveriș
merkezlerinin yemek katlar da, alșveriș merkezi kullanclar için önemli
sosyal alanlardan biridir. Bu alanlar alșveriș merkezleri içerisinde hem hakim
olarak, hem kullanc says olarak hem de kullanm sklğ olarak
değerlendirildiğinde en önemli alanlar olarak kabul edilebilir. Bu alanlarn ismi
yemek kat olmasna rağmen alșveriș merkezleri içerisinde birer sosyal
bulușma, sosyal birliktelik alanlar olarak da hizmet vermektedirler. Ayrca bu
mekanlar hacimsel olarak alșveriș merkezleri içerisinde çok önemli
büyüklükte hacimlere sahiptirler. Genel bir değerlendirme yaplrsa bu alanlar
alșveriș merkezlerinin 1/4 veya 1/5’lik bir bölümünü olușturmaktadr.
Alșveriș merkezlerinin satșa yönelik alanlarnda ticari ürünlerin
sergilenmesinde doğal aydnlatmann kullanlmas çok tercih edilen bir
uygulama değildir. Bu alanlar yapay aydnlatma elemanlar ile tema
aydnlatmasna yönelik olarak aydnlatlmaktadr. Bu bilgiler șğnda alșveriș
merkezleri içerisinde yemek katlarnn gerek verdikleri hizmet çeșitliliği, gerek
kullanc says ve gerekse mekansal hacmi gözönünde bulundurulduğunda en
uygun alanlar olduğu düșünülmektedir. Bu alanlarda kullanlan doğal
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Alșveriș merkezleri yemek katlarnda doğal aydnlatma
sağlayan cephe sistemlerinden; gerek yapnn tasarm ve
inșa sürecinde, gerekse mevcut yaplarn yenilenme
süreçlerinde yararlanmak mümkündür. Bu yolla hem hacim,
hemde enerji tüketim miktar olarak sürdürülebilirlik
kavramndan uzak olan alșveriș merkezi yaplarnn bu
kavrama
yaklașmasnn
mümkün
olabileceği
düșünülmektedir.
B.

Doğal Aydnlatma Sağlayan Üst Örtüler: Alșveriș merkezleri
yemek katlarnda doğal aydnlatma sağlamak için kullanlabileck
bir diğer yöntem de üst örtüden doğal aydnlatma sağlayan
sistemlerdir. Bu amaca hizmet etmek için, büyük ölçekli yaplarda
en sk kullanlan iki sistem gök avlular ve atriumlardr. Üst örtüden
doğal aydnlatma sağlanan sistemlerde lamine cam ve seramik
kaplamal cam, kullanlmas en uygun cam tipleridir (Sev, 2009).
1.

Gök avlu: Alșveriș merkezleri gibi büyük ölçekli yaplarda,
katlarn cephelerden geri çekilmesi, öne çkmas veya birkaç
katn birleștirilmesi ile olușturulan ve hem üst örtüden hem
de cephelerden yapnn içerisine gün șğ alan sistemlerdir.
Gök avlularn hakim rüzgar yönü ile ilșkileri ve yüksekliği
üzerinde önemle durulmas gereken tasarm kriterleridir.

2.

Atrium: Yapnn katlar arasndaki boșluklar cephelerde değilde; yap içerisinde
katlar arasnda yaratlmș ise bu alanlar atrium olarak adlandrlr. Atrium
alanlar genellikle üst örtüden gün șğn yap içerisine alrlar. Atrium alanlar
sadece doğal aydnlatma için değil ayn zamanda doğal havalandrma için de
etkin olarak kullanlabilir.
Alșveriș merkezleri yemek katlarnn, merkez içerisindeki konumlarna uygun
olarak gök avlu veya atrium da yemek katlarnda üst örtüden gün șğ alan
sistemler olatak kullanlabilirler. Bu alanlarn yaratlmas da alșveriș
merkezlerini planlanmas ve projelendirilmesi așamasnda gerçekleștirilebilir.
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Alșveriș merkezlerinin yap hacimleri ve kullanc saylar göz önünde
bulundurulduğunda, sürdürülebilir enerji kullanmna yönelik önlemlerin ne
kadar önemli olduğu bir kez daha görülmektedir. Alșveriș merkezleri içerisinde
doğal aydnlatmann en etkili biçimde kullanlabileceği alan yemek katlar
olarak değerlendirilmektedir. Yemek katlar, yap içerisindeki hacmi, kullanc
saylar ve kullanm amaçlar doğrultusunda doğal aydnlatma için hem en
uygun hem de bu aydnlatmann sağlayabileceği katklardan en üst düzeyde
yararlanlabilecek alanlardr.
Alșveriș merkezleri yemek katlarnda doğal aydnlatma için en uygun iki
yöntem cepheden sağlanan doğal aydnlatma ve üst örtüden sağlanan doğal
aydnlatma olarak değerlendirilebilir. Yemek katnn alșveriș merkezi
içerisindeki konumu bu aydnlatma biçiminin belirlenmesinde etkin bir rol
oynamaktadr. Yemek katlarnda doğal aydnlatmann yer almas için proje
așamasnda bu konu ile ilgili hassasiyet ve duyarllğn gösterilmesi
gerekmektedir.
Sürdürülebilir yap tasarmnn tüm unusrlarnn kullanm günümüz alșveriș
merkezleri için de ayn biçimde geçerli olmaldr. Tüm bunlara ek olarak yemek
katlarnda kullanlan doğal aydnlatma da yapya sürdürülebilirlik adna önemli
katklar sağlayacaktr.
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Özet
Binalarda tüketilen enerjinin sürdürülebilirlik kavramna göre değerlendirilmesi,
enerji tüketiminin tasarm sürecinde etkin șekilde planlanmas ile yaplr.
Günümüzde binalar için yaplan enerji etkinliği çalșmalarnda; enerji tüketimini
denetleme, yenilenebilir yerli kaynaklar geliștirme ve çevresel sürdürülebilirliği
sağlama konular öne çkmștr. Evrensel bir niteliğe sahip olmas gereken
sürdürülebilirlik konusunun tüm ülkelerde genel-geçer ölçütlere bağlanmas ise
enerji etkinliğini snflandrc çeșitli sertifikalandrma metotlarnn geliștirilmesi
ile resmiyet kazanmștr. Pek çok ülke, binalarnn enerji etkinliğini bu metotlar
yardm ile belirlemektedir. Geliștirilen sertifikalandrma metotlar, gelișmiș
ülkelerin yasal içerik ve özelliklerine göre değișiklik gösterseler dahi özde,
binalarn enerji etkinlik değerleri ve çevresel sürdürülebilirlik etkilerini ölçme
bakmndan ortak bir dil sağlanmaktadrlar. Yaygn olarak kullanlan
sertifikalandrma metotlar; BREEAM, LEED ve CASBEE olarak sralanabilir.
Binalarda tüketilen enerjinin çok büyük bir ksmnn aydnlatma enerjisine
harcandğ bilinen bir gerçektir. Bu bakmdan aydnlatma, sürdürülebilir
mimarlkta dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Zamanmzn büyük
çoğunluğunu geçirdiğimiz iç mekânlarn aydnlatlmasnda, çoğunlukla yapay
șk kullanlmaktadr. Bu durum, aydnlatma için binalarn sürekli enerjiye
ihtiyaç duymalarna neden olur. Günümüzde, mekâna, kullancsna ve
yaplacak ișe göre tasarlanmș bir aydnlatma sisteminden, görsel konfor
șartlarn yerine getirmesinin yannda, enerjiyi etkin șekilde kullanmas ve
çevreye duyarl olmas da beklenmektedir. Bu bakmdan binalarn
sürdürülebilirliklerinin sertifikalandrlmasnda aydnlatmaya verilen yer
önemlidir.
Bu poster bildiride amaç; bir binada sürdürülebilirlik özellikleri aranrken dikkat
edilmesi gereken unsurlardan biri olan aydnlatmann, sürdürülebilirliğin
derecesini belirlemede bir ölçüt olan sertifikalandrma metotlarndaki yerine ve
önemine dikkat çekmektir. Bu hedef doğrultusunda BREEAM, LEED ve CASBEE
Sertifikalarndaki aydnlatma ölçütleri karșlaștrmal olarak incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Aydnlatma, Sürdürülebilirlik, Standartlar, Enerji Verimliliği
Sertifikalar.
Abstract
The energy consumed in buildings according to the evaluation of the concept
of sustainability, can be done with effective planning of energy consumption
in the design process. Today, energy consumption control, renewable local
resources to provide development and environmental sustainability issues
came to the fore in the study of energy efficiency for buildings. The
sustainability criteria which should have a universal character in all countries
became official by development of various methods of energy efficiency
certification. Most countries, determined their building’s energy efficiency with
the help of this method. Developed certification methods, even though
according to the legal content and features their value of energy efficiency
and environmental sustainability are different in developed countries
buildings, provides a common language in point of measuring the effects of
sustainability. Widely used methods of certifications are BREEAM, LEED and
CASBEE.
It is a known fact that a very large portion of the energy consumed in
buildings for lighting energy. In this regard lighting is an important issue to be
considered for sustainable architecture. Interior spaces where we spend most
of our time, lit by artificial lighting. This situation makes the buildings addicted
to energy permanently. Today we are expecting from a lighting system which
is designed for the space, user and job to be energy-efficient besides fulfill the
requirements of visual comfort. In this regard the place which lighting is in the
certification of buildings sustainability is important.
The aim in this poster paper is to take attention to place of lighting which
needs to be considered in a building for sustainability features, in certification
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methods as a criterion in determining the degree sustainability. Lighting
criterias in BREEAM, LEED and CASBEE Certificates will be examined
comparatively accordance with this goal.
Keywords: Lighting, Sustainability, Standarts, Energy Efficiency Certificates.
1. Giriș
Tüm alanlarda harcanan elektrik enerjisinin büyük ksmnn binalarda
tüketildiği bilinmektedir. Binalarda, harcanan toplam elektrik enerjisinin
yaklașk %20-30’luk ksm ise yapay aydnlatma amacyla tüketilmektedir [1].
“Harcanan enerjinin toplam enerji tüketimi içindeki yeri konutlarda %28, servis
sektöründe %48, endüstride %16 ve dș aydnlatmada %8 olarak belirlenmiștir”
[2].
Binalarda tüketilen enerjinin kontrol altna alnmas, “bugünün gereksinimlerini,
gelecek kușaklarn gereksinimlerinin karșlanmasndan ödün vermeden
sağlamak” [3] olarak tanmlanan sürdürülebilirlik kavramna göre bir
gerekliliktir. Bu bakmdan binalarda aydnlatmaya harcanan enerjinin toplam
enerji tüketimi içindeki yerini bilmek binalarn enerji tüketimlerini kontrol altna
almak bakmndan önemlidir.
Günümüzde, tasarlanmș bir aydnlatma sisteminden görsel konfor șartlarn
yerine getirmesinin yannda sürdürülebilirlik ilkesine de uygun olmas
beklenmektedir. Bir binada sürdürülebilirlik özellikleri aranrken
sürdürülebilirliğin derecesini belirlemenin tüm ülkelerde genel-geçer ölçütlere
bağlanmas ise çeșitli enerji sertifikalandrma metotlarnn geliștirilmesi ile
olmuștur. “Dünya’da gönüllü olarak kullanlan birçok yeșil bina standard ve
sertifikas mevcuttur. Bunlardan en fazla kullanlanlar BREEAM (Building
Research Establishment Environmental Assessment Method), CASBEE
(Japon’larin devlet destekli olușturulan sertifikas), ECO-QUANTUM (simulasyon
bazli bir model), ECOPROFILE (varolan ofis binalari icin), GBC (Green Building
Challenge), GREENSTAR (LEED ve BREEAM kriterleri incelenerek, Avustralya
Yeșil Bina Konseyi tarafndan olusturuldu), LCAid (Yașam döngüsü analizine
dayal ), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ve SBtool’dur
(Sustainable Building Tool-Canada) ve DGNB (Alman Sürdürülebilir Bina
Sertifika Sistemi)’dir” [4].
“Kuzey Amerika’nn soğuk bölgelerinden, Doğu Avrupa’ya, dört mevsimi
yasayan Akdeniz ülkelerinden, Japonya’nn değișken iklimine kadar bu
sertifika sistemleri yaygn olarak kullanlmaktadr. Uluslararas șirketler bu
sertifika sistemlerini șirketlerin çkș kültürlerine bağl kalarak yaygnlkla
kullanmaktadr. Çeșitli değil, küresel bir standart dünyann her yerinde
tasarmclar arasnda koordinasyon ve rotasyon yapan șirketler için çok daha
etkin olacaktr. Ancak, yeșil global bir standart șu anda her bir ülke gerçeğine
bakldğnda, iklim farkllklarndan, malzeme yeterliliği ve coğrafya
fakllklarna, enerji üretiminden, kültürel adaptasyona ve hukuki alt yapya
kadar farkllklar göstermektedir. Bu nedendendir ki, bu sertifika sistemleri
farkl bölgeler ve ülkelerde kullanlmak üzere tasarlanmamș ve önkoșul
kriterleri yerel durumlar temsil etmemektedir.” [5]
2. Enerji Sertifikalandrma Metodu Örnekleri
Binalarn enerji performanslarnn değerlendirilmesinde kullanlan
sertifikalandrma metotlar, temelde sürdürülebilirlik ilkesi üzerinden
gönüllülük esasna dayanarak olușturulmușlardr. Bu metotlara göre tasarm ve
yapm așamalarndan sonra değerlendirilmeye alnan binalar, malzeme, su ve
enerji kullanm, tasarm, yapay
fiziksel çevre șartlar, konfor koșullar, atk yönetimi gibi konularda
değerlendirilirler.

Tüm Dünya’da kabul edilen sertifikalandrma metotlar gelișmiș ülkeler
tarafndan belirlenmiș ölçütleri temel alrlar. Bu nedenle metotlarda, gelișmiș
ülkelerin koșullar ve yasal mevzuatlarna göre bir yaplanma göze
çarpmaktadr.
Değerlendirme, çoğu sistemde puan üzerinden yaplmaktadr. Belirli ölçütleri
yerine getirmeye bağl olarak verilen puanlar toplanarak binann toplam enerji
performansn ortaya koyarlar. Sonuçta bina, aldğ puana göre belirli
düzeylerde sertifikalar almaya hak kazanr.
Enerji sertifikalandrma metotlar; tasarm așamasnda mimar yönlendirecek,
mevcutta bulunan binalarn da enerji performanslarn belirleyerek gerekli
düzenlemelerle iyileștirebilecek özellikleri ortaya koyar. Farkl ülkelerce
geliștirilen metotlar, özde ayn olsalar dahi değerlendirme yöntemleri ve
konulara verdikleri ağrlklar bakmndan farkllk gösterirler. Bu doğrultuda
İngiltere, ABD ve Japonya tarafndan geliștirilen BREEAM, LEED ve CASBEE
Sertifikalarn incelemek, enerji sertifikalandrma metotlarna örnek vermek
bakmndan yerinde olacaktr.

LEED, ayn zamanda Yeșil Bina Konseyi (USGBC) üyeleri tarafndan sürekli
güncellenen bir metotdur. Buna göre, alt ana alanda değerlendirme yaplr.
Bunlar; sürdürülebilir alanlar, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve
kaynaklar, iç ortam kalitesi, yenilenme ve tasarm süreçleri olarak sralanabilir.
Bu ölçütlere göre verilen puanlar sertifikann derecesini beliler. LEED
tarafndan verilen sertifikalar puanlarna göre; LEED sertifikas, gümüș sertifika,
altn sertifika ve platin sertifika olarak ayrlr.
LEED sertifikal yaplarda kaynaklarn, geleneksel binalara göre daha verimli
kullanlmas öngörülmektedir. Bu yaplar, çalșanlar için sağlk ve konfor
koșullarn geliștirerek verimliliği arttracak sağlkl çalșma ve yașama
koșullarna sahip olmaldr. Ayrca bu yaplarda, yapnn çevre ile ilișkilerinde
olumsuz etkiler en aza indirilmelidir. ABD’de USGBC’nin LEED program
çerçevesinde ilk “Altn” sertifikay New York’taki “7 World Trade Center- 7
Dünya Ticaret Merkezi” almș ve ABD’deki ilk “yeșil bina” olmuștur [7].
LEED yeșil bina değerlendirme sistemine göre aydnlatma, çevresel kalite
standartlar ve sürdürülebilirlik standartlar altnda șk kirliliği bașlğ altnda
yoğun olarak incelenmektedir.
2.3. CASBEE
(Comprehensive Assessment System for Building Enviromental Efficiency)
CASBEE - Yap ve Çevre Verimliliği için Kapsaml Değerlendirme Metotu, 2002
ylnda Japonya Bina Çevre ve Enerji Koruma Enstitüsü (IBEC) ve Japon Yeșil
Binalar Konseyi (JGC) tarafndan olușturulmuștur. CASBEE, basit ve anlașlr
șekilde, çeșitli bina tiplerinin çevresel etkinliğini değerlendirir. “CASBEE yap
yașam süreçlerine karșlk gelen dört değerlendirme aracndan olușur. "CASBEE
Family" (CASBEE ailesi) bu dört araç ve özel amaçlar için eklenmiș araçlarn
tamamna verilen isimdir” [8]. Bunlar; tasarm öncesi, yeni yapm, mevcut
binalar, renovasyon ve özel amaçl binalar olarak sralanabilir. CASBEE, dört
hedef alan kapsar. Bunlar; enerji ve kaynak verimliliği, yerel ve yap içi
çevredir.

Resim 1: Binalarda tüketilen enerjinin çok büyük bir ksmnn aydnlatma
enerjisine harcandğ bilinen bir gerçektir (1)
2.1. BREEAM
(BRE Environmental Assessment Method)
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) Çevresel Değerlendirme
Metotu, ofisler, mağazalar, eğitim, kamu, endüstri ve sağlk yaplar için
șimdiye kadar 110.000’in üzerinde sertifikalandrma yapmștr. British Research
Establishment tarafndan geliștirilen BREEAM, binalarn ve binalarn bulunduğu
yerleșkelerinin tasarm așamasnda ya da kullanm srasnda çevresel etkilerini
belirler. Enerji kullanm ve karbondioksit salnm, yönetim, sağlk ve konfor,
ulașm, su kullanm, malzeme seçimi, atklarn yönetimi, arazi kullanm, kirlilik,
ekolojik olma gibi ölçütlere göre değerlendirilen binalar, kredi ya da puan
hesabna göre değerlendirilirler. Buna göre, çevresiyle birlikte değerlendirilen
binaya tek bir puan verilir. Bu puanla bina geçer, iyi, çok iyi, mükemmel ya da
en iyi olarak sertifikalandrlr.
BREEAM değerlendirme süreci, 1990 ylnda ofisler ve evleri kapsayacak șekilde
iki sürüm olarak geliștirilmiștir. Sürümler, Birleșik Krallk Bina Düzenlemelerine
göre güncellenmekte ve sertifikalandrmaya yeni kategoriler eklenmektedir.
Bina, kullanm özelliğine göre 14 farkl kategoriden birinde değerlendirilir.
Bunlar arasnda mahkeme binalar, konutlar, eko-evler, sağlk yaplar, endüstri
yaplar, toplu konutlar, hapishaneler, ofisler, mağazalar, eğitim yaplar, mevcut
yaplar vardr [6].
Aydnlatma, BREEAM Çevresel Değerlendirme Metodu çerçevesinde yoğun
olarak sağlk/konfor șartlar ve enerji bașlklar altnda değerlendirilmektedir.
2.2. LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design)
LEED uluslararas düzeyde kabul görmüș bir yeșil bina sertifikasyon
metotlarndan biridir. Washington merkezli Amerika Birleșik Devletleri Yeșil
Bina Konseyi (USGBC) tarafndan 1998 ylnda hazrlanmștr. Enerji ve Çevre
Tasarmnda Öncülük (LEED) Yeșil Bina Değerlendirme Metodu, çevresel
sürdürülebilir yap için uygun standartlar olușturmak üzere geliștirilmiștir.
Buna göre; Yeșil Bina”nn tanmlanmas için ölçülebilir ortak bir standart
olușturmak, bina tasarm ișlerini bütün olarak tanmlamak, bina endüstrisinde
çevresel öncülüğü tanmak, yeșil rekabeti desteklemek, yeșil binann
yararlarnn farknda olan tüketicilerin saysn arttrmak, yap pazarn “yeșil
bina” içeriğine uygun olarak dönüștürmek LEED’in olușturulma amaçlarndandr.

“Bu sistemde araçlar binalarn bulunduklar așamaya göre çeșitlilik
kazanmaktadr. Bașka bir deyișle binann fonksiyonuna bağl olmakszn (i)
Tasarm; (ii) Yeni Yaplar; (iii) Mevcut Yaplar; (iv) Yenileme așamalar için farkl
değerlendirme araçlar kullanlmaktadr. Henüz geliștirilme așamasnda olan
tasarm aracnn amac, projeye uygun yer seçimi ve projenin çevresel
etkilerini azaltmak konusunda tasarm ekibine yardmc olmaktr” [9].
Aydnlatma CASBEE - Yap ve Çevre Verimliliği için Kapsaml Değerlendirme
Metodu içinde “Yapnn Çevresel Kalitesi ve Performans” (Q) ve “Yapnn
Çevresel Yükleri” (L) bașlklar altnda incelenmektedir. Yapnn çevresel
etkinliğini (BEE), “Yapnn Çevresel Kalitesi ve Performans” (Q)’nn, “Yapnn
Çevresel Yükleri” (L)’ne bölümü belirlemektedir.

Șekil 1: CASBEE performans kategorilerinin snflandrlmas ve çevresel
etkinliğin belirlenme yöntemi (2)
3. Enerji Sertifikalandrma Metotlarnda Aydnlatma Ölçütlerinin Yeri
Enerji sertifikalandrma metotlarnda aydnlatma temel olarak yapay ve doğal
olmak üzere iki bașlk altnda incelenmiștir. Yapay aydnlatmann çoğunlukla
enerjinin etkin kullanm, fiziksel konfor koșullar gibi konularda incelendiği,
doğal aydnlatmann ise çevresel etken olarak değerlendirildiği görülmüștür.
Doğal ve yapay aydnlatmann sertifikalandrma metotlarndaki ağrlğ, metoda
göre değișmektedir. Bu bölümde farkl metodlarn aydnlatma ölçütleri
açsndan karșlaștrlmas yaplacaktr.
3.1. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) için Aydnlatma
Ölçütleri
BREEAM’de doğal aydnlatma, sağlk ve konfor ana bașlğ altndaki günșğ
konusunda incelenmektedir. Bu bașlk altnda mekâna alnan günșğnn doğal
aydnlatma için nasl kullanldğ, yeterli olup olmadğ gibi konular
sorgulanmaktadr.

607

BREEAM’de yapay aydnlatma için kamașmann kontrol altna alnmas,
elektronik balast kullanm, șk kirliliğinin kontrol edilmesi, enerji etkin
lambalarn kullanm ve aydnlatma amaçl kullanlan enerji tüketiminde ortaya
çkan karbondioksit gaznn en aza indirilmesi gerekmektedir.
Ayrca, iç ve dș aydnlk düzeyleri için CIBSE Code for Lighting 2004’te
öngörülen değerler, ölçüt olarak alnmștr. Aydnlatmann mekân içindeki
fonksiyonlara göre șekillendirilmesi ve kullanclar tarafndan kontrol
edilebilmesi ise BREEAM Sertifikas için istenen aydnlatma ölçütlerindendir [10]
3.2. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) için Aydnlatma
Ölçütleri
LEED’de doğal aydnlatma konusu, günșğndan ve manzaradan etkin șekilde
yararlanma ve Güneș’e yönlenme bașlklar altnda incelenmiștir.

İncelenen enerji sertifikalandrma metotlarnda görülmüștür ki aydnlatma
konusu, enerji ve kullanc konforu açlarndan ön plana çkmakta ancak
niceliksel ve niteliksel özellikler bakmndan geri planda kalmaktadr. Genel
olarak binalarn enerji performanslar incelendiğinde tüketilen enerjinin büyük
bir bölümünü olușturan aydnlatma konusu, değerlendirme srasnda %10’lar
bile bulmayan bir yere sahiptir (bkz: Tablo 1). Ayrca incelenen metotlarda
binalarn aydnlatma bakmndan incelenmesinde enerji verimliliğinin ön plana
çktğ söylenebilir. Bu açdan bakldğnda binalarn aydnlatma sistemleri
bakmndan bașarl olmalar aydnlatma sisteminin bașarsndan çok enerji
etkin olarak kullanlp kullanlmadğ söylenebilir.
Kaynaklar
[1].

www.energystar.com, Building Upgrade Manual

[2].

http://lightinglab.fi/IEAAnnex45/ IEA Annex 45, 2006

[3].

BM Çevre ve Kalknma Komisyonu, Brundtland Raporu, 1987

[4].

www.aia-istanbul.org/files/etkinlikler/seminer/ab.../duyguertencedbik.doc

[5].

Duygu Erten, Kirk Henderson, Bilge Kobas: Uluslararas Yeșil Bina
Sertifikalarina Bir Bakis: Türkiye için bir Yeșil Bina Sertifikasi
Olușturmak için Yol Haritas, Proceedings of Fifth International
Conference on Construction in the 21st Century (CITC-V) “Collaboration
and Integration in Engineering, Management and Technology” May 2022, İstanbul, Turkey (2009)

Aydnlatma konusu, CASBEE’de iki ayr ana bașlk altnda incelenmektedir.
Yapay aydnlatma konusu, “Yapnn Çevresel Kalitesi ve Performans” (Q)
bölümünde, aydnlatma bașlğ altnda incelenmektedir. Doğal aydnlatma ise
“Yapnn Çevresel Yükleri” (L) bașlğ altnda incelenmektedir.

[6].

http://www.breeam.org/index.jsp

[7].
[8].

http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19
http://www.cedbik.org/Casbee.asp

Doğal aydnlatma için “Yapnn Çevresel Yükleri” (L) konusunda günșğna yer
verilmekte, doğal șğn yapnn içine alnmas ve engellenmesi konular ayr
ayr değerlendirilmektedir. Enerji bașlğ altnda aydnlatma sistemlerinde doğal
aydnlatmaya ne kadar yer verildiği incelenmektedir. Doğal enerjinin kullanm
ve buna bağl olarak doğal enerjinin doğrudan kullanm konularnda doğal
aydnlatmay destekleyici nitelikte olan șk raf, çat

[9].

http://www.epy.com.tr/files/SertifikaSistemleri.pdf

Yapay aydnlatmada ise șk kirliliğinin azaltlmas konusuna önem verilmiș; bu
konu sürdürülebilir çevreler bașlğnda incelenmiștir. Bu bașlkta iç ve dș
aydnlatma birbirinden ayrlmș, ASHRAE/IESNA 90.1-2004 standardna göre dș
aydnlatma ölçütlerinin sağlanmas beklenmiștir. Yapay aydnlatma
sistemlerinin tasarm ve kontrolü ise iç mekân fiziksel çevre kalitesi bașlğ
altnda incelenmiștir.
Enerji ve atmosfer ana bașlğ altnda da incelenen yapay aydnlatma
konusunda LEED Sertifikas, ASHRAE/IESNA 90.1-2004 Aydnlatma Enerjisi
Hesap Yöntemi temel alnarak puanlama yaplmaktadr [11].
3.3. CASBEE (Comprehensive Assessment System
Enviromental Efficiency) için Aydnlatma Ölçütleri

for

Building

șklğ ve yüksek pencereler gibi konular sorgulanmaktadr.

CASBEE’de diğer metotlardan farkl olarak hem doğal hem de yapay
aydnlatmaya eșit ağrlk verildiği söylenebilir.
4. Sonuç - Enerji Sertifikalandrma Metotlarnda Aydnlatma Ölçütlerinin
Karșlaștrlmas
Genel olarak enerji ve çevresel etkenlerin sertifikalandrldğ metotlar
incelendiğinde; aydnlatma ölçütleri bakmndan ortak noktalar olduğu
görülmektedir. Bu noktalar, doğal aydnlatma ve yapay aydnlatma ölçütlerine
göre genellikle çevresel etkenler ve enerji bașlklar altnda toplanmștr. Buna
göre günșğnn bina içinde nasl ve ne kadar kullanldğ, aydnlatma
sistemlerinde enerji verimliliğin sağlanmas ve aydnlatma kontrolünde
kullanclara yer verilmesi, aydnlatmada kullanlan lamba ve armatürlerin,
kullanlacak hacim, kullanc ve yaplacak iș bakmlarndan uygun ayn zamanda
enerji etkin olacak șekilde tercih edilmesi, özellikle dș aydnlatma tasarm
yaplrken șk kirliliğine neden olmayacak șekilde bir planlamaya ve donanmn
seçimine önem verilmesi, tüm bu ölçütler düșünülürken görsel konfor
koșullarnn mutlaka göz önünde bulundurulmas, genel olarak enerji
sertifikalandrma metotlarndaki aydnlatma ölçütlerini olușturur.
Toplam Puan
LEED
BREEAM
CASBEE

69
102
Q:100
L:100

Aydnlatmaya
İlișkin Ölçüt
4
8
Q:10
L:6,4

[10]. http://www.breeam.org/
[11].

http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19

[12]. http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/overviewE.htm
[13]. http://www.emo.org.tr/ekler/3b5ecbd792e93c4_ek.pdf

Yapay aydnlatma konusuna ise “Yapnn Çevresel Kalitesi ve Performans” (Q)
bölümünde yer verilmiș, yap içindeki aydnlk düzeyi yapay aydnlatmaya göre
belirlenmiștir. Aydnlatmann homojen olarak dağlm ve mekânda prlt
kontrolünün yaplmas yine bu bașlk altnda incelenmektedir. Binada yer alan
aydnlatma sisteminin kontrolününe de yine bu bașlk altnda yer verilmiștir
[12].
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Tablo 1: Değerlendirme modellerinde aydnlatma ilișkin puanlar ve yüzdeleri (3)

Yüzde
%
5.8
7.8
8.2

Resim ve Șekil Kaynaklar:
(1). http://www.tth-architects.co.uk/uploads/pages/Breeam_0.jpg
(2). http://www.ibec.or.jp/CASBEE/
http://www.epy.com.tr/files/SertifikaSistemleri.pdf
(3). http://www.emo.org.tr/ekler/3b5ecbd792e93c4_ek.pdf
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ABSTRACT
ÖZET
Yeşil alanlar, estetik açdan kente katkda
bulunmann yan sra insan psikolojisinde de
dinlendirici ve huzur verici bir etkiye yol açarlar.
Bitkiler toz ve gürültü etkisini azaltmak için de
önemli elemanlardr. Yeşil alanlar, kentin yerleştiği
doğal çevrenin kent içindeki uzantlardr. Ancak
günümüzde kentler etkin yeşil alan ve tabiattan
yoksundur. Az katl ve bahçeli binalar yerine daha
çok katl binalar yaplmakta, binalarn dşndaki
alanlar da yol ve otopark gibi alanlara ayrlmaktadr.
Bina maliyetlerini düşürmek ve rant elde edebilmek
için ayrlmş yeşil alanlar yerine bina yaplmas da
sklkla karşlaşlan bir uygulamadr.
Kent ölçeğinde azalan yeşili, mimari ölçekte
arttrmak mümkün olabilir. Konuya bu açdan
bakldğnda
eko-çatlar,
binalarla
kentsel
mekanlarn buluşma noktalar denilebilir. Ekoçatlar, binann enerji performansn, hava kalitesini
ve kent ekolojisini iyileştirir; yağmur suyunun
yarattğ problemlere yenilikçi çözümler üretir.
Ayrca daha az enerji ihtiyac gerektirir.
Dünyadaki hava kirliliği ve küresel snmann
şiddetle arttğ şu dönemde yaplarda eko-çat
uygulamalarnn
yaygnlaştğ
görülmektedir.
Ülkemizde de bu konuda yaplan uygulamalar
artmaktadr. Son yllarda yaplan eko- çat
uygulamalar ülkemizdeki sürdürülebilir mimari için
önemli bir admdr.
Bu çalşmada eko çatlar hakknda genel bilgi
verilecek, dünyadan ve Türkiye’den örnekler
incelenecektir. Sonuç bölümünde eko-çatlarn
sürdürülebilirlik
açsndan
sağladğ
olumlu
katklardan bahsedilecek ve bulunan sonuçlar
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Bina, Sürdürülebilirlik,
Eko-çatlar.

The green areas contribute to the city from
esthetical point of view as well as they create an
affect of a relaxing and comforting. The plants are
also important elements in reducing the affect of the
dust and noise. The green areas are the extensions
of the natural environment where the city is located.
However the cities today do not have the green
area and the nature. Multiple storey buildings are
being building instead of the buildings having
limited storey and having garden, the areas outside
of the buildings are assign for the roads and the
area such as auto parking. Another frequently used
application is constructing the buildings in the green
spaces reserved to obtain the profit and to reduced
the cost of the buildings.
The green area which is reduced at the scale of the
city could be increased at the scale of the
architecture. If you considered the point from that
view the eco-roofs could be called as the
intersection point of the buildings and the urban
locations. The eco-roofs improve the energy
performance of the building, air quality and ecology
of the city; they produce innovative solutions to the
problem created by the rainwater. Furthermore,
they require less energy today due to the less
requirement for the heating and cooling energy at
the time the S.O.S. signals of global heating is
given.
It could be seen that the application of the eco-roofs
are becoming wider in that period which the air
pollution in the world is experienced and the global
heating is increased at a considerable rate. The
application in our country on that subject increased.
The eco- roof applications during the last years are
important steps in the sustainable architecture
applied in our country.
Keywords: Ecology, Building, Ecological Building,
Sustainability, Eco-roofs.
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İnsann en temel gereksinimlerinden biri olan
barnma ihtiyac düşünüldüğünde, yapy ve
dolaysyla içinde yaşayanlar dş ortamn
etkilerinden koruyan dş kabuğun, insann temel
gereksinimleri açsndan önemi ortaya çkmaktadr.
Kullanclar dş ortam koşullarndan koruyan, içinde
yaşanlan yap, çevreyi de etkilemektedir. Yaplarn
gerek yapm gerekse kullanm, çevreyi önemli
miktarda etkileyecek kadar enerji, su ve ürün
kullanm gerektirmektedir. Yapnn nerede ve nasl
inşa edildiği de birçok açdan çevremizdeki
ekosistemi etkilemektedir. Bunun sonucu olarak
yaplarn kendileri yeni iç çevreler yaratarak, yeni
birtakm çevresel problemlere yol açmaktadr. Bu
nedenle mimarlk sürdürülebilirliği etkileyen bir
alandr.
Yaplarn çevreye etkileri ortaya çktkça yapm,
yenileme, bakm ve ykm süreçlerinde yani yapnn
yaşam döngüsü boyunca kaynaklarn daha etkili
kullanmn ve daha sağlkl çevreyi göz önünde
bulunduran ‘yeşil yap’ olarak adlandrlan yeni bir
benimseyiş üzerinde durulmaya başlanmştr. [1]
Eko-çatlar da yeşil yap kavramnn ortaya
çkmasndan sonra yaygn bir şekilde kullanlmaya
başlanmştr.
2.EKO-ÇATILAR
Yaplarn çatlar, en duyarl bölgede serbest
atmosferden ayran ve snrlayan bir yap kullanc
gereksinimlerinin
optimizasyonunu
sağlayacak
şekilde tasarlanmaldr. [2] Çat tasarmnda bu
beklentilere ek olarak çatya, sürdürülebilirliğin
sağlanmas için de birtakm nitelikler eklenmelidir.
Sürdürülebilirliğin sağlanmasnda çatdan beklenen
nitelikler, ayn zamanda çaty ‘ekolojik çat’ olarak
tanmlamay da sağlayabilmektedir. Çat sistemi
tasarmnda sürdürülebilirlik açsndan önemli olan
etkenler şu şekilde özetlenebilir.











İlk maliyet ve uzun süreçlerdeki maliyet,
Enerji korunumluluk,
Yap tipine uygunluk,
Öngörülen kullanm süresi,
Çat bileşenlerinin türleri,
İklime uygunluk,
Bakm giderlerinin az olmas,
Yetkili uygulamaclar ve ürünlere
ulaşlabilirlik,
Yerel uygulamalar,
Çevresel etkilere uygunluk [3].

Eko-çatlar, yeşil çatlar, havuz çatlar ve fotovoltaik
sistemlerin
kullanldğ
çatlar
olarak
snflandrlabilir.
2.1.Yeşil Çatlar:

Kentlerin hzl gelişimi ve değişimi sonucunda, kent
içinde bulunmas gereken yeşil alanlar gittikçe
azalmş, betonlaşma artmştr. Hava kirliliği birçok
kentin temel sorunu haline gelmiştir. Giderek artan
yüksek yaplar sirkülasyonu engelleyerek, kirlilikle
birlikte havann snmasna da neden olmuştur.
Kentlerde ve endüstri alanlarnda su kullanm
artarken, betonlaşma sonucu yağmuru emecek
toprağn azalmas, kentlerin atk su sistemlerinin
daha çok yüklenmesine yol açmştr. Bu duruma
karş yaplabilecek en etkili çarelerden biri de
yitirilmiş olan bitki alanlarnn kendilerini yok eden
yaplarn üzerinde yeniden elde edilmesi, yani yeşil
çatlar yeşillendirilmesidir. Yeşil çatlar ormanlar ve
parklarn yerini tutamazlar ancak; binalarn yerine
doğal oluşumun taklidini yaparak, havann ve suyun
kalitesinin geliştirilmesinde etkili olabiliriler.
Yeşil çat “çat bahçeciliği” veya “bitkilendirilmiş çat
teknolojisi” olarak tanmlanabilir. Bir başka deyişle
yeşil
çatlar,
yaşayan
çatlar
olarak
da
adlandrlabilir.[4] Binann enerji performansn,
hava kalitesini ve kent ekolojisini iyileştiren, yağmur
suyunun yarattğ problemlere yenilikçi çözümler
üreten yeşil çatlar, basit olarak normalin altndaki
ağrlktaki çevrede yetişen mikroorganizmalarn ve
bitkilerin yaşayan biyolojik topluluklardr.”
Yeşil çatlarn oluşturulmasnda iki ana yöntem
bulunmaktadr. İntensif [yoğun] ve ekstensif [seyrek]
yeşillendirme uygulamalardr. İntensif [yoğun]
yeşillendirme sisteminde, çat üzerinde bodur
ağaçlarn yetiştirilmesi bile mümkün olmaktadr.
Çünkü bu sistemde bol toprak kullanlmaktadr.
Dezavantaj ise çatya verdiği yük oldukça fazladr.
Bu amaçla statik açdan uygun ve yeni tasarlanmş
yaplarda uygulanabilmekte ve sürekli bakm altnda
tutulmas gerekmektedir. [5] Ekstensif [seyrek]
yeşillendirme sistemlerinde ise çatya çok fazla yük
binmemektedir. Kullanlan özel malzeme ve
yöntemler
sayesinde,
çatya
verilen
yük
azaltlmaktadr. Ayrca bu sistemle yeşillendirilen
çatlar ylda en çok bir veya iki bakm gerektirir.
Bütün yeşil çat sistemlerinde bitkiler, toprak, drenaj
ve su geçirmez membrandan oluşur.

Yeşil Çatlarn Enerji Verimliliğine Etkisi
Kentlerdeki betonlaşmann sonucunda yaşanan
küresel snmaya karş yeşil çatlar bir denge
kurmaya çalşmaktadr. Gün boyu güneşten gelen
enerjiyi biriktirip gece serbest brakan beton
yüzeylerin
sebep
olduğu
s
farklarnn
dengelenmesinde önemli etkisi olmakta ayrca yeşil
çat çim zemini ve bitkilerinin yapraklar ile gölge
etkisi sağlamaktadr. Yapay havalandrmann
kullanmnn maliyeti oldukça fazla olduğu
günümüzde başka yöntemler bulmak için çaba
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harcanmaldr. Yeşil çat sistemleri de ortama nem
kazandrr; çok fazla sdan korur ve bitkilerin nefes
alma özelliklerinden dolay oksijen miktarnn
artmasna sebep olur. Yeşil çatlar binada enerji
tasarrufu sağlamak açsndan da etkili olmaktadr.
Yaz mevsiminde çok fazla yükselen çat scaklğn
önleyerek, binann hem iç çevresini hem de dş
çevresini doğrudan etkiler. Kşnda toprak tabakas
ek bir yaltm sağlayarak binalarn stma
gereksinimini azaltr.
Yeşil çatlarn en önemli özelliklerinden biride
yağmur suyunu tutarak kanalizasyon sistemine
ulaşmasn geciktirmesidir. Kentlerdeki yaplaşmalar
sonucunda yağmur sular daha az toprağa geçer
hale gelmiş; bu da kanalizasyon ve tahliye
sistemlerine daha fazla yükleme sağlamş; su
basknlarna sebep olmuştur. Yeşil çatlar
sayesinde, yağşlarn büyük çoğunluğunu alan
çatlardaki toprak suyu emer; bu suyu bitkiler
kullanr ve sonra buharlaşr. Yeşil çat tasarmnda
seçilen sistemin özelliklerine göre çatdan atlmas
gereken su miktarndan %90’a kadar tasarruf etmek
mümkün olmaktadr. Böylece yapda ve şehir
şebekesinde kullanlan atk su borular daha az
yüklenir.
Yeşil çatlarn para ve enerji tasarrufu sağlayan
diğer bir özelliği de çat membrann korunmasdr.
Çatnn su geçirimsizliği güneşin etkisi, scaklk
değişimleri ve elastikitenin kaybolmasyla bozulur.
Yeşil çatlar membran, UV şnlarndan ve yüksek
scaklk değişimlerinden koruyarak ömrünü uzatr.
Malzeme, enerji ve para tasarrufu sağlayarak, daha
az atk olur. Bu da ekolojik bir yaklaşmdr.
Ayrca yeşil çatlar filtre yataklar, yağmur bahçeleri,
bio-depolama sistemleri, sarnçlar, yağmur varilleri
ile birlikte kullanlabilir. Yağmur sular yeşil çatlarda
toplanr; filtre edilerek toprağa verilir; bahçe sulama
veya tuvaletlerde kullanlabilir.

Ortak yeşil alanlarn oldukça yetersiz olduğu
kentlerde açkça hissedilen doğal ortam eksikliği,
çatlarn
yeşillendirilmesiyle
önemli
ölçüde
giderilebilir. Mevcut kent dokularna yaplabilecek
en olumlu katk, kent yaplarnn çoğunlukla
estetikten yoksun çatlarna, doğann güzelliklerini
getirmektir. Yeşil çatlar bir ölçüde binalarn doğayla
bütünleşmesini sağlar. Bitkiler havaya oksijen verir.
Hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu kentlerde
çatlarn yeşillendirmesi bu yönde bir katk sağlar.
Daha çok yağş alan, yazlar daha serin kalan
yaşanabilir çevreler meydana gelir. Yeşil çatlarn
kullanlmasyla doğal çevrenin çoğalmas sağlanmş
olur. Ayrca kuşlar, böcekler için bir yaşam alan
oluşturarak, doğal olarak izole edilmiş habitatlarla
diğerlerini birleştirir.
Yeşil çatlar atmosfer de bulunan toz partiküllerinin
filtre edilmesine yardmc olarak havada ve yağmur
suyunda mevcut olan zararl maddeleri de emerek
toprağa alr. Ayrca kentlerde binalardan ve kaldrm
yüzeylerinden yansyan gürültüyü çim örtüsü
sayesinde içine alarak sesleri yanstmak yerine
sesleri azaltc etki sağlar. Yeşil çatlar binalara
giren elektromanyetik radyasyonu da büyük ölçüde
azaltmaktadr. Bünyesinde hiçbir yanc malzeme
bulunmadğndan s ve alev geçirmez; dolaysyla
yangn korunumunu en üst seviyeye çkarr. Asfalt
ve beton görüntüsünün olduğu yerlerde yeşil
alanlaryla, doğayla dengeleyici ve rahatlatc bir
çevre sağlar.
2.2.Havuz Çatlar
Çatda, gerekli su yaltm detaylar ile sğ su
katman kullanlarak uygulanan sisteme havuz çat
denilmektedir.
Havuz
çatlar,
uygun
iklim
koşullarnda uygulandğ takdirde [çok scak
iklimlerde suyun çok hzl bir şekilde buharlaşmas
söz konusudur], çatda özellikle yeşillendirmeyle
beraber kullanldğnda doğal bir ortam yaratarak
ekosisteme yararl bir katman oluşmasna neden
olmaktadr. Yağş miktarnn yeterli olduğu
iklimlerde çatda biriken fazla suyun filtre edilerek
yap içinde kullanmn sağlamak bile mümkün
olabilmektedir.

Şekil 1. Yeşil çat örneği[6]

Yeşil Çatlarn Çevreye Etkisi
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2.3. Fotovoltaik Sistemlerin Kullanldğ Çatlar
İklim değişikliği anlaşmalarnn etkisiyle, 1990 yl
sonrasnda gelişmiş ülkeler CO2 emisyonunu
azaltma yönünde önlemler almşlardr. Çevre
sorunlar konusunda bilincin artmas ile maliyeti
yüksek olmasna karşn temiz enerji kullanmna
yönelik yeni teknolojilerin uygulanmas gündeme
gelmiştir. Böylece güneş enerjisinden elektrik
üretimini olanakl klan, özellikle şebekeye bağl
tipte
olmak
üzere
fotovoltaik uygulamalar
yaygnlaşmaya başlamştr.[10]

Şekil.2. Havuz çat örneği[6]
Havuz çatlarda buharlaşmadan dolay su kayb
yaşansa da yapnn merkezi su sitemine bağl bir
muslukla [döşemenin altnda yaplacak asma tavan
içine yerleştirilebilen boru sistemiyle] yeniden
doldurma sağlanabilir. Peyzaj amaçl bir düzenleme
için yüzeyi ağr ürünlerle kaplamak gerektiğinde,
kolon gibi taşyc niteliği olan yüzeyler üzerinde
ağr ürünler, kolonlar aras boşluklarda daha hafif
ürünler kullanlarak kaplamak daha etkili olur.
Daha çok lman bölgelerde [kşn don etkisi
olmayan] tasarlanabilen havuz çatlarda suyun
aktlmas gerekmez, ancak zaman zaman çat
üstündeki suyun temizlik amacyla boşaltlmas
gereken
durumlarda
suyun
bir
giderden
boşaltlabilmesi için eğim şap gerekebilir. [2]
Dolayl kazanç sistemi, yapm kolaylğ sağlamas
ve yaltmn dşnda devingen parçalarn olmamas
nedeniyle tercih edilmektedir. Isl kütlede depolanan
s akşam saatlerinde de içeriye s vermeyi
sürdürür. Isl kütlenin sabahlar geç snmas ve
içeriye aktarlan snn denetlenememesi dolayl
kazanç sisteminin olumsuzluklardr [7]. Dolayl
kazanç sistemlerinde kullanlan yöntemler güneş
duvar [trombe], su duvar, güneş odas [sera], çat
açklklar [çat havuzu] ve ayrk açklklardr. Bu
yöntemler, iç mekân scaklklarnn daha kolay
kontrol altnda tutulmasn sağlamaktadr. [8]
Havuz çatlarda sl kütle görevini çatda yer alan su
kütlesi yerine getirmektedir. Genellikle depolanan
s, şnm ve taşnm yoluyla alttaki mekâna
iletilerek stma sağlar. Sistem kş aylarnda stma,
yaz aylarnda da soğutma işlevini üstlenir. Kşn,
gün boyunca güneş şnmlarna açk olan havuz
çatlar, geceleri yaltml levhalarla kapatlarak
depolanan snn kayb engellenmektedir.[9]

Şekil.3.Yeşil çat ve fotovoltaik sistemin beraber
kullanm.[11]
Fotovoltaik hücreler, güneş şğndan direkt olarak
elektrik enerjisi üreten yar-iletken malzemelerdir.
Güneş hücreleri olarak da bilinen fotovoltaik
hücrelerin boyutlar ve formlar üretim özelliklerine
göre değişse de genelde boyutlar 10x10 cm’dir ve
kalnlklar ise mikronmetre ile ölçülecek kadar
incedir.[2] Bunlarn birden fazlasnn biraraya
getirilmesiyle fotovoltaik modüller oluşturulmaktadr.
Fotovoltaik malzemenin ana maddesi, yeryüzünde
çok bulunan silikondur. Birtakm özel işlemlerden
geçtikten sonra, mikronmetre düzeyinde bir
kalnlğa sahip fotovoltaik hücre şeklinde ortaya
çkar. Ancak çok krlgan olduğu için, bu şekliyle
kullanlamazlar. Dolaysyla, kullanm kolaylğ
sağlamas için mutlaka bir altlğa ihtiyaç vardr. Bu
ya bir metal tabakadr; ya da cam kullanlmaktadr.
Malzemenin üstünün de dş etkilere karş
korunmas gerekir. Ancak bu kaplamann,
malzemenin güneş şğn absorbe etmesini
engellememesi gerekir. Bunun için özel camlar
veya benzeri şeffaf malzemeler kullanlr. Sonuç
olarak, fotovoltaik malzeme, yapda kullanma hazr
fotovoltaik eleman/bileşen haline getirilmiş olur.
Fotovoltaik malzeme ile elektrik enerjisi, ihtiyaç
olduğu yerde üretileceği için iletim masraflar ve
kayplar azalacaktr. Fotovoltaik malzeme, elektrik
üretirken doğaya zarar vermez; gürültü çkarmaz;
ek bir enerji kaynağ istemez; hareketli parças ve
bakm masraflar yoktur.[13]
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Güneş enerjisi ile çalşan fotovoltaik çat panelleri,
yaplarn ihtiyac olan enerjiyi güneşten sağlayarak
üretebilir. Güneş enerjisi ile çalşan fotovoltaik çat
panellerinin çalşmas srasnda şğ elektrik
enerjisine dönüştüren paneller için kuvvetli güneş
şğ gerekmemektedir. Kapal, bulutlu hava ve
dolunay şğ da yeterli olmaktadr. Böylece evlerde
kullanlan enerji maliyeti düşmektedir. Çatya,
coğrafi konuma ve güneş şnlarna göre doğru
açlarla yerleştirilen fotovoltaik paneller yapnn,
stma-soğutma ve scak su ihtiyacn karşladğ için
çevreye yararl bir sistem olmaktadr.

Eastern Sierra Evi, Gardnerville
Eastern Sierra evi, Amerikan Mimarlar Odas tarafndan
düzenlenen ‘Yeşil Yap’ yarşmasnda, 2005 ylnda,
sralamada ilk 10’a giren projelerden biridir. Yapnn
çatsnda kullanlan fotovoltaik sistemle, ylda 300 gün
güneş enerjisinden faydalanmak mümkün olabilmektedir.
Çatdaki fotovoltaik sistem, yapnn, stma-soğutma ve
scak su ihtiyacn karşlamaktadr. [16]

Şekil.6. Eastern Sierra Evi[15]
Şekil 4. Fotovoltaik Hücre örneği[14]
3. EKO-ÇATI UYGULAMALARI
3.1.Dünyada Eko-Çat Uygulamalar
Acros Binas [Japonya]
Bina çevresel ve estetik değerleri dengelenmeyi
başarmştr. Güney yönündeki teraslama ve
teraslarda kullanlan yeşil çatlarla var olan parkla
bütünleşme sağlanmştr. Böylece çat park olarak
kullanlmaktadr.[15]
Rockefeller İş Merkezi, [New York]
Yan yana beş yapnn çats yeşil çatdr. Bu çatlar
bahçe çat olarak kullanlmalarnn yan sra
etraftaki yüksek yaplar için yeşil bir manzara da
oluşturmuştur.[15]
Kaiser İş Merkezi, [California]
Kaiser Center Binasnda toplam alann %90’ yap
olarak kullanlrken yine bu alann %60’ bahçe çat
olarak değerlendirilmiş. Çatda bitkilendirmenin yan
sra su öğesi de kullanlmştr.[15]

San Mateo Labaratuvar ve Ofis Yaps, San
Mateo
San Mateo labaratuvar ve ofis yaps, Amerikan
Mimarlar Odas tarafndan düzenlenen ‘Yeşil Yap’
yarşmasnda, 2003 ylnda, sralamada ilk 10’a
giren projelerden biridir. Çatda fotovoltaik sistem
kullanlmştr [16].

Şekil.7. San Mateo Labaratuvar ve Ofisi[15]
Türkcell Ar-Ge Binas, Gebze
Özel bir telekomünikasyon firmasnn teknoloji
merkezi binas olarak planlanan yap, Gebze
TÜBİTAK Araştrma Merkezi Teknoloji Serbest
Bölgesi'ndedir. Erginoğlu - Çalşlar Mimarlk
Bürosunca tasarm ve uygulamas yaplan Türkcell
Ar-Ge Binas, arazi konumu, manzara ve yönler
doğrultusunda girişte tek, ofis cephesinde dört katl
bir kurgu içerisinde planlanmştr. [17]

Şekil.8. Türkcell Ar-Ge Binas[17]
Şekil.5. Acros Binas ve Kaiser İş Merkezi[15]
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Meydan AVM, Ümraniye, İstanbul
Modern yaşama ve ekolojik ortama uygun olarak
tasarlanan Meydan, yeşilin ve toprak renginin hakim
olduğu, açk alanlarnda nefes alnan, kapal
alanlarnda ise gün şğndan maksimum ölçüde
fayda sağlanan yeni nesil bir alşveriş merkezi
olmas ile önem kazanmaktadr.
128 bin metrekarelik bir alanda kurulmuş olan
alşveriş merkezinin çat alan yaklaşk 55 bin
metrekare ve bunun 30 bin metrekaresi yeşil alan
olarak tasarlanmştr.

Şekil.9. Meydan AVM [7]
Çok değişik eğimlere sahip olan çat alannda
çatnn eğimine bağl olarak değişik tipte
uygulamalar yaplmştr. 0 eğimden yaklaşk
%125’e kadar değişen bir eğim çeşitliliğine sahip bu
çat kompleksinde ekstensif [seyrek] yeşillendirme
sistemi uygulanmştr. Ayrca çat sadece yeşil değil
ayn zamanda jeotermi sistemine de sahiptir. Bu
özellik M1 Meydan' Avrupa'nn önde gelen
örneklerinden biri yapmaktadr.[7
Eko-çatlar
sürdürülebilirlik
bağlamnda
değerlendirildiğinde, sağladğ olumlu katklar, enerji
verimliliğine etkisi, çevreye etkisi, yapsal konfora
etkisi ve insan sağlğna etkisi gibi alt başlklarda
toplamak mümkündür. Buna göre bu bulgular bir
tabloda
gösterilmek
istendiğinde
aşağdaki
sonuçlara ulaşlmştr.(Tablo1)

EKO-ÇATILARIN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİ
K BAĞLAMINDA
DEĞERLENDİRİLME
Sİ
Issal
Enerji
Verimli Dengeye
Katk
liğine
Etkisi
İklimsel
Yararllk
Yenilenebilir
Kaynak
Kullanm
Yağmur
Suyunun
Kontrolü
Su
Basknlarn
Engelleme
Çevrey Biyolojik
Çeşitliliğe/E
e
kosisteme
Etkisi
Katk
Çevresel
Akustik
Atklarn
Kirliliğin
Giderilmesi
Yapsa Sudan
Koruma
l
Konfor Bina İçinde
a
Issal Konfor
Etkisi
Bina İçinde
Akustik
Yaltm
Enerji
Korunumu
Görsel
Estetik
Temiz Hava
İnsan
Sağlğ Sağlanmas
na Katk
na
Etkisi
Görsel Etki

YEŞİ
L
ÇATI
LAR

HAV
UZ
ÇATI
LAR

FOTOV
OLTAİK
ÇATILA
R

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*
*
*

Tablo 1.Eko-çatlarn Sürdürülebilirlik Bağlamnda Değerlendirilmesi
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4.SONUÇ
Günümüzde kentleşmenin sonucu olarak, doğal
çevre göz ard edilmiş, enerji ve kaynak israf
artmş, çevre kirliliği ortaya çkmş ve ekosistem
zarar görmeye başlamştr. Kentlerde su kullanm
artarken, betonlaşma sonucunda yağmur suyunu
emecek toprak kalmamş, kentlerin atk su
sistemleri de bu ihtiyac karşlayamayacak duruma
gelince ortaya çeşitli sel ve su baskn felaketleri
çkmştr. Bu duruma karş binalarn çatlarnda yeni
uygulamalar yaplarak, en azndan bu duruma bir
çözüm getirilmeye çalşlmaktadr. Bu nedenle ekoçatlar bulunduklar çevreye yeniden yeşili ve
doğay kazandrmalar ve ayn zamanda binann
çevresel performansn arttrmalar açsndan
önemlidirler. Ayrca eko-çatlar enerji verimliliğine
etkisi ve çevreye, doğaya olan katks nedeniyle
küresel snmann neden olduğu sorunlara çözüm
üretebilen bir sistem olmuştur. Kentlere birçok yarar
sağlayan eko-çatlarn önümüzdeki yllarda daha
çok örneği olacaktr.
Sonuç
olarak,
eko-çatlar,
bağlamnda değerlendirildiğinde
çkarlabilir:

sürdürülebilirlik
şu sonuçlar

• Eko-çat, yapy örtmenin yan sra, kullanlan
sistemlerle; müdahale edilen doğal zemini çat
işleviyle
kullanarak
doğal
çevrenin
geriye
kazandrlabilirliğini
yeşil
çat
niteliğiyle
sağlamaktadr.
• Uygun iklim koşullarnda uygulanan havuz çat
sistemleriyle
çevreye
katkda
bulunmak
mümkündür.
• Yenilenebilir bir enerji kaynağ olan güneş
şnlarnn elektrik enerjisine dönüşümünü sağlayan
ve başta stma olmak üzere farkl enerji
gereksinimlerini karşlamak üzere kullanlabilen
fotovoltaik
sistemlerle
enerji
korunumu
sağlanabilmektedir.
• Eko-çatlar, kullanlan kaplama ürünlerinin ham
madde edinimi, üretim, taşma, kullanm ve yok
edilmeye kadar tüm süreçlerdeki etkileriyle; enerji
korunumuna katkda bulunulabilir; toksik gaz
yaylm indirgenebilir; ve böylece çatnn, bahçe
veya havuz çat olmas ya da güneş enerjisinden
faydalanan nitelikler kazanmasyla ya da kaplama
ürünlerinin nitelikleriyle, doğann korunmas ve
ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanmasna katkda
bulunacağ sonuçlarna varlmştr.
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building–specific characteristics, construction technology, production scale,
climatic conditions, regional conditions, land characteristics, land development
status and conditions, regulations and various laws. [1] The design parameters,
affecting the conservation of energy are; location, direction, building form,
thermophysical and optical features of the building envelope, size,
accommodation type, distance between buildings and natural ventilation
arrangement. [2] Design parameters, affecting the conservation of heating
energy are; building form, size and thermophysical and optical properties of
building envelope. Optical properties of building envelope are; coefficients of
absorption, permeability and reflectivity of solar radiation. Thermophysical
properties of building envelope, on the other hand, are: total heat permeability
coefficient (U (k)), and transparency rate. These properties are determinants
of the heat gain and loss from building envelope unit of area, due to exterior
temperature and solar radiation.

Abstract
Apart from addressing the sheltering needs of people, residential buildings
should also offer comfortable conditions to their occupants within their
lifecycle. In connection with the increase in energy consumed by artificial
subsystems, the provision of comfortable conditions has become an issue with
respect to the decline in available energy resources, dependence on foreign
countries for these resources, hazardous effects of gases emitted by energy
consumption on human health, increases in air pollution, and global warming.
In light of this information, it is necessary to construct and operate buildings
that meet the required comfort conditions and consume the minimum
possible amount of energy. In the design phase, decisions regarding building
storey height have an effect on both the initial investment costs and the
building heating energy costs. Therefore, this study will analyze the extent to
which changes in building storey height affect building heating energy costs,
and thereby provide pre-design information for future reference for residential
buildings with less energy consumption and less environmental pollution.

Factors that affect construction and heating energy costs on building-basis in
design phase are the qualitative and quantitative characteristics of the
building and characteristics stemming from choice of envelope materials. In
this study, the effect of storey height, one of the quantitative building
characteristics, and features originating from choice of building envelope
materials on construction and energy costs are explored. Therefore, this study
will analyze the extent to which changes in building storey height affect
insulation and building heating energy costs, and thereby provide pre-design
information for future reference for residential buildings with less energy
consumption and less environmental pollution. To this end, residential
buildings with the same characteristics have been used by differentiating only
the building storey heights and envelope alternatives to assess the changes
they cause in insulation and energy costs.

This study takes into consideration the building storey height and envelope
characteristics for heating energy savings and energy-effective environments.
The building components forming a building envelope are the walls, roof and
ground flooring. Different body and insulation materials used in the walls, roof
and flooring and different thicknesses will result in different heating energy
costs of a building. To this end, residential buildings with the same
characteristics have been used by differentiating only the building storey
heights and envelope alternatives to assess the changes they cause in
insulation and annual heating energy costs.
Keywords: energy efficiency, envelope design, building storey height, annual
heating energy cost, insulation cost.

2. Methods and Assumptions
Building storey height and properties of building envelope, which are the
parameters affecting the development of an energy-efficient environment and
conservation of heating energy on building scale, are discussed in this study.

1. Introduction
When reducing the cost of residential buildings, decreasing operational costs
along with the initial investment costs will prove beneficial not only for the
owner and/or user of the residence but also for national economy. If we
consider the big share of housing sector within energy related expenditures, it
becomes obvious that ensuring a decrease in the housing energy expenses
will also substantially contribute in decreasing energy related expenditures of
the country. Such studies and right decisions taken in the course of
architectural design will lead to healthy, comfortable and sustainable buildings
that consume less and less of limited and scarce resources and thus prevent
environmental pollution. Upon understanding in which ratios the factors
affecting the construction and operating costs of the residential buildings
would affect the costs as such; there will be preference to have quality and
low cost residential buildings in the design phase. From investor’s perspective,
it will be possible to identify any cost-change rate or items that might be
changed within a limited budget depending on the characteristics of a given
building construction. From user’s perspective, it will be possible to identify
the rate of any potential decrease in the annual operating costs depending on
the changing characteristics of building construction. From the perspective of
domestic economy, it will be possible to witness the potential rates of energy
saving and less pollution of the environment thanks to the changing
characteristics of building construction.

2.1. Determining the building storey heights
Storey height was assumed as min. 2.70 meters for the buildings, in
consideration of the level of spaciousness of the areas used in residential
buildings. It is observed that storey heights in residential buildings are usually
between 2.70 m and 3.00 m, and residential buildings do not require airconditioning systems and thus have no air-conditioning ducts. So it was
assumed that storey height in residential buildings will vary between 2.70 m
and 3.00 m, but may occasionally go up to 3.50 m since people are likely to
sometimes want more spacious areas in their houses. When studies in the
literature were evaluated, it was seen that in the research on public sector
buildings in Hong Kong by Picken and Ilozor, storey height varies between
2.66 m and 4.29 m but is more often around 3.00 m [3], while in
Bostancioglu’s study on changes in initial building costs caused by storey
height in residential buildings, storey heights vary between 2.70 m and 3.00
m. [1, 4]. In this study, building insulation and heating energy costs will be
evaluated for storey heights of 2.70 m, 2.80 m, 2.90 m, 3.00 m and 3.50 m,
corresponding to 3.70%, 7.41%, 11.11% and 29.63% increase in storey heights.
In all building storey height alternatives, 4 residential units are 2connected to
the staircase; the size of the residential units are around 100 m , located in a
5-storey building, plan shape is square and without any basements. Since
these buildings share these same characteristics, they were differentiated on
the basis of their storey heights. Properties of buildings which have different
storey heights are specified in Table 1 and Table 2.

The majority of the studies in the literature have analyzed either the factors
effecting construction costs or the factors affecting operational costs or the
building energy costs, separately. Studies that address both the construction
costs and the energy costs are rare. Factors that affect construction cost in
the design phase are as follows: quality, number of storeys, shape, building
size, storey height, circulation area, number of flats per storey, basement,
Storey height (m)
Plan Shape

Number of stories

2.70 m

5

Table 1. Properties of buildings
2.80 m
2.90 m

5

5

3.00 m

3.50 m

5

5
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Storey height (m)
Number of flats

2.70
20

2.80
20

2.90
20

3.00
20

3.50
20

Total Floor Area (m2)
External Wall Area (m2)
Floor Area (m2)

2,000.00
1,080.00
400.00

2,000.00
1,120.00
400.00

2,000.00
1,160.00
400.00

2,000.00
1,200.00
400.00

2,000.00
1,400.00
400.00

External Wall Area /
Floor Area
Area (A) (m2)

2.700
1,880.00

2.800
1,920.00

2.900
1,960.00

3.000
2,000.00

3.500
2,200.00

Volume (V) (m3)
A/V

5,400.00
0.348

5,600.00
0.343

5,800.00
0.338

6,000.00
0.333

7,000.00
0.314

553.10

579.08

605.06

631.04

827.44

315.60

316.32

317.04

317.76

321.36

External Door Area (m2)

110.50
100.80

119.00
105.60

127.50
110.40

136.00
115.20

136.00
115.20

External Wall Area 1(%)
(Wall body material)

51.21

51.70

52.16

52.59

59.10

External Wall Area 2 (%)
(Concrete)

29.22

28.24

27.33

26.48

22.95

Window Area (%)

10.23

10.63

10.99

11.33

9.71

External Wall Area 1(m2)
(Wall body material)
2

External Wall Area 2 (m )
(Concrete)
Window Area (m2)

External Door Area (%)

9.33

9.43

9.52

9.60

8.23

Facade opacity rate (%)

80.44

79.95

79.49

79.07

82.06

Facade transparency rate (%)

19.56

20.05

20.51

20.93

17.94

Table 2. Direction of external window areas
2.70 m

2.80 m

2.90 m

3.00 m

3.50 m

Window Area (m ) (North)

36.40

39.20

42.00

44.80

44.80

Window Area (m2) (South)

35.10

37.80

40.50

43.20

43.20

Window Area (m ) (West)

19.50

21.00

22.50

24.00

24.00

Window Area (m2) (East)

19.50

21.00

22.50

24.00

24.00

Window Area (m )

110.50

119.00

127.50

136.00

136.00

Window Area (%) (North)

32.94

32.94

32.94

32.94

32.94

Storey height (m)
2

2

2

Window Area (%) (South)

31.76

31.76

31.76

31.76

31.76

Window Area (%) (West)

17.65

17.65

17.65

17.65

17.65

Window Area (%) (East)

17.65

17.65

17.65

17.65

17.65

2.2. Determining the building envelope alternatives
Most heat loss in residential buildings occurs through construction elements
such as the walls, floor, roof, windows and heat bridges. The rate of heat loss
from these locations varies depending on the architecture and position of the
building, the level of thermal insulation, and the properties of the construction
material used. [5]
With current technology, we can refer to a wall both as a one-layer structure
and as a construction element of multiple layers that contains insulation
material. Insulation material is used for protection against water, heat and
fire. In Turkey, the most frequently used thermal insulation materials seem to
be fibre and foam materials. Fibre materials should be mineral wools, such as
rock wool and glass wool, and wood wool. Also, foam materials should be
polystyrene foams and polyurethane foams, such as expanded polystyrene
foam (EPS) and extruded polystyrene foam (XPS). The insulation materials to
be used on the external walls should not negatively affect the structure of the
building, and its insulating features should not change in humid conditions.
Today in Turkey, external walls are insulated with four different systems that
differ in the location of the thermal insulating materials:

Thermal insulation on the external side of the walls (exterior
thermal sheathing),
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Thermal insulation on the internal side of the walls,

Thermal insulation between two walls (sandwich walls), or

Exterior walls with ventilation (curtain walling system).
The external insulation system, used commonly in Europe and America, has
also been used more frequently in Turkey in recent years. With this system,
the insulation surrounds the building like a jacket, and no heat bridges are
formed. Thus, stress and cracks due to heat change are avoided, and the
ventilation helps to keep the construction dry at all times. Although the cost
of external insulation is higher than other systems, it is the most appropriate
method for buildings used over a long period of time, such as housing. [6]
This study takes into consideration the building storey height and envelope
characteristics for heating energy savings and energy-effective environments.
The building components forming a building envelope are the walls, roof and
ground flooring. Different body and insulation materials used in the walls, roof
and flooring and different thicknesses will result in different insulation and
heating energy costs of a building. The materials that can be used in walls,
floors and roofs as specified in the unit prices of the Ministry of Public Works
[7] and TS 825 [8] were first identified. A fixed wooden roof is approved.
Extruded polystyrene foam (XPS) with a thickness of 4 cm has been deemed
appropriate for use as an insulation material in ground flooring, and 6, 8, or 10
cm thick glass wool has been found appropriate for use in roofs. It is assumed

that brick and gasbeton will be used as wall body materials. Different
alternatives include the use of extruded polystyrene foam (XPS), expanded
polystyrene foam (EPS) and rock wool in different thicknesses as wall
insulation materials. Since it is a more convenient system in buildings that are
used for a prolonged period, such as housing, and there is a reduced risk of
condensation as a result of steam diffusion, it is assumed that insulation is
applied externally on the walls. Envelope alternatives of buildings generated
by differentiating body and insulation materials in construction compounds
are displayed in Table 3. In building alternatives, double-glazed windows with
wood casing were used as the transparent component type.
2.3. Calculating the building insulation and annual heating energy costs
ground
floor
roof
wall
wall
insulation
insulation
insulation
body
material
material
material
material
t
19 cm brick
4 cm XPS
t6c
19 cm brick
6 cm glasswool 4 cm XPS
t8c
19 cm brick
8 cm glasswool 4 cm XPS
t10c
19 cm brick
10 cm glasswool 4 cm XPS
t2x6c 19 cm brick
2 cm XPS
6 cm glasswool 4 cm XPS
t2x8c 19 cm brick
2 cm XPS
8 cm glasswool 4 cm XPS
t2x10c 19 cm brick
2 cm XPS
10 cm glasswool 4 cm XPS
t3x6c 19 cm brick
3 cm XPS
6 cm glasswool 4 cm XPS
t3x8c 19 cm brick
3 cm XPS
8 cm glasswool 4 cm XPS
t3x10c 19 cm brick
3 cm XPS
10 cm glasswool 4 cm XPS
t4x6c 19 cm brick
4 cm XPS
6 cm glasswool 4 cm XPS
t4x8c 19 cm brick
4 cm XPS
8 cm glasswool 4 cm XPS
t4x10c 19 cm brick
4 cm XPS
10 cm glasswool 4 cm XPS
t5x6c 19 cm brick
5 cm XPS
6 cm glasswool 4 cm XPS
t5x8c 19 cm brick
5 cm XPS
8 cm glasswool 4 cm XPS
t5x10c 19 cm brick
5 cm XPS
10 cm glasswool 4 cm XPS
5 cm
t5t10c 19 cm brick
rockwool
10 cm glasswool 4 cm XPS
t5e10c 19 cm brick
5 cm EPS
10 cm glasswool 4 cm XPS
t6x6c 19 cm brick
6 cm XPS
6 cm glasswool 4 cm XPS
t6x8c 19 cm brick
6 cm XPS
8 cm glasswool 4 cm XPS
t6x10c 19 cm brick
6 cm XPS
10 cm glasswool 4 cm XPS
g
19 cm gasbeton
4 cm XPS
g6c
19 cm gasbeton
6 cm glasswool 4 cm XPS
g8c
19 cm gasbeton
8 cm glasswool 4 cm XPS
g10c
19 cm gasbeton
10 cm glasswool 4 cm XPS
g2x6c 19 cm gasbeton 2 cm XPS
6 cm glasswool 4 cm XPS
g2x8c 19 cm gasbeton 2 cm XPS
8 cm glasswool 4 cm XPS
g2x10c 19 cm gasbeton 2 cm XPS
10 cm glasswool 4 cm XPS
g3x6c 19 cm gasbeton 3 cm XPS
6 cm glasswool 4 cm XPS
g3x8c 19 cm gasbeton 3 cm XPS
8 cm glasswool 4 cm XPS
g3x10c 19 cm gasbeton 3 cm XPS
10 cm glasswool 4 cm XPS
g4x6c 19 cm gasbeton 4 cm XPS
6 cm glasswool 4 cm XPS
g4x8c 19 cm gasbeton 4 cm XPS
8 cm glasswool 4 cm XPS
g4x10c 19 cm gasbeton 4 cm XPS
10 cm glasswool 4 cm XPS
g5x6c 19 cm gasbeton 5 cm XPS
6 cm glasswool 4 cm XPS
g5x8c 19 cm gasbeton 5 cm XPS
8 cm glasswool 4 cm XPS
g5x10c 19 cm gasbeton 5 cm XPS
10 cm glasswool 4 cm XPS
5 cm
g5t10c 19 cm gasbeton rockwool
10 cm glasswool 4 cm XPS
g5e10c 19 cm gasbeton 5 cm EPS
10 cm glasswool 4 cm XPS

The Ministry of Public Works unit price rates, a measurement standard
adopted and used in Turkey, were used in the calculation of insulation costs.
Unit Price Analysis has been conducted for the wall insulation materials with
different thickness ratios, which are not covered by the Ministry of Public
Works unit price list. [7, 9] The calculated insulation costs include the costs of
wall body material and wall, roof, ground floor insulation materials.
Table 3. Envelope alternatives of buildings
g6x6c 19 cm gasbeton
g6x8c 19 cm gasbeton
g6x10c 19 cm gasbeton

6 cm XPS
6 cm XPS
6 cm XPS

6 cm glasswool
6 cm glasswool
10 cm glasswool

4 cm XPS
4 cm XPS
4 cm XPS

It is important that buildings also provide the required climatic comfort
conditions for their users. In TS 825, Turkey is divided into four climatic
regions by provincial centres. Region 1 represents the areas that require the
least energy for heating, and Region 4 represents the areas that require the
most energy for heating. The heating energy demand and annual fuel
amounts for project alternatives are calculated for second climate zone, which
is a temperate climate zone and which also covers Istanbul. Wall alternatives
were checked for the presence of condensation and no condensation was
found in these wall alternatives. In order to calculate annual heating energy
costs and annual fuel quantity, “TS 825 Heat Requirement Calculations”
computer program was used. This calculation program, designed by Izoder, is
based on the "TS 825 Thermal Insulation Requirements for Buildings” standard
and Turkey’s meteorological data for the last 20 years. Using this program, it
is possible to calculate condensation values and the specific heat loss as
defined in the TS 825 “Heat Insulation Rules in Buildings” standard, and
compare the calculated values to the thresholds defined in the standard and
hence evaluate the conformity of the designed building to national legislation
on energy efficiency. The program operation is basically parallel to the TS 825
standard. First, data regarding the building subject to the standard are entered
into the program, and then the building’s annual heating energy demand and
condensation values are calculated and checked against the criteria set forth
in the standard. In the defined calculation method, annual heating energy
demand is calculated by adding the monthly heating energy demand for the
heating period. Hence it becomes possible to make a more realistic evaluation
of the thermal performance of the building. In addition, the program enables
the designer to evaluate the proposed design’s capacity to take advantage of
solar energy. [10] It is assumed that natural gas is consumed in all project
alternatives. Calculation of annual heating energy costs are based on the gas
prices applicable for the month of January 2009 in Istanbul.
Insulation and annual heating energy costs that were calculated in TL were
changed to dollars. The exchange rate to dollars was taken from data from
the Central Bank of the Republic of Turkey. [11]
3. Results and Discussion
Table 4 and Figure 1 evaluate the changes occurring due to building storey
height in insulation costs in residential buildings with different envelope
alternatives specified in Table 3 and building properties as specified in Table 1
and Table 2. As can be seen in Table 4 and Figure 1, the insulation costs
increase as the storey height goes up. Depending on selected envelope
alternatives, it is seen that a 3.70% increase in storey height results in 2.21% to
3.79% increase in insulation costs, while a 7.41% increase raises insulation
costs by 4.42% to 7,59%; a 11.11 height increase results in 6.62% to 11.38%
increase in insulation costs and a 29.63% storey height increase accounts for
23.32% to 52.84% increase in insulation costs. Average increase in insulation
costs based on storey height was determined as 3.00%, 6.00%, 9.00 % and
31.87%.
Table 5 and Figure 2 evaluate the changes occurring due to building storey
height in annual heating energy costs in residential buildings with different
envelope alternatives specified in Table 3 and building properties as specified
in Table 1 and Table 2. As can be seen in Table 5 and Figure 2, the annual
heating energy costs increase as the storey height goes up.
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Table 4. Changes occurring due to building storey height in insulation costs with different envelope alternatives
storey
height

2.70 m.

2.80 m

2.90 m

3.00 m

3.50 m

envelope
alternative

insulation
cost
($)

relative
insulation
cost

insulation
cost
($)

relative
insulation
cost

insulation
cost
($)

relative
insulation
cost

insulation
cost
($)

relative
insulation
cost

insulation
cost
($)

relative
insulation
cost

t
t6c
t8c
t10c
t2x6c
t2x8c
t2x10c
t3x6c
t3x8c
t3x10c
t4x6c
t4x8c
t4x10c
t5x6c
t5t6c
t5e6c
t5x8c
t5x10c
t5t10c
t5e10c
t6x6c
t6x8c
t6x10c
g
g6c
g8c
g10c
g2x6c
g2x8c
g2x10c
g3x6c
g3x8c
g3x10c
g4x6c
g4x8c
g4x10c
g5x6c
g5t6c
g5e6c
g5x8c
g5x10c
g5t10c
g5e10c
g6x6c
g6x8c
g6x10c

8,972.03
10,706.81
11,479.58
11,939.56
29,430.27
30,203.04
30,663.02
31,119.96
31,892.73
32,352.71
32,803.92
33,576.69
34,036.67
34,499.31
41,012.56
29,447.40
35,272.08
35,732.06
42,245.31
30,680.15
36,171.86
36,944.63
37,404.61
17,442.92
19,177.70
19,950.47
20,410.45
37,901.16
38,673.93
39,133.91
39,590.84
40,363.61
40,823.59
41,274.81
42,047.58
42,507.56
42,970.19
49,483.45
37,918.29
43,742.96
44,202.94
50,716.20
39,151.04
44,642.75
45,415.51
45,875.50

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

9,235.67
10,970.46
11,743.23
12,203.21
30,269.40
31,042.17
31,502.15
32,011.01
32,783.78
33,243.76
33,746.73
34,519.50
34,979.48
35,494.23
42,207.67
30,287.05
36,267.00
36,726.98
43,440.42
31,519.80
37,218.19
37,990.96
38,450.94
18,104.45
19,839.24
20,612.01
21,071.99
39,138.17
39,910.94
40,370.92
40,879.78
41,652.55
42,112.53
42,615.51
43,388.28
43,848.26
44,363.00
51,076.45
39,155.82
45,135.77
45,595.76
52,309.20
40,388.57
46,086.96
46,859.73
47,319.71

102.94
102.46
102.30
102.21
102.85
102.78
102.74
102.86
102.79
102.75
102.87
102.81
102.77
102.88
102.91
102.85
102.82
102.78
102.83
102.74
102.89
102.83
102.80
103.79
103.45
103.32
103.24
103.26
103.20
103.16
103.26
103.19
103.16
103.25
103.19
103.15
103.24
103.22
103.26
103.18
103.15
103.14
103.16
103.24
103.18
103.15

9,499.32
11,234.10
12,006.87
12,466.86
31,108.52
31,881.29
32,341.27
32,902.06
33,674.83
34,134.81
34,689.55
35,462.31
35,922.30
36,489.15
43,402.78
31,126.70
37,261.92
37,721.90
44,635.53
32,359.45
38,264.52
39,037.28
39,497.27
18,765.99
20,500.78
21,273.54
21,733.53
40,375.19
41,147.96
41,607.94
42,168.73
42,941.50
43,401.48
43,956.22
44,728.99
45,188.97
45,755.82
52,669.44
40,393.36
46,528.58
46,988.57
53,902.19
41,626.11
47,531.19
48,303.96
48,763.94

105.88
104.92
104.59
104.42
105.70
105.56
105.47
105.73
105.59
105.51
105.75
105.62
105.54
105.77
105.83
105.70
105.64
105.57
105.66
105.47
105.79
105.66
105.59
107.59
106.90
106.63
106.48
106.53
106.40
106.32
106.51
106.39
106.31
106.50
106.38
106.31
106.48
106.44
106.53
106.37
106.30
106.28
106.32
106.47
106.36
106.30

9,762.96
11,497.75
12,270.52
12,730.50
31,947.64
32,720.41
33,180.39
33,793.11
34,565.88
35,025.86
35,632.36
36,405.13
36,865.11
37,484.07
44,597.89
31,966.34
38,256.84
38,716.82
45,830.64
33,199.09
39,310.84
40,083.61
40,543.59
19,427.52
21,162.31
21,935.08
22,395.06
41,612.20
42,384.97
42,844.95
43,457.68
44,230.44
44,690.43
45,296.92
46,069.69
46,529.67
47,148.63
54,262.45
41,630.90
47,921.40
48,381.38
55,495.20
42,863.65
48,975.40
49,748.17
50,208.15

108.82
107.39
106.89
106.62
108.55
108.33
108.21
108.59
108.38
108.26
108.62
108.42
108.31
108.65
108.74
108.55
108.46
108.35
108.49
108.21
108.68
108.50
108.39
111.38
110.35
109.95
109.72
109.79
109.60
109.48
109.77
109.58
109.47
109.74
109.57
109.46
109.72
109.66
109.79
109.55
109.45
109.42
109.48
109.71
109.54
109.44

11,756.03
13,490.81
14,263.58
14,723.56
38,251.39
39,024.16
39,484.14
40,485.88
41,258.65
41,718.63
42,712.82
53,568.22
38,274.04
43,485.59
43,945.57
44,954.86
53,568.22
38,274.04
45,727.63
47,166.70
46,187.61
47,939.47
48,399.45
24,428.51
26,163.29
26,936.06
27,396.04
50,923.87
51,696.64
52,156.62
53,158.36
53,931.13
54,391.11
55,385.30
66,240.70
50,946.51
56,158.07
57,627.34
56,618.05
66,240.70
50,946.51
58,400.11
59,839.18
58,860.09
60,611.95
61,071.93

131.03
126.00
124.25
123.32
129.97
129.21
128.77
130.10
129.37
128.95
130.21
159.54
112.45
126.05
107.15
152.66
151.87
107.11
108.24
153.74
127.69
129.76
129.39
140.05
136.43
135.01
134.23
134.36
133.67
133.28
134.27
133.61
133.23
134.19
157.54
119.85
130.69
116.46
149.32
151.43
115.26
115.15
152.84
131.85
133.46
133.13
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average

100.00

103.00

106.00

109.00

131.87

Table 5. Changes occurring due to building storey height in annual heating costs with different envelope alternatives
storey height
envelope
alternative
t
t6c
t8c
t10c
t2x6c
t2x8c
t2x10c
t3x6c
t3x8c
t3x10c
t4x6c
t5t6c
t5e6c
t4x8c
t4x10c
t5x6c
t5t10c
t5e10c
t5x8c
t6x6c
t5x10c
t6x8c
t6x10c
g
g6c
g8c
g10c
g2x6c
g2x8c
g2x10c
g3x6c
g3x8c
g3x10c
g4x6c
g5t6c
g5e6c
g4x8c
g5x6c
g4x10c
g5t10c
g5e10c
g5x8c
g6x6c
g5x10c
g6x8c
g6x10c

2.70 m.

2.80 m

2.90 m

3.00 m

3.50 m

annual
heating
cost
($)

relative
annual
heating
cost

annual
heating
cost
($)

relative
annual
heating
cost

annual
heating
cost
($)

relative
annual
heating
cost

annual
heating
cost
($)

relative
annual
heating
cost

annual
heating
cost
($)

relative
annual
heating
cost

19,621.67
14,562.99
14,372.91
14,260.91
8,826.13
8,652.38
8,548.31
8,210.74
8,028.75
7,923.83
7,806.28
7,703.03
7,703.03
7,625.27
7,520.84
7,507.08
7,418.13
7,418.13
7,334.33
7,292.58
7,231.41
7,126.77
7,014.15
17,941.35
12,882.18
12,708.96
12,588.77
8,307.32
8,142.43
8,029.28
7,852.87
7,663.32
7,560.39
7,523.49
7,440.89
7,440.89
7,350.22
7,293.11
7,247.30
7,172.64
7,172.64
7,127.83
7,123.60
7,014.68
6,958.34
6,853.38

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

19,984.25
14,925.62
14,743.46
14,623.27
9,108.36
8,935.75
8,824.15
8,463.61
8,308.07
8,205.57
8,059.97
7,954.08
7,954.08
7,886.41
7,766.21
7,762.16
7,688.05
7,688.05
7,590.21
7,542.13
7,486.87
7,368.25
7,265.65
18,206.58
13,175.20
12,985.12
12,881.44
8,574.27
8,401.19
8,298.55
8,089.09
7,917.67
7,805.39
7,763.67
7,697.58
7,697.58
7,600.27
7,537.89
7,496.93
7,420.67
7,420.67
7,363.48
7,365.09
7,261.41
7,199.51
7,106.50

101.85
102.49
102.58
102.54
103.20
103.27
103.23
103.08
103.48
103.56
103.25
103.26
103.26
103.42
103.26
103.40
103.64
103.64
103.49
103.42
103.53
103.39
103.59
101.48
102.27
102.17
102.32
103.21
103.18
103.35
103.01
103.32
103.24
103.19
103.45
103.45
103.40
103.36
103.44
103.46
103.46
103.31
103.39
103.52
103.47
103.69

20,338.46
15,278.59
15,098.03
14,987.32
9,383.66
9,220.92
9,110.73
8,743.65
8,580.46
8,470.27
8,313.01
8,213.27
8,213.27
8,140.74
8,039.50
8,009.32
7,940.47
7,940.47
7,838.29
7,782.32
7,743.95
7,620.05
7,526.50
18,481.94
13,458.87
13,278.80
13,158.61
8,816.48
8,680.52
8,560.34
8,335.26
8,162.44
8,070.74
8,013.02
7,936.76
7,936.76
7,842.00
7,773.31
7,738.17
7,671.40
7,671.40
7,610.52
7,598.34
7,525.91
7,453.91
7,342.18

103.65
104.91
105.05
105.09
106.32
106.57
106.58
106.49
106.87
106.90
106.49
106.62
106.62
106.76
106.90
106.69
107.04
107.04
106.87
106.72
107.09
106.92
107.30
103.01
104.48
104.48
104.53
106.13
106.61
106.61
106.14
106.51
106.75
106.51
106.66
106.66
106.69
106.58
106.77
106.95
106.95
106.77
106.66
107.29
107.12
107.13

20,704.55
15,643.60
15,463.40
15,343.20
9,668.06
9,498.96
9,387.62
9,025.31
8,845.71
8,725.52
8,566.16
8,485.28
8,485.28
8,405.86
8,295.06
8,266.39
8,194.38
8,194.38
8,095.74
8,043.87
7,993.57
7,872.98
7,780.73
18,749.76
13,736.62
13,565.91
13,445.72
9,086.70
8,924.71
8,815.00
8,580.83
8,429.16
8,318.36
8,264.27
8,176.91
8,176.91
8,093.62
8,029.57
7,990.92
7,904.08
7,904.08
7,858.69
7,860.24
7,766.43
7,690.04
7,569.85

105.52
107.42
107.59
107.59
109.54
109.78
109.82
109.92
110.18
110.12
109.73
110.16
110.16
110.24
110.29
110.11
110.46
110.46
110.38
110.30
110.54
110.47
110.93
104.51
106.63
106.74
106.81
109.38
109.61
109.79
109.27
109.99
110.03
109.85
109.89
109.89
110.11
110.10
110.26
110.20
110.20
110.25
110.34
110.72
110.52
110.45

22,514.99
17,452.36
17,284.77
17,164.05
10,811.79
10,643.20
10,532.51
10,047.93
9,880.45
9,760.26
9,530.94
9,362.30
9,264.11
9,173.00
9,411.62
9,411.62
9,004.19
8,894.46
9,143.89
9,143.89
8,897.64
8,749.00
8,628.81
19,963.95
14,967.00
14,777.45
14,688.97
10,055.34
9,888.40
9,768.20
9,493.34
9,325.24
9,236.54
9,134.81
8,954.95
8,866.56
8,866.56
9,045.49
9,045.49
8,697.12
8,609.97
8,776.72
8,776.72
8,649.99
8,493.49
8,382.79

114.75
119.84
120.26
120.36
122.50
123.01
123.21
122.38
123.06
123.18
122.09
121.54
120.27
120.30
125.14
125.37
121.38
119.90
124.67
125.39
123.04
122.76
123.02
111.27
116.18
116.28
116.68
121.04
121.44
121.66
120.89
121.69
122.17
121.42
120.35
119.16
120.63
124.03
124.81
121.25
120.04
123.13
123.21
123.31
122.06
122.32
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average

100.00

103.17

106.34

109.51

121.36

Figure 1. Changes occurring due to building storey height in insulation costs with different envelope alternatives

Figure 2. Changes occurring due to building storey height in annual heating costs with different envelope alternatives
Depending on selected envelope alternative, it is seen that 3.70% increase in whose wall structure material is gasbeton and which has a 6 cm XPS wall
roof insulation and the alternative with the
storey height increases annual heating energy costs by 1.48% to 3.69%, while insulation and 10 cm glasswool
an increase of 7.41% causes increased annual heating costs by 3.01% to 7.30%, highest energy cost per m2 is the one whose wall structure material is brick
and a storey height increase of 11.11% by 4.51% to 10.93%; an increase of 29.63% and which does not have a roof or wall insulation. As it can be 2seen in Table 4
in storey height results in 11.27% to 23.26% increase in annual heating energy and 5, the alternative with the2 highest construction cost per m does not have
costs. Average increase in heating energy costs based on storey height was the lowest energy cost per m .
determined as 3.17%, 6.34%, 9.51% and 21.36%. As seen in Figure 1 and 2,
insulation costs and annual heating energy costs also increase in linear 4. Conclusion
relation to storey height.
In this study, the effect of design-phase decisions involving differentiations in
When all the different storey height
alternatives are evaluated, we see that building storey height on insulation costs, heating energy costs and heating
2
the lowest construction cost per m among all of them is the one whose wall energy consumption were evaluated. As shown in Table 4 and 5, Figure 1 and
structure material is brick and which does not have a wall or a roof insulation 2 depending on the increase in the building storey height; both the insulation
and the alternative with the highest construction cost is the one whose wall cost and annual heating energy cost increase. It is observed that in buildings,
structure material is gasbeton and which has a 5 cm rockwool wall insulation having the same plan area, depending on the increase of 30 cm in storey
and 10 cm glass wool roof insulation. Among all alternatives with
different height, insulation costs rise up to 11.69% and heating energy costs rise up to
plan shapes, the alternative with the lowest energy cost per m2 is ; the one 10.93%.
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In line with the amount of energy consumed by subsystems that provide
comfort; the drop-off in the energy resources used, dependency to other
countries for these resources, harms of gases emitted by the consumption of
energy, increasing air pollution and related global warming issues have gained
serious importance. It is clear that the increase in the building storey height
causes a rise in the amount of energy consumed, hence increasing storey
height unnecessarily is likely to cause more initial investment costs, especially
in vertical elements, and more heating and cooling energy costs. Thus while
decisions are taken it is vital to have the awareness for designing buildings
that consume minimum energy and provides the necessary comfort.
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Abstract
Buildings erected in the industrial time period are energy inefficient and need
a huge amount of energy for heating and cooling the spaces and for preparing
the hot water.
Because of the non-mandatory character of energy certification and of the
lack of concern for environmental pollution, many new buildings still have a
defective design, without adequate thermotechnical calculation, energy
consumption in certain cases being similar to that of existing inadequately
insulated buildings. The construction of energy efficient buildings has become
essential, for the subsequent avoidance of thermal rehabilitation, and simple
expertise in the design stage can provide the investor with useful information
for the choice of an optimal solution.
In this context, the paper presents a case study performed according to the
regulations in force, evidencing the differences between the results obtained
through the application of various constructive solutions in order to reduce the
energy and costs required for the heating of residential buildings, as well as
CO2 emissions.
Keywords: sustainable building, comfort, energy demand, Romania,
renovation +
1. Introduction
Demographic growth and urban agglomeration as consequences of industrial
development have considerably increased the residential building demand in
Romanian cities, causing designers to focus their attention on the number of
buildings erected rather than on their quality. In time, these buildings have
degraded, so that at present, the real estate market is full of energy
inefficient buildings, affected by poor thermal comfort and degradations,
caused by condensation and water infiltration.
Moreover, the prices of apartments in the blocks of flats built in this manner
have had a spectacular evolution since 1997, often being totally unjustified
considering the fact that these dwellings are uncomfortable, with operating
costs that often exceed the occupants’ incomes.
In Romania, the residential sector is the second largest energy consumer after
the industrial sector, having a final energy consumption of 7,197 toe (tonne of
equivalent oil) in 2001, which represents 32.1% of total energy consumption
[19].
Privately-owned dwellings account for 97% of the total number of buildings,
and those who own them are mostly retired people, disabled people or
working people with minimum or medium incomes who cannot afford to
invest in the thermal rehabilitation of the buildings.
In 2009, the money paid for the heating and the preparation of hot house
water for an average apartment represented approximately 70-80% of the
monthly average pension, a problem which still exists and which has serious
consequences.

The projects carried out in Romania throughout the past years aiming at an
increase in energy efficiency have not had so far the expected effect because
of economic and social factors: the relatively low price of energy, on the one
hand, and the lack of people’s awareness concerning the need to save energy.
By eliminating the subsidies granted by the state for fuels with Romania’s
accession to the European Union, the price of fuels has increased and the
general concern regarding this aspect has intensified.
Buildings also generate greenhouse gases, therefore having an impact on
global warming. At the world level, half of CO2 emissions are produced by
heating, lighting and cooling buildings. Furthermore, the energy used in the
production of construction materials, as well as in the construction process
itself also generates CO2; the resulting amount of emissions depends on both
the type and the amount of fuel used.
2. Designing energy efficient buildings
The built environment represents one of the main foundations of economic
development and social welfare.
People have started to acknowledge the fact that problems related to
environmental protection cannot be separated from the economic, social and
cultural activities and that these directly affect the people’s quality of life and
wellbeing.
While in the past houses used to be integrated in the local ecosystem, being
built from autochthonous materials (stone, brick, wood, etc.), at present
buildings are constructed from modern materials using new technologies
which often have a negative effect on the internal and external environment
of the construction.
With the economic boom and the improvement in the quality of life, the
annual consumption of primary energy and the CO2 emission per person in
Romania are believed to be increasing dramatically, clearly showing that the
implementation of a number of measures aimed at raising the energetic
efficiency in the residential sector has become paramount for designing
engineers.
The impact of buildings on sustainable development must be taken into
account when designing a sustainable built environment considering not only
the requirements of present generations but the requirements of future
generations, as well. The strategies of incorporating the principles of durable
buildings must be compatible with a number of aspects, such as the climate
of the area, the culture and traditions of the people living in the area, the
stage of industrial development and the existing buildings, all of which are
currently ignored.
The higher price of sustainable buildings or energy efficient buildings limits
their design and construction in cities and towns where the unemployment
rate is high, unless an adequate financial policy is drawn up and implemented.

The thermal rehabilitation of the blocks of flats is difficult to perform because
residents have various income levels, some of them can afford to pay for the
rehabilitation of their own apartment.

It should also be mentioned that ensuring comfort in buildings, keeping
operating costs as low as possible, reducing environmental pollution and
designing flexible buildings are priorities, however special attention must also
be paid to social factors, without which no community can become
sustainable in time.

Therefore, it may be stated that the measures regarding the thermal
rehabilitation of these buildings have become essential.

One of the most important objectives in the design and operation of buildings
is to reduce the energy consumption for heating, cooling the spaces or

624

preparing the hot water, in the construction sector and especially in
residential buildings.
The thermal resistance values required by Romanian standards in the period
1961-1987 corresponded to a low thermal insulation level. Although the
adoption of Methodology MC-001 of 2006, including the provisions of Directive
91/2002 of EU, was aimed at aligning the requirements of Romanian norms to
those of European Union countries, the values of the U coefficient remained
higher compared to those adopted by different countries in EU (*German
regulation).
The minimum specifications regarding the design of energetically efficient
buildings are also missing in Romanian norms, and only those for the buildings
with rational energy consumption are mentioned (Table 1) [1].

Table 1 The Building Regulation and the year of issue
Because energy certification in Romania is not yet mandatory and the thermal
expertise of the building is not necessary for the obtaining of the construction
authorization, many new buildings still have a defective design, and energy
consumption in certain cases is similar to that of existing inadequately
insulated buildings.

Figure 1. Amount of heat needed for heating the spaces, according to the type
2
The Building Regulation
U W /m K
and the year of issue
Exterior
Roofs
Windows
walls

The factors influencing the energy efficiency of the building which must be
analyzed in the design stage are the following:
- building materials used for envelope members (exterior walls, floors
and glazings);
- shape in plan or building height;
- building orientation;
- comfort requirements;
- daylight or natural ventilation;
- heating system (type of fuel, efficiency of the heating system);
- climatic area, etc.
A simplified calculation of the energy balance performed in the design stage
clearly shows the distribution of heat losses and helps the user select the
most appropriate measures to improve the thermal insulation of the most
ineffective elements, so that savings could be made at the highest level.
The formula used for the calculation of the amount of heat needed for space
heating is the following:
Qh=QL – �Qg

[J]

where:
� - utilisation reduction factor taking into account the dynamic effect of
internal and solar heat gains due to variation of internal and external
temperatures;
QL – heat losses through the building envelope (exterior walls, glazings, floors),
[J] and
Qg- total heat gains (internal and solar radiation), [J].
3. Case study
The thermal analysis of a detached house having one storeyed building,
located in the city of Timisoara, points out the differences that can appear in
the operating stage through the application of the various constructive
solutions and analyzes the increasing performance of buildings occurring
when calculating the energy demand for heating, and the CO2 emission.
The geometrical characteristics
of the 2researched building are the following:2
exterior walls,
A=195m2; U=0.66 W/m
K (case I); basement floor, A=90m ;
2
U=0.55
W/m K; attic floor, A=90m2 U=0.28W/m2K; glazings A=35m2 U=2.5
2
W/m K.

Standard 6472-61

1.32

1.04

2.56

Standard 6472-84
C107-97

1.32
0.71

1.15
0.33

2.56
2.00

0.66
0.28
0.08
0.07
of the exterior walls

1.81
0.75

Mc 001/1-2006
Passive house*

At present, the first two construction solutions for external walls are
preferred to the last one, due to the lower price.
However, by supplementing the layer of thermal insulation in external walls,
the energy savings are lower by 16% in case II and 34% in case III compared to
case I.
The advantages are much greater if we consider the case of solution III since
the building will be included in a higher energetic category, which will
increase its value in time.
Following the thermal analysis carried out for these houses, it was noted that,
in order to meet the minimum values
of resistance to heat transfer in the
case 2of attic floors (U=0.28 W/m2K) and floors over the basement (U=0.6
W/m K), a layer of conventional thermal insulation with a thickness of 20 cm,
10 cm, respectively, was required; in the existing buildings (new and old
buildings) the thermal insulation layer for basement floors was not used in the
past.
An appropriate execution of energy efficient buildings often entails higher
costs as compared to the costs incurred in the case of buildings which were
conventionally designed; still, the operating costs needed for their
maintenance can be up to 68% lower than those entailed by conventional
buildings.
Window glass areas also influence the amount of heat required for the
heating of spaces “Figure 2”:
IIIIIIIV-

double glazing with wooden frames;
double glazing filled with argon;
double glazing, filled with argon, and PVC frames with 5 sashes;
double glazing, low E, and PVC frames with 5 sashes.

The constructive solutions taken into account for the external walls are:
I - simple layer wall: 38 cm thick, hollowed brick masonry and 5 cm of
expanded polystyrene in thermal bridge areas;
II – double layer wall: 30 cm thick, hollowed brick masonry and 5 cm of
expanded polystyrene
III - double layer wall: 30 cm thick, hollowed brick masonry and 15 cm of
expanded polystyrene;
The amounts of heat needed for heating the spaces in all three cases are
shown in the figure below.
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Figure 2. Amount of heat needed for heating the spaces according to the type
of the windows
The building orientation also influences energy consumption, in this case with
a variation of up to 4% “Figure 3”, which can be greater in the case of other
types of buildings; thus, studying the orientation of buildings is essential in the
design stage.

Both the consumption of energy needed for the heating of dwellings and its
costs are important for the residents and for the country’s economy alike,
directly influencing the people’s quality of life.

Figure 3. Amount of heat needed for heating the spaces according to the
building orientation
If 20-30 years ago the designers of buildings took into account only cheap and
approved conventional energy sources, at present the operating technology of
renewable energy sources has reached a level offering each consumer the
possibility to select the most accessible and less expensive energy source.
Another important aspect is related to the continuously decreasing price of
renewable energy, as a result of technological development and its increased
efficiency, while the price of conventional energy is increasing.

Figure 6. Energy cost [RON] for heating the space according to the fuel type
The construction of semi-detached or terrace houses also offers the possibility
of saving energy, reducing at the same time the area of land required for the
construction, the CO2 emissions and the price of the investment.

Ensuring a sustainable development requires the implementation of
renewable energy resources, in order to reduce the dependence on imports of
conventional energy and to ensure environmental protection. A careful choice
of the heating system and of the fuel can bring important energy savings
while the dwellings are heated “Figure 4”.

Figure 7. Amount of heat needed for heating the spaces, according to the
building types

Figure 4. Heat energy demand for heating the spaces according to the fuel
type
Furthermore, CO2 emissions will also be lower, and the environmental impact
of buildings will thus be diminished.

Figure 8. Total heat energy consumption for heating the spaces

Figure 5. CO2 emission according to the fuel type
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The inadequate use of land inevitably has an impact at global level and on
sustainable development. For a town or a city to become sustainable, this
must have green spaces designed for providing recreation and leisure spaces,
as well as for creating biodiversity. The causes which led to the destruction of
green spaces in Romania’s towns and cities are mostly related to the increase
of road traffic, carbon monoxide emissions in the atmosphere, the
uncontrolled extension of built areas, the lack of funds and of concern for the
reconstruction of green spaces.

Constructive-architectural solutions by which green spaces can be created are
provided by the design of green roofs or of atriums developed over the height
of several storeys in the case of multi-storeyed buildings.
In Romania, buildings with conventional terrace roofs account for 70% of the
constructions built in the decades before 1989. Thus, the design of green roofs
may represent a viable solution in this respect, both for new buildings and for
the existing ones, due to the advantages they provide: apart from the fact
that they ensure excellent thermal and noise protection, green terraces may
also be used as recreation spaces, by creating various landscapes or gardens
for the growing of vegetables or herbs.
Energy efficiency can be accomplished not only by improving the energetic
performances of the envelope elements or by using alternative energy
sources, but also by an appropriate design of the buildings, in order to
maximize day lighting and natural ventilation, solar radiation (an important
aspect in the passive design). Other constructive details are:
- design of buildings with regular forms in plan and in elevation, in order
to obtain maximum structural safety and to reduce the amount of
waste;
- ensuring the shadow of the glazing surfaces, by setting loggias and
balconies, or shadowing systems, in order to avoid the overheating of
internal spaces during the summer;
- choosing the type and positioning of the shadowing devices according
to the cardinal orientations of the façades;
- constructing underground or partially underground buildings;
- using ventilation systems with heat recovery;
- designing buildings with the positioning of the glazing surfaces so that
natural lighting can be maximized.
- using, as much as possible, local materials, thus reducing the
consumption of energy and pollution associated with transportation,
i.e. embodied energy;
- re-using the waste materials resulting from the demolition of buildings,
in order to diminish the amount of included energy and environmental
impact;
- recycling the used water from kitchens/showers and re-using it in
house activities, after the purification process, etc.

[2]
[3]

[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
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4. Conclusion
In construction, the concept of sustainable development refers to the
responsible planning, based on ecological principles, of a healthy built
environment.
The implementation of this concept aims to improve the people’s quality of
life without substantially increasing the consumption of natural resources.
In the case of the building analyzed in the paper, energy consumption, heating
costs and CO2 emission are varied, depending on the type of the fuel used,
the building orientation and the degree of thermal insulation. Thermal
insulation with an additional polystyrene layer for exterior walls significantly
increases the energy efficiency of the analyzed building, energy consumption
being lower with 16%, in case II, respectively 34% in case III instead of case I.
The advantages are much greater if we consider the case
of solution III where
2
amount of heat needed for space
heating
is
68kWh/m
year,
instead of case I
where the value is 105kWh/m2year, since the building
will
be included in a
higher energetic
category (i.e class A=70-117kWh/m2year instead of class B=702
117kWh/m year), which will increase its value in time.
Energy consumption can also be reduced by 10% through the use of Low E
windows and PVC frames with 5 sashes instead of double glazing with
wooden frames, by 4% through the orientation of the building to the south,
and by 9 % through the coupling of the building.
The above considerations demonstrate the need for an optimization of the
design of new buildings, by using effective means and methods for the
evaluation of energy performance in several variants, the best solution being
finally chosen. Thus, all spaces in a building may be heated without the need
for any other undesired measures, such as partial heating.
Based on the issues presented herewith, it may be inferred that building
sustainable constructions have become a necessity nowadays and the trend
indicates that, in the future, these will no longer represent an exception, but
the rule.
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Özet
Sürdürülebilir bina derecelendirme sistemleri, gelișen teknolojiye paralel olarak
ortaya çkan enerji krizinin ardndan, “sürdürülebilir tasarm” kavram altnda
yaplan binalarn, çevresel etkilerini değerlendirmek ve sertifikalandrmak
amacyla yap sektöründeki yerini giderek artrmaktadr.
Derecelendirme sistemleri altnda bulunan değerlendirme alanlar, genel olarak
suyun, enerjinin ve malzemenin korunumu, iç mekân çevre kalitesi, sosyal ve
ekonomik esaslar, kültürel ve algsal değerler ve alan seçimi olarak
saylabilmektedir. Bu değerlendirme alanlarnn yüzdesel oranlar her sisteme
göre farkllk gösterebilmektedir. Bu bağlamda değerlendirme alanlarnn
sistemlere göre alt kriterlerinin incelenmesi önem kazanmaktadr.
Çalșmada, dünya çapnda kullanlan derecelendirme sistemlerinin olușturulma
süreçlerine değinilerek enerji bașlğ altndaki durușu incelenecektir. Bu
kapsamda, dünya çapnda geliștirilen sistemlerin içerisinden, bağl olduğu yap
araștrma kurumunca orijinal olarak geliștirilen sistemler olmas ve diğerlerine
göre daha sk kullanlmas nedeniyle BREEAM, LEED ve SBTool seçilmekte ve
seçilen derecelendirme sistemlerinin enerji alt bașlğ altnda öne çkardğ
farkllklar incelenerek, Türkiye’de sertifikalandrlmș binalarn enerji bașlğ
altnda hangi koșullar sağladğnn alt çizilmektedir. Sonuç olarak, Türkiye’de
sertifika alan yaplarn enerji bașlğnda durumuna ve derecelendirme
sistemlerinin yerine değinilmektedir.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir Bina Tasarm, Derecelendirme Sistemleri,
Enerji, Performans

çalșmalarn sonucunda binalarda sürdürülebilirlik ve çevresel performansn
degerlendirilmesine yönelik sistemler ortaya çkmstr. Bu sistemlerin
temelleri, çevresel bina degerlendirmesi konusunun bundan 80 yl önce,
İngiltere’de ele alnmasyla atlmstr [1]. Kriterlere dayal derecelendirme yapan
bu sistemler, yap sektöründe rolü olan kiși ve kurulușlarn dikkatini çevresel
sorunlara çekmekle kalmayp, sektörün çevre üzerindeki ykc etkilerini
önlemede önemli admlar atlmasn sağlamștr. Bu açdan derecelendirme
sistemleri somut ve objektif değerlendirmeye tabi tutmas ve sonuçlarnn
kolay alglanabilmesi açsndan ön plana çkmștr. Derecelendirme
sistemlerinden ilki; 1990 ylnda İngiltere’de Yap Araștrma Kurumu (BRE:
Building Research Establishment) tarafndan uygulamaya geçirilen Yap
Araștrma Kurumu Çevresel Değerlendirme Metodu (BREEAM: Building
Research Establisment Enviromental Assessment Method)’dur. Sonrasnda 1998
ylnda Amerikan Yeșil Binalar Konseyi (USGBC: U.S. Green Building Council)
tarafndan geliștirilerek uygulamaya konulan LEED (Leadership in Energy And
Environment Design), 1998 ylnda gelișmiș ülkelerin bir araya gelmesiyle IISBE
(International Initiative for a Sustainable Built Environment) tarafndan
olușturulan SBTool (Sustainable Building Tool) derecelendirme sistemidir.
Bu çalșmada; dünya genelinde kullanlan derecelendirme sistemlerinden bağl
olduğu yap araștrma kurumunca orijinal olarak geliștirilen ve en çok
kullanlan üç derecelendirme sisteminin (BREEAM, LEED, SBTool) içerikleri ve
değerlendirme alanlarna yer verilmiș, bu sistemler, sürdürülebilir tasarm
kriterlerinden enerji alt bașlğ altnda karșlaștrmal olarak irdelenmiștir.
Derecelendirme sistemlerinin enerji bașlğ altnda karșlaștrmal olarak
incelenmesi, bu bașlğn sistemlere gore ele alnma biçiminin belirlenmesini
hedeflemektedir. Çalșmann sonucunda, derecelendirme sistemlerinin enerji
bașlğndaki etkinliğine ve irdeleme sonucu görülen problemlerin çözümüne
yönelik dikkate alnmas gereken konu ve önerilere yer verilmiștir.

Abstract
After the energy crisis which emerges into parallel developed technology,
sustainable building rating systems, buildings which are made under the
"sustainable design" concepts, for the purpose of environmental impact
assessment and certification gradually increases state of the building sector.
Assessment areas that are present under the rating systems, in general
conservation of water, energy and materials, indoor environmental quality,
social and economic principles, cultural and perceptual values and site
selection can count . Percentage rates of this evaluation areas may differ
according to each system. Within the context, investigate to sub-criteria of
evaluation area according to systems is important.
In the study, it is mentioned to the formation process of a rating systems
used in worldwide will investigate the position under the energy title. In this
context, world-wide developed systems from within, due to system which
originally developed by the structure of research institutions and more
frequently used according to others, BREEAM, LEED and SBTool are selected
and the selected rating systems are investigated significant different under
energy sub-headings, Turkey certified buildings under the energy subtitle are
highlighted which conditions are provided. As a result, buildings which certified
in turkey are discussed in energy concept and attitude of rating systems.
Keywords: Sustainable Building Design, Rating Systems, Energy, Performance
1. Giriș
Gelișen teknolojinin getirisi olan enerji ihtiyacnn giderek artmas, yașamn
ihtiyac olan doğal kaynaklarn azalmas ve çevre kirliliği, yerel ve küresel
ölçekte çevre sorunlarna neden olmaktadr. Bu bağlamda binalarn çevresel
etkisinin azaltlmas ve yasadğmz çevre ve insan aktivitelerinin devamn
saglamak üzere çevreyle dost yaplarn gelistirilmesi konusunda yaplan tüm
628

2. Sürdürülebilir Derecelendirme Sistemleri
Dünya genelinde, ülkelerin kendi bünyesinde var olan yap araștrma kurumu
tarafndan olușturulmuș ya da bu konuda uzmanlașmș kurumlarn geliștirdiği
derecelendirme sistemlerinden yerel ve bölgesel olarak bulunduklar ülkeye
uyarlanmș bir çok derecelendirme sistemi bulunmaktadr. (Çizelge 1)
Çizelge 1. Derecelendirme sistemleri gelișim tabanlar [2]
Derecelendirme Sistemleri
BREEAM
BREEAM Canada
BREEAM Green Leaf
LEED
LEED Canada
LEED India
LEED Mexico
Calabasas LEED
CASBEE
SBTool
CEPAS
Green Star
Green Globes
Green Globes Canada
Green Globes UK
HK BEAM
Labs21
SPIRIT
GOBAS
GBRS-KOREA
Protocol ITACA
MSBG
IDP

Gelișim Taban
Orijinal
BREEAM
BREEAM, Green Leaf
Orijinal
LEED
LEED
LEED
LEED
Orijinal
Orijinal
LEED,BREEAM,HKBEAM,IBI
BREEAM,LEED
Green Globes Canada
BREEAM, Green Leaf
Green Globes Canada
BREEAM
Orijinal
LEED
LEED, CASBEE
LEED, BREEAM, BEPAC
SBTool
LEED, GBC’98, BREEAM
Orijinal

Çizelge 1’de görülebileceği üzere ; LEED, BREEAM, CASBEE, SBTool, İDP ve
Labs21 derecelendirme sistemleri yap araștrma kurumu ya da yeșil bina
konseyleri tarafndan kendi iklim verilerine göre olușturulan sistemlerdir.
Verilen diğer sistemler de temel değerlendirme sistemlerinden kendi bölgesel
iklim verilerine göre uyarlanarak olușturulmușlardr.
Çizelge 2. Derecelendirme sistemleri ve analizi [2]
Derecelendirme Sistemleri
BREEAM
CASBEE
CEPAS
EcoProfile
SBTool
GOBAS
Green Globes US
Green Star
LEED
SBAT
NABERS
PROMISE

1.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3.
+
+
+
+
+
+
-

4.
+
+
+
+
+
+
+
-

1: İlgililik 2: Ölçülebilirlik 3: Kullanlabilirlik 4: Geçerlilik
PNNL (Pacific Northwest National Laboratory 2006)’nin yapmș olduğu
çalșmada (çizelge 2), inceleme kriterleri olarak karșmza çkan ilgililik kriteri,
binann tek bir kriter üzerinden oylanmas değil sürdürülebilirlik kriterleri
bağlamnda bütün kriterler üzerinden değerlendirilmesidir. Sistemin ölçülebilir
değerlere sahip olabilmesini koșul olarak getiren ölçülebilirlik kriterinin
beraberinde tüm bina tipleri üzerinde (ofis binas, ticaret yaplar vb.)
uygulanabilmesini içeren kullanlabilirlik özelliği de bir diğer kriterdir. Saylan
üç kriterin beraberinde dördüncü kriter olan geçerlilik ise, bölgesel ve yerel
özelliklere kolay adapte edilebilmesini içeren özelliklerdir [2].
Bu çalșmada irdelenecek üç sistem (BREEAM, LEED, SBTool) dünya çapnda
öne çkan ve en çok kullanlan sistemler olmas nedeniyle seçilmiștir. Ayrca
Pacific Nothwest National Laboratory’in (2006) yapmș olduğu çalșmada,
incelenmiș olan derecelendirme metotlarnn, sistem bağlamnda
irdelenmesinde ortaya çkan ilgililik, ölçülebilirlik, kullanlabilirlik ve geçerlilik
kriterlerinden tümüne sahip olan sistemler de, bu çalșmada seçilen
sistemlerle ayndr. (Çizelge 2)
Çizelge 2’de, yaplan çalșmada bütün kriterleri sağlayabilen sistemler BREEAM,
LEED, CASBEE, SBTool, Green Globes US’ dir. Bu sistemler, kriterlerin
kendilerine getirdiği avantajlardan dolay dünya çapnda öne çkmay bilmiș ve
en sk kullanlan sistemler haline gelmiștir. Bu sistemlerden seçilerek
irdelenecek olan sistemlerden ilki, derecelendirme sistemlerinin bașn çeken
BREEAM’dir.
2.1. BREEAM
1990 ylnda İngiltere Yap Araștrma Kurumu (BRE: Building Research
Establishment) tarafndan geliștirilen BREEAM (Building Research Establisment
Enviromental Assessment Method) kriterlere dayal, bina derecelendirme
sistemlerinin ilk örneğidir. Müșteriler, müteahhitler ve tasarmclar ilgilendiren
BREEAM, düșük enerjili binalar için piyasa tanmlamasna giderken ayn
zamanda yapnn çevreye olan etkilerinin belirlenmesi, çalșma ve yașama
mekanlarnn kalitesinin arttrlmas ve ișletme maliyetlerinin düșürülmesi için
kullanlan bir araçtr.
BREEAM ilk olarak 1990 ylnda ev ve ofis binalarn değerlendirmek üzere iki
yap tipiyle bașlamștr. Kurulduğu günden bu yana bir çok yap tipini
sertifikalandrabilme özelliğine sahip olan BREEAM ile ofisler, ekokonutlar,
okullar, küçük ticarethaneler,sağlk yaplar, yap gruplar, eğitim yaplar,
endüstriyel ișletmeler ve adalet yaplar değerlendirilebilmektedir [3].
Sürdürülebilir tasarm kriterlerinin BRE tarafndan yorumlanarak değerlendirme
alanlarnn olușturulmas sonucu, alanlarn altnda tanmlanan kriterlere göre
sonuç puana ulașlmaktadr. Derecelendirme alanlar; yönetim (management),
sağlk ve memnuniyet (health & wellbeing),
enerji (energy), ulașm (transport), su (water), malzemeler (materials), alan
kullanm ve ekoloji (land use& ecology), kirlilik (pollution), atk (waste) olmak
üzere dokuz grupta toplanabilmektedir [4]. Bu derecelendirme alanlarnn
puanlamada ağrlk yüzdeleri farkllk göstermektedir.
Ayrca BREEAM’in son sürümünde (BREEAM Office 2008) yeni bir kriter olan
“yenilik (innovation)” alanna yer verilmektedir.

Değerlendirme sonucunda yapda çevresel kriterler yüzdesi %30’un altndaysa
yapya sertifika verilmemekte ve bu rakamn üzerinde çevresel kriter
yüzdesine sahip olan yaplar kademeli olarak değerlendirilmektedir.
%30 ile %40 arasnda olanlar geçer (pass), %40 ile %55 arasnda olanlar good
(iyi), %55 ile % 70 arasnda olanlar çok iyi (very good), %70 ile %85 ve üzerinde
olanlar mükemmel (excellent), %85’in üzerinde olanlar ise seçkin (outstanding)
dereceli sertifikaya sahip olmaktadr [5].
2.2. LEED
USGBC (U.S. Green Building Council) tarafndan geliștirilerek 1998 ylnda
uygulamaya konulan enerji ve çevresel tasarmda liderlik (LEED)
değerlendirme sistemi, bütün binanin tasarmnda çevre dostu olmay
desteklemek, bina endüstrisinde çevre dostu olmak konusunda liderlik
yapmak, çevre dostu olma rekabetini arttrmak, çevre dostu tüketimde
tüketiciyi bilinçlendirmek, bina endüstrisini transfer etmek, sürdürülebilir
yaplarn çoğaltlmas ve yaplarn çevreye verdikleri zararlara inșaat
sektöründeki kiși ve kurulușlarn dikkatini çekmek amacyla geliștirilmiștir [6].
Binalarn renovasyonu, endüstriyel iç mimari, semtlerin planlanmas ve
hastaneler gibi spesifik alanlarda çeșitlenerek her alan için farkl kriterlerden
olușan sertifikalar olușturabilen LEED’in derecelendirdiği yap tipleri arasnda
yeni yaplar ve büyük onarmlar (LEED-NC), mevcut yaplar (LEED-EB), ticari iç
mekanlar(LEED-CI), bina çekirdeği ve kabuğu (LEED-CS), okullar (LEED-S), evler
(LEED-H), mahalle kalkndrma (LEED-ND), alșveriș merkezleri (LEED-R”),
hastane ve klinikler (LEED-HC”) bulunmaktadr [7].
LEED değerlendirme sisteminin altnda sürdürülebilirlik kriterlerine paralel alt
adet derecelendirme alan bulunmaktadr. Bu alanlar ; sürdürülebilir alan
(sustainable sites), su tasarrufu (water efficiency), enerji ve atmosfer (energy
and atmosphere), malzemeler ve kaynaklar (materials and resources), iç
mekan çevre kalitesi (ndoor and quality), tasarm ve yenilik (design and
innovation) bölgeselleșme (regionalization) olmak üzere yedi grupta
toplanabilmektedir [8,9,10]. Bu derecelendirme alanlarnn, puanlamada ağrlk
yüzdeleri, diğer derecelendirme sistemlerinde olduğu gibi farkllk
göstermektedir. Ayrca bu alanlar her kategori için ayn adla anlsalar da
kategorilerdeki değerlendirme oranlar ve bir bütünde aldklar paylar değișiklik
göstermektedir. Örneğin LEED-NC’deki sürdürülebilir arazi konusu,
değerlendirme sisteminde %24,5’lük bir alana sahipken LEED-CI’ de bu oran
%13’e gerileyebilmektedir.
Diğer derecelendirme sistemlerinde olduğu gibi LEED’de de değerlendirme
alanlarnn altndaki kriterlerin her biri puanlanmakta ve ortaya çkan sonuç
değerlendirilerek sertifika derecesine karar verilmektedir.
Değerlendirme sonucunda yapda çevresel kriterler puan 40’n altndaysa
yapya sertifika verilmemekte ve bu rakamn üzerinde çevresel kriter puanna
sahip olan yaplar kademeli olarak değerlendirilmektedir.
40 ile 49 puan arasnda olanlar sertifikal (certified), 50 ile 59 arasnda olanlar
gümüș (silver) 60 ile 79 arasnda olanlar altn (gold), 80’in üzerinde olanlar ise
platin (platinium) dereceli sertifikaya sahip olmaktadr [11].
2.3. SBTool
Daha önceki adyla GBTool olarak bilinen SBTool derecelendirme sistemi, 1998
ylnda ondört ülkenin bir araya gelmesiyle olușturulan bir derecelendirme
sistemidir. Ülke saysnn 21’e çkmasyla birlikte, ilk olarak yaplarn sadece
çevresel performans kriterlerinden olușan bu sisteme sonrasnda ekonomik,
sosyal ve kültürel kriterlerin eklenmesiyle bugünkü SBTool yaps
olușturulmuștur. Genel bir değerlendirme çerçevesi olan bu sistem, ülkesel ve
bölgesel koșullara uyarlanarak olușturulan bir araçtr Sistemi olușturan 21
ülkenin dșnda, Malezya, Tayvan, Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti gibi Asya
ülkelerinde uyarlamalar yaplarak, bașarl sonuçlar elde edilmiștir. [12].
Yeni ve mevcut yaplarn çevresel etkilerinin belirlenmesinde kullanlabilen
SBTool’un derecelendirdiği yap tipleri; konutlar (residentials), ofisler (offices),
diğer yaplar (other buildings) șeklinde sralanabilmektedir.
SBTool tasarm öncesi (pre-design), tasarm (design), yapm (construction) ve
kullanm (operations) gibi așamalara göre derecelendirme yapabilmektedir [13].
SBTool değerlendirme sisteminin altnda sürdürülebilirlik kriterlerine paralel
yedi adet derecelendirme alan bulunmaktadr. Bu alanlar ; alan seçimi, proje
planlama ve geliștirme (site selection, project planning and development),
enerji ve kaynak tüketimi (energy and resource consumption), çevresel yükler
(environmental loadings), iç mekan çevre kalitesi (indoor environmental
quality), servis kalitesi (service quality), sosyal ve ekonomik esaslar (social and
economic aspects), kültürel ve algsal esaslar (cultural and perceptual aspects)
olmak üzere yedi grupta toplanabilmektedir.
Tasarm ve yapm olmak üzere, iki așamada, yapnn sağladğ ölçütlere ilișkin
gerekli belgelerin internet ortamnda sisteme yüklenmesinden sonra, IISBE
(International Initiative for a Sustainable Built Environment) tarafndan bu
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belgeler incelenmektedir. Gönderilen projenin, derecelendirme alan altnda
bulunan her kriter için belirli bir puan verilip ve bu puanlara belirli bir katsay
uygulamas yaplmakta ve çkan sonuca göre sertifika düzeyi belirlenmektedir.
Bölge ve bina tiplerine göre baz kriterler eklenebilmekte bazlar ise
çkarlabilmektedir. Hedef değerlerin istemci ya da tasarmc tarafndan
girilmesiyle ortaya çkan puana ağrlk katsays uygulanmaktadr. Bu süreç
sonunda yap, -1 ile 5 arasnda bir değere sahip olmaktadr. -1: olumsuz, 0:
kabul edilebilir, 3: iyi, 4: en iyi olarak sertifika düzeyi belirlenebilmektedir [13].
3. Derecelendirme Sistemlerinin Enerji Bașlğ Altnda İncelenmesi
3.1. BREEAM Derecelendirme Sisteminin Enerji Bașlğ Altnda İncelenmesi
BREEAM, değerlendirme alanlarnda en çok puan dilimini enerji kategorisine
ayrmaktadr. (Çizelge 3) Yüzdelik dilimde %19’luk yer tutan bu kategori CO2
emiliminin azaltlmas, düșük enerjili aydnlatma ve ekipman kullanm ve enerji
denetimi gibi bașlklarda puanlama yapmaktadr.
Çizelge 3. BREEAM değerlendirme alanlarnn bütün içindeki yüzdelik dilimleri
[4]
Değerlendirme alan
Yönetim (M)
Sağlk ve Memnuniyet (H%W)
Enerji (E)
Ulașm (T)
Su (W)
Malzemeler (M)
Atk (W)
Alan Kullanm ve Ekoloji (LU&E)
Kirlilik (P)
Yenilik (I)
TOPLAM

NB ( %)
12
15
19
8
6
12.5
7.5
10
10
10
102

BREEAM (E) Kredi 1: Bina emisyon oran.......15 puan
Binann yapm, bakm ve onarm ve kullanm așamasndaki CO2 emisyonlarnn
oranna göre puanlama yapan kredi 1’in kazandrdğ puan, enerji alt bașlğ
altnda öne çkan diğer kredilerin sağladğ puanlarn çok üstündedir.
BREEAM (E) Kredi 2: Yap kabuğu………………..2 puan
Yap kabuğunda meydana gelebilecek s kayplar ve entegre sistem ilavesi ile
yap kabuğunda olușturulabilecek enerji ve s kazançlarnn puanlandğ
kredidir.
BREEAM (E) Kredi 3: Kontrollü havalandrma….1 puan
Bina içi kontrollü havalandrmann sağlanmas ve yoğușmay önlemek için
kriterleri içeren kredidir.
BREEAM (E) Kredi 4: Yapda yeșil malzemelerin
kullanm………………………………………………. 2 puan
Binann yapm, kullanm ve bakm onarm evresinde kullanlan yap
malzemelerinin yada ürünlerinin enerji verimliliği yüksek olanlarnn
kullanlmasna yönelik puanlama yaplan kredidir.
BREEAM (E) Kredi 5: İç aydnlatma………….……2 puan
Yapnn iç mekanda ihtiyaç duyduğu aydnlatmann, doğal aydnlatma ile
sağlanp sağlanamamasnn ve aydnlatma değerlerinin nitel ve nicel olarak
uygunluğunun belirlendiği ve buna göre puanlamaya gidildiği kredidir.
BREEAM (E) Kredi 6: Dș aydnlatma……………..2 puan
Düșük enerjili aydnlatma kullanmnn ve enerji verimliliğinin artrlmasnn
önemli olduğu kredidir [14].
3.2. LEED Derecelendirme Sisteminin Enerji Bașlğ Altnda İncelenmesi
BREEAM’ de olduğu gibi LEED de, değerlendirme alanlarnda en çok puan
dilimini enerji ve atmosfer kategorisine ayrmaktadr. Maksimum puann 110
puan olarak belirleyen LEED’in yap tiplerine göre enerji ve atmosfer alanna
ayrdğ puan değerleri farkllk göstermektedir (Çizelge 4).
Çizelge 4. LEED yap tiplerine göre değerlendirme alanlarna ayrdklar puan
değerleri [8].
Değerlendirme alan
Sürdürülebilir Alanlar (SS)
Su Etkinliği (WE)
Enerji ve Atmosfer (EA)
Malzeme ve Kaynaklar (MR)
İç Mekan Çevre Kalitesi (IEQ)
Tasarm ve Yenilik (D&I)
Bölgeselleșme (R)
TOPLAM
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NC
26
10
35
14
15
6
4

CI EB C&S S
21 26 28 24
11 14 10 11
37 35 37 33
14 10 13 13
17 15 12 19
6 6
6
6
4 4
4
4
110

LEED derecelendirme sisteminin enerji ve atmosfer derecelendirme alan,
içinde bulundurduğu puanlama kriterlerine geçmeden önce kullancya baz ön
koșullar getirmektedir. Bunlar bina alt sistemlerinin ișletmeye alnmas ile ilgili
esaslar, minimum enerji performans ve soğutucu sistemlerinin yönetim
esaslar gibi koșullardr.
LEED™ (EA) Ön koșul 1: Bina alt sistemlerinin ișletmeye alnma
esaslar………………………………------En önemli ön koșul olarak nitelenen bu koșul, yeșil bina tasarmnda, binann
kendi gereksinimleri (Owner’s Project Requirements-OPR) ve temel tasarm
kriterlerini (Basis Of Design-BOD) tam olarak içerip içermediğiyle
ilgilenmektedir. ASHRAE 90.1 2007’de yer alan bina türleri için enerji verimliği
seviyesinde minimum seviyeyi yakalamasn zorunlu tutmaktadr.
LEED™
(EA)
Ön
koșul
2:
performans……………………………………………….------

Minimum

enerji

LEED tarafndan sunulan bu ön koșulun amac, ASHRAE 90.1 2007’de yer alan
zorunlu koșullarn sağlanarak, minimum enerji ekinliği seviyesine ulașlmasdr.
LEED™ (EA) Ön koșul 3: Soğutucu
esaslar………………………………………….------

sistemlerinin

yönetim

Ozon tabakasnn incelmesine karșn yeni HVACR sistemlerinde sfr CFC
tabanl ürünlerin kullanlmasn gerekli klmaktadr.
LEED™
(EA)
Kredi
1:
Enerji
optimizasyonu……………………………………….19 puan

performansnn

LEED derecelendirme sistemi bu krediye büyük oranda puan değeri ayrmștr.
Projeler tek seferde bu kriterden 10 puana kadar kazanabilmektedir.
Simülasyon program sayesinde zarflama, soğutma sistemi, aydnlatma
elemanlar, malzeme ve renk gibi tasarm girdilerinin bina enerji performansna
etkileri gözlenerek, çkan sonuca göre kredi 1’den alnabilecek değer
belirlenmektedir. Ayrca gün șğ aydnlatmas, yenilenebilir enerji yöntemleri
ve HVAC gibi birçok özel teknikler de değerlendirme puanna katk
sağlayabilecek birçok özel teknikten bazlardr.
LEED™ (EA) Kredi 2: Yenilenebilir Enerji…...…..7 puan
Yenilebilir enerji kullanmn teșvik etmek ve fosil yaktlarn arz ve etkilerini
azaltmak amacn tașyan kredidir. Ayrca bu krediden puan alabilmek için yllk
bina enerji maliyetinin en az %5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarndan
sağlanmas gerekmektedir.
LEED™ (EA) Kredi 3: Üst düzey bina ișletmeye alma-değerlendime
süreci…………………………………2 puan
Tasarm evresindeki kabuk performansnn, bina ișletme sürecinde
sağlamasnn yaplmas yani bu performansn sağlanp sağlanmadğnn kontrol
edilmesine dayal kredidir.
LEED™ (EA) Kredi 4: Üst düzey soğutucu yönetimi….2 puan
Montreal protokolü ile birlikte ozon tabakasna verilen zararn ve küresel
snmaya neden olan gazlarn azaltlmas amacn tașyan kredidir.

LEED™ (EA) Kredi 5: Ölçme ve doğrulama……..3 puan
Bina enerji tüketiminin devaml olarak saylabilmesi ve ölçülebilmesini esas
alan kredidir. HVAC bileșenleri (fanlar, pompalar, soğutucular), hava akș, iç
mekan hava kalitesi gibi değerlerin ölçümlerini içeren bu kredi, sorunun teșhis
edilmesi ve giderilmesi gibi faktörleri de puanlamaktadr.
LEED™ (EA) Kredi 6: Yeșil enerji………..………..2 puan
LEED derecelendirme sisteminin yeșil enerji kredisinin amac yenilenebilir
enerji teknolojilerini teșvik etmektir. Buna göre yenilebilir enerji sağlayabilecek
tasarm ve ekipman bu krediden puan alnmasn sağlamaktadr [15,16,17,18].
Bina Etkinlik Ölçüleri

EA K1

Fotovoltaik Paneller
Güneş Enerjisi Kullanm
Yeşil Enerji

EA K2
EA K6

Șekil 1. LEED enerji alan kredilerinin sürdürülebilir bina tasarmndaki yeri. [15]
3.3. SBTool Derecelendirme Sisteminin Enerji Bașlğ Altnda İncelenmesi
SBTool, değerlendirme alanlarnda en çok puan dilimini çevresel yükler
kategorisine ayrmaktadr. (Çizelge 5) Yüzdelik dilimde %21.6’lk yer tutan
enerji ve kaynak tüketimi kategorisi yenilenebilir enerji kaynaklar ve olușum
enerjisi düșük malzemelerin yap içinde kullanlmas gibi bașlklarda puanlama
yapmaktadr.
Çizelge 5. SBTool değerlendirme alanlarnn bütün içindeki yüzdelik dilimleri
[13]
Değerlendirme alan
Alan Seçimi, Proje Planlama ve Geliștirme (SPD)
Enerji ve Kaynak Tüketimi (ERC)
Çevresel Yükler (EL)
İç Mekan Çevre Kalitesi (IEQ)
Servis Kalitesi (SQ)
Sosyal ve Ekonomik Esaslar (S&EA)
Kültürel ve Algsal Esaslar (C&PA)
TOPLAM

( %)
7.8
21.6
25.7
21.6
15.5
5.2
2.6
100

SBTool (ERC) Kredi 1: Yenilenebilir enerji malzeme yașam döngüsü ilișkisi
Yenilenebilir enerji kaynaklarndan üretilmiș ve olușum enerjisi düșük
malzemelerin yap içinde kullanlmasn ele alan kredidir.
SBTool (ERC) Kredi 2: Yenilenebilir enerji
Yap üzerinde bulunarak yenilenebilir enerji üretebilen entegre sistemlerin
varlğn ya da yapya entegre edilmeden üretilen yenilenebilir enerji
kaynaklarnn yap içinde kullanlmasn esas alan kredidir.
SBTool (ERC) Kredi 3: Yenilenebilir enerji sistemlerinin planlanmas
Bina yapm sürecinde kurulan șantiyenin, yapm așamas ve yapm sonras
așamada kullanlan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarndan kullanlmasn
ve gerekli olan enerji ihtiyacyla birlikte yenilenebilir enerji sistemlerinin
planlanmasn esas alan kredidir.
3.4. Seçilen Derecelendirme Sistemlerinin Enerji Bașlğ Altnda
Değerlendirilmesi
Seçilen derecelendirme sistemlerinin enerji alt bașlğ altnda öne çkardğ
farkllklar incelendiğinde, yenilenebilir enerji kullanmna yönelik amaç ve
stratejilerin her üç derecelendirme sisteminde de önemli olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte yenilenebilir enerji kullanmna yönelik yap
kabuğuna entegre sistemlerin (PV’ler ya da aktif sistemler gibi) seçilen
derecelendirme sistemlerinin yap puanlamasnda etkili olduğu
gözlenmektedir.
Binann yapm ve bakm-onarm süreçlerinde kullanlan malzemelerin düșük
olușum enerjili, geri dönüștürülmüș malzemelerden olușmas ya da geri
dönüșebilir malzemelerden seçilmesi
değerlendirme sürecinde önem
tașmaktadr. Bu bağlamda enerji korunumunda, enerji ve malzeme kullanm
ilișkisi önemli bir adm olarak görülebilmektedir. Düșük enerjili ekipman ve
aydnlatma elemanlarnn kullanlmas, gün șğ ile sağlanacak doğal
aydnlatma kriterleri, seçilen derecelendirme sistemlerinin puanlama
kriterlerinde büyük yer tutmaktadr.
BREEAM derecelendirme sisteminde yer alan, binann yapm, bakm ve onarm
ve kullanm așamasndaki CO2 emisyonlarnn oran ve LEED’de öne çkan ozon
tabakasna verilen zararn ve küresel snmaya neden olan gazlarn azaltlmas
ile ön koșul olarak sunulan ozon tabakasnn incelmesine karșn yeni HVACR
sistemlerinde sfr CFC tabanl ürünlerin kullanlmas kriterleri, düșük emisyon
stratejilerinin BREEAM ve LEED’deki unsurlarn ortaya koymaktadr.
Tasarm evresindeki kabuk performansnn durumu, stma soğutma ve
aydnlatma için gerekli olan enerjinin minimuma indirilmesi için gerekli olan
kriterler, enerji sistemleri ve yönlenme, iç iklimsel konforun sağlanmas, pasif
ve aktif sistemler, enerji yönetimi gibi yeșil tasarm kriterlerini içeren tasarm
planlamalar LEED ve SBTool derecelendirme sistemlerinde de açk bir șekilde
değerlendirilmektedir. Değerlendirilen diğer alanlarda saylan kriterlerin, dolayl
olarak tasarm planlamalar altnda saylabileceği düșünüldüğünde, net olarak
öne çkmasa da BREEAM’de de tasarm planlamalarn yer aldğ
söylenebilmektedir.
Net olarak gözlenen diğer önemli faktör ise LEED derecelendirme sisteminde
karșmza çkan, puanlamaya bașlanmadan önce konuyla ilgili ön koșullarn
sağlanmas zorunluluğudur. Bu zorunluluklarn yerine getirilmesinden sonra
ana kriterlere göre puanlama yaplmaktadr.Bu durum seçilen diğer
derecelendirme sistemlerinde yer almamaktadr. Ayrca yukarda saylan
kriterlerin izlenmesi (monitoring), bina enerji tüketiminin, HVAC bileșenlerinin
(fanlar, pompalar, soğutucular), hava akș ve iç mekan hava kalitesi gibi

değerlerin devaml olarak kontrol altnda tutulabilmesi ve ölçülebilmesi,
sorunun teșhis edilebilmesi ve giderilmesi gibi faktörler LEED derecelendirme
sisteminin önemli puanlama kriterlerini olușturmaktadr.
3.5. Türkiye’ de Sertifika Almș Binalarn Enerji Bașlğ Altnda İncelenmesi
Türkiye’de sürdürülebilir bina tasarm kapsamnda inșaa edilen binalar, bu
özelliklerini sertifikalandrmak amacyla derecelendirme sistemlerine
bașvurmaktadr. Bu binalardan bir tanesi olan Philips Türkiye Ofisi, “Gümüș “
(Silver) seviyesinde LEED sertifikas almaya hak kazanmștr. Bu bina enerji
korunumu altnda, enerji verimli aydnlatma armatürleri ve ampullerin
kullanlmasn sağlayarak uluslararas standartlara göre % 30 orannda
aydnlatma enerjisinden tasarruf etmektedir. Akll aydnlatma sistemleri ve
günșğ sensörleri kullanarak, gün șğndan faydalanmaktadr. Bunun yan sra
yenilenebilir enerji üretimi, stma soğutma ve havalandrma sistemlerinin
planlanmas ve düșük enerji ile olușturulmuș malzeme kullanm gibi kriterler
sağlanmamaktadr.
Unilever’in Ümraniye’deki yeni binas LEED sertifikas almaya hak kazanan ilk
ofis binas olarak anlmaktadr. Ofis maksimum gün șğndan yararlanacak
șekilde inșaa edilerek, geniș camlardan maksimum güneș șğ alnmas
sağlanmaktadr. Klima sistemleri sayesinde normale göre % 30 daha fazla
havalandrma yaplmakta ve tüm binada kullanlan scak su-solar enerji
panelleri ile üretilmektedir. Yalnz gaz emisyonlarna yönelik stratejilerin
gözard edilmesi, düșük enerjili malzeme ve enerji verimliliği yüksek ekipman
kullanm hakknda bir bilgiye ulașlamamaktadr.
Tekfen Emlak Geliștirme Grubu’nun yürüttüğü Siemens Tekfen Yerleșkesi
LEED “Gümüș” sertifikas almaya hak kazanmștr. Enerji bașlğ altnda
uygulanan kriterler olarak, %30 daha fazla havalandrma, dört bin noktadaki
sensorlar ile stma soğutma havalandrma ve aydnlatma otomasyonu
sağlanmas, güneșin binaya vurma açlarnn bilgisayarla hesaplanarak buna
uygun güneș krclarn kullanlmasndan bahsedilebilmektedir.
Ankara Çayyolu’nda ve Erzurum’da açlan Gordion Alșveriș Merkezi ve
Erzurum Alșveriș Merkezi BREEAM “Very Good” sertifikas alan alșveriș
merkezleri olarak saylabilmektedir.
Gordion Alșveriș Merkezi kendi elektriğinin %18’ini kojenerasyon sistemi ile
sağlayarak, enerji kullanmn azaltmay hedeflemektedir. Atk snn stma ve
soğutmada kullanlmas da bir bașka özelliği olarak saylabilmektedir [19]. Buna
karșn düșük olușum enerjili yap malzemelerinin kullanm, kontrollü
havalandrma, doğal ve yapay aydnlatmaya yönelik kriterler
sağlanmamaktadr.
Erzurum Alșveriș Merkezi’nde kojenerasyon ve absorpsiyonlu
soğutma
gruplarnn kullanm yoluyla; merkezi stma, soğutma yükü, elektrik üretimi
ve metrekare bașna düșen CO2 salnm azaltlmaktadr [16]. BREEAM “Very
Good” sertifikas alan bu binalarn enerji korunumu altnda gösterdikleri
kriterler arasnda sürdürülebilir yap malzemelerinin kullanm, kontrollü
havalandrma ve aydnlatmaya yönelik enerji verimliliği yüksek aydnlatma
eleman ve ekipman kullanmna dair bilgilere rastlanlmamaktadr.
4. Sonuç ve Tartșma
Seçilen derecelendirme sistemlerinin enerji bașlğ altnda incelendiğinde,
yenilenebilir enerji kaynaklar kullanmnn ve binalarda enerji verimliliğinin
arttrlmasna yönelik kriterlerin her üç derecelendirme sisteminde de binann
performansnda önemli rol üstlendiği görülmektedir. Fakat gerek konuya
yönelik kaynaklarda, gerekse ilgli kurulușlara ait dökümanlarda
derecelendirme sistemlerinin hangi alt kriteri ne kadar ele aldğna yönelik
bilgiler detayl olarak paylașlmamakta, dolaysyla çok ayrntl olarak
incelenmesine imkan bulunmamaktadr. Bu bağlamda makro ölçekte ele alnan
enerji bașlğnn altnda temiz enerji üretimi, enerji tasarrufu, verimli enerji
kullanmna yönelik ekipman kullanm gibi kriterler göze çarpmakta, alt
bașlklardaki
bilgiler
araștrmaclar
tarafndan
detayl
olarak
değerlendirilememektedir.
Seçilen sertifika sistemlerinin değerlendirme alanlarnda belirlemiș olduklar
kriterlerin ve bu kriterlere vermiș olduklar puan değerlerinin farkllğ
nedeniyle, bir yap her sisteme göre farkl sertifika ödülü ya da puan değerine
sahip olabilmektedir. Bu durum ayn ülkede bulunan farkl derecelendirme
sistemlerinin oyladğ ayn ödül seviyesine sahip binalarda farkl enerji
performanslarnn ortaya çkmasna neden olmaktadr. Böylelikle binalarn
sertifika ödülü ayn olsa da, bünyelerinde harcadklar enerji miktarlar arasnda
büyük farklar olabilmektedir.
Türkiye’de sertifika alan yaplarn incelenmesi sonucunda görülen eksikler șu
șekilde sralanabilir; sertifika alan yaplarn performanslar enerji alt bașlğnda
incelendiğinde, bu binalarn büyük oranda enerji tasarrufu sağlamadğ
görülmektedir. Zira enerji bașlğ altnda puanlanan kriterler birçok yap
tarafndan karșlanamamaktadr. Öyle ki “Çok iyi” sertifikasn alan yaplarda
bile enerji alt bașlğnda sağlanan koșullarn kstl olduğu görülmektedir. Bu
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bağlamda, ülkelerin kendi derecelendirme sistemini yöresel ve iklimsel
verilere uygun olarak belirlenen kriterlerle olușturmas, daha hassas
değerlendirme yaplabilmesi, yaplarda sürdürülebilirlik kriterlerinin
değerlendirilmesi açsndan daha uygun olacaktr.
Türkiye’de 5 Aralk 2008’de yaynlanan ve 2009 ylnda zorunlu olan Bina
Enerji Performans Yönetmeliği Kapsamnda, binalarn enerji kimlik belgelerinin
hazrlanmas, bu konuda atlmș önemli bir adm olmakla birlikte, dünya
genelinde kabul gören derecelendirme sistemlerine göre daha dar kapsaml
bir çalșmadr.
Derecelendirme sistemlerindeki enerjiye ilișkin kriterler geliștirildikleri ülkelerin
enerji alanndaki yasa ve yönetmeliklerine atflarda bulunmaktadr ve bu
nedenle diğer ülkelerde kullanlmalar sorunlar yaratmaktadr. Bu bağlamda,
Türkiye koșullarnda farkl bina tipleri için gerekli sertifikalandrma sisteminin
kurgulanmas için, kamu, özel kurum ve kurulușlarn bir araya gelmesi, gerekli
düzenleme, yasa ve yönetmeliklerin çkarlmas büyük önem tașmaktadr.
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Özet
Küresel snma, iklim değișiklikleri ve asit yağmurlar gibi pek çok faktör, çevre
sorunlarnn tüm dünya ekosistemini tehdit edecek boyutlara ulaștğn
göstermektedir. Bugün karșlașlan sorunlarn daha ciddi boyutlara ulașmamas
ve sağlkl çevre koșullarnn gelecek nesillere aktarlabilmesi için, önlemler
alnmas gerekmektedir. Bu durum “sürdürülebilirlik kavram” üzerinde
çalșmalarn artmasn sağlamștr. Sürdürülebilirlik kavram, bizim
yararlandğmz olanaklardan gelecek kușaklarn da yararlanabilmesini
sağlamay gerekli klmaktadr. Çevre sorunlarnn artmasyla beraber, çevreye
duyarl, kaynaklar akllca kullanan, ekosisteme zarar vermeyen, “sürdürülebilir
mimarlk yaklașmlar” gündeme gelmiștir. “Yeșil çatlar”, içinde bulunduğumuz
hzl yaplașma süreciyle beraber azalan yeșil alanlara karș önlem almak ve
sürdürülebilir mimarlk adna sağladğ pekçok avantaj nedeniyle önem
tașmaktadr.
Bu bildiride, yeșil çatl yaplarn, sürdürülebilir mimarlk kapsamnda
incelenmesi amaçlanmaktadr. İlk olarak sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir
mimarlk kavramlar açklanacaktr. Bu kapsamda, yeșil çatl yaplarn
avantajlar ele alnacaktr. Daha sonra, yeșil çatl yaplarn ksa tarihçesi ve
mimari tasarmda ele alnș biçimleri örneklerle irdelenecektir. Bugüne kadar
yaplmș örneklerin ele alnmas ve bu konuda hangi noktaya gelindiğini
yorumlanmas, yeșil çatl yaplarn gelecekteki yerinin ne olacağn anlamak
açsndan önem tașmaktadr.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Mimarlk, Yeșil Çatl Yaplar
Abstract
Many factors like Global warming, climate changes and acid rains show that,
the environmental problems reach the threatening size for the entire world
ecosystem. Measures must be taken to solve today’s problems, before they
become more serious. We must transfer healthy environmental conditions to
future generations. This situation, urged the increase in studies about “ the
concept of sustainability”. The concept of sustainability, requires providing the
same advantage of our opportunities to future generations. With increasing
environmental problems, “Sustainable architecture approaches” are on the
agenda. These approaches are sensitive to environment, using resources
wisely, not damaging the ecosystem. “Green roofs” are important to take
precautions against the decrease of green areas, due to the rapid construction
of many new structures . Green roofs have many advantages from the
perspective of the sustainable architecture.
In this paper, green roof structures, are investigated in the context of
sustainable architecture. First, the concepts of sustainability and sustainable
architecture will be described. In this context, the advantages of a green roof
structure will be discussed. Then green roof structures’ short history and
treatments in architectural design will be discussed with examples. To
understand the future position of green roof structures in architecture, it is
important to study current examples and observe the current position.
Keywords: Sustainability, Sustainable Architecture, Green Roof Structures
1. Giriș
“Son yllarda giderek önemli bir çevre sorunu haline gelen küresel snmaya
karș verilen savașta, en önemli etkenlerden birinin yeșil alanlarn korunmas
olduğu bilinmektedir. Bu olanağn giderek azaldğ hzla yaplașan kentlerde,
park ve bahçelere ek olarak, çat, teras, garaj üstü gibi yap bölümlerinin de
yeșil alanlara katlmas, sadece estetik görünüm açsndan değil, çevre bilinci
bakmndan da giderek önem kazanmaktadr.” [1] Çevre bilinci ve sürdürülebilir
mimarlk adna pek çok avantaj olan yeșil çatl yaplarn kullanm alan,
teknolojinin gelișmesi ve dezavantajlarna karș üretilen çözümler ile oldukça
genișlemiștir. Farkl niteliklerdeki yaplar, yeșil çatl olarak ele almak
mümkündür.
2. “Sürdürülebilirlik” ve “Sürdürülebilir Mimarlk” kavramlar
“Sürdürülebilirlik kavram” ele alnrken, çevreci yaklașmlar ve doğal çevreye
karș tahribatn bașlangc önem tașmaktadr. Doğal çevrenin tahribat 15. – 16.
yy’lara dayansa da, bu konunun öneminin fark edilmesi ve çeșitli önlemlerin
alnmaya bașlanmas 20. yy’da gerçekleșmiștir [2]. Yașanan çevre sorunlarnn

ciddi boyutlara ulașmas, olumlu yașam koșullarnn gelecek nesillere en iyi
șekilde aktarlabilmesi düșüncesi “sürdürülebilirlik kavram” üzerine
çalșmalarn artmasn sağlamștr.
Sürdürülebilirlik kavram, ekoloji kavramyla ilișkili bir konsepttir, fakat
tamamen ayn değildir. Sürdürülebilirlik, arsa ve enerji dahil olmak üzere
kaynaklarn maksimum etkinlikte ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarn
tüketmeyecek hzda kullanlmasn gerekli klmaktadr [3]. Sahip olunan her
türlü olumlu fiziksel ve psikolojik çevre șartlarnn gelecek nesillere
aktarlmas, bu bağlamda önem tașmaktadr.
“Sürdürülebilir mimarlk, içinde bulunduğu koșullarda ve varlğnn her
döneminde, gelecek nesilleri de dikkate alarak, yenilenebilir enerji
kaynaklarnn kullanmna öncelik veren, çevreye duyarl, enerjiyi, suyu,
malzemeyi ve bulunduğu alan etkin șekilde kullanan, insanlarn sağlk ve
konforunu koruyan yaplar ortaya koyma faaliyetlerinin tümüdür. Bașka bir
deyișle insanlarn mekan gereksinmelerini, doğal sistemlerin varlğn ve
geleceğini tehlikeye sokmadan yerine getirme sanatdr.” [4] Sürdürülebilir
mimarlk, günümüzde tasarm kararlarn etkileyen önemli kavramlardan biridir.
Yașadğmz güncel çevre sorunlar karșsnda, konforlu bir yapma çevre
tasarlarken, sonraki kușaklara yașanlabilir bir dünya brakmak, ekolojik yaplar
gerçekleștirmek mimarlarn en önemli hedeflerinden biri olmaldr [5].
Sürdürülebilir mimarlk adna, mimari tasarm sürecinde dikkat edilebilecek pek
çok tasarm kriteri vardr. Fakat, her projede bu tasarm kriterlerinin her birini
etkin bir șekilde uygulamak mümkün olamayabilmektedir. Ayrca her tasarm
kriteri eșit derecede sürdürülebilir değildir. Yeșil çat sistemlerinin, günümüzde
gitgide azalarak ciddi çevre sorunlarna neden olan yeșil alanlara karș bir
alternatif çözüm ürettiği görülmektedir. Yeșil çatl yaplar sürdürülebilir
mimarlk adna kapsaml bir șekilde incelemek bu bağlamda faydal olacaktr.
3.Yeșil Çatl Yaplarn Sürdürülebilir Mimarlk Kapsamnda İncelenmesi
3.1.Yeșil Çatl yaplarn Ksa Tarihçesi
Çevre sorunlar, temelde sanayi devrimiyle birlikte farkna varlmaya bașlayan
sorunlardr. Fakat İkinci Dünya Savaș’nn beraberinde getirdiği gelișmeler
sonucunda ciddi boyutlara ulașmștr. Bu durum, Dünya’nn doğal dengesini
etkilemeye bașlamș ve 1960’l yllardan itibaren çevre sorunlar uluslar aras
platformlara tașnmștr [6]. 1960’l yllar çevreci yaklașmlarnn gündeme
geldiği ve bu konuda duyarllğn arttğ dönüm noktas olarak kabul
edilebilmektedir. Bu dönemden sonra ekolojik ve sürdürülebilir mimarlk adna
pek çok gelișme yașanmștr. Geleneksel dönem olarak adlandrabileceğimiz
1960 öncesi dönemde, dikkate alnan tasarm kriterleri daha çok pasif enerji
kullanm ve yerel verilerin en iyi șekilde değerlendirilmesiyle ilgilidir. 1960’l
yllardan sonra bu durum teknolojiyle desteklenerek devam etmiștir.
Teknolojinin gelișmesi, geleneksel dönemde yetersiz kalan çözümleri
desteklemiș ve geliștirmiștir.
Yeșil çat örtüsünün binalarda çeșitli șekillerde kullanm, ekolojik bağlamda
pek çok faydas olan eski bir vernaküler gelenektir. Genellikle dağlk ve kșlarn
sert geçtiği dünyann pek çok yerinde eski zamanlardan bu yana kullanm
görülmektedir [3]. Yeșil çatl binalar, sürdürülebilir mimarlğn temelini
olușturan çevreci yaklașmlarn gerçekleștiği 1960’l yllardan önce ve sonra
olmak üzere iki dönemde incelemek mümkündür. 1960 öncesi dönemde, yeșil
çat örtüsünün kullanm iki șekilde kendini göstermektedir:



Bina tasarmnn yapldğ yere özgü mikroklima faktörleri
değerlendirilerek yaplan uygulamalar,
Sadece görsel amaçl yaplan uygulamalar.

Yere özgü mikroklima faktörleri değerlendirilerek yaplan uygulamalar,
genellikle soğuk iklim bölgelerinde görülmektedir. Burada, toprağn ekstra
yaltm özelliğinden yararlanlmak istenmiștir. Bu yaplar yer yer toprakla
bütünleșebilmektedir. Bu tip yaplara buzlar ülkesi olarak bilinen İzlanda’dan
örnek vermek mümkündür. İzlanda’da yeșil çatl yaplar 19. yüzyldan itibaren
görülmektedir. Sadece görsel amaçl yaplan uygulamalar, çat bahçesi olarak
adlandrmak mümkündür. Yerel verilerin değerlendirilmesi söz konusu değildir,
görsellik ön plandadr. Bu tip yaplara, Le Corbusier’in tasarmlarndan örnek
verilebilmektedir. Le Corbusier, 20. yüzyln bașlarnda, çat bahçelerini
tasarmlarnda kullanan önemli bir mimardr. 1929 ylnda tasarladğ Villa
Savoye’da görsel amaçl kullanlmș çat bahçesi örneği görülmektedir.
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1960 sonras dönemde, yeșil çat örtülerinin kullanm ekolojik mimarlğn
sembolü haline gelmiș ve yaplan uygulamalar bu kapsamnda incelenmiștir.
Ekstra s yaltm ve görsel estetik sağlamasnn yannda, yağmur suyunu
depolamak ve geri dönüșümünü sağlamak, CO2 emisyonunu azaltmak, azalan
yeșil alanlara karș çözüm üretmek ve benzeri pek çok avantaj görülmüș ve
kullanm alan arttrlmștr. 1960’lardan günümüze uzanan süreç içerisinde,
1970’li ve 1980’li yllarda yașanan gelișmelere paralel olarak, yeșil çatl
yaplarn avantajlar yavaș yavaș fark edilmiștir. Toprakla ve zeminle ilișkisine
göre farkl biçimlerde ele alnmștr.

[9]

Toprak örtülü yaplarn popülerliği, direk olarak 1973 ylndaki enerji krizinin bir
sonucu olarak açklanabilmektedir. Enerji fiyatlar șașrtc bir șekilde artș
göstermiștir. Enerji fiyatlarndaki artș, insanlarn aktif ve pasif güneș enerjisi
konusundaki yeniliklere yöneltmiștir. Yer alt ve güney cepheli toprak örtülü
yaplar, büyük miktarda enerji kazanc sağlamaktadr. Güç kesintisi olsa bile,
içinde yașayan insanlar kolay kolay üșümemișlerdir. Fakat o dönemlerde bu
konuyla ilgili çeșitli hesaplar ve modeller yapabilecek kadar ileri teknolojiye
sahip olunmadğndan, çatnn akmas gibi bir takm aksaklklarla
karșlașlmștr. 1980’lerin bașnda enerji fiyatlarnn dengelenmesiyle, yer alt
yaplar popülerliğini kaybetmiștir [7]. Malcolm Wells, 1970’li yllarda popüler
hale gelen yer alt yaplarnn öncü isimlerindendir. Geliștirdiği tasarmlarnn
çoğunda, doğayla uyum içinde olan ve ekstra enerji korunumu sağlayan toprak
kabuk yaklașmn kullanmștr. Yașanan enerji krizine çözüm üretmek için
geliștirdiği yaklașm, daha sonra ortaya çkan dezavantajlar sonucunda
popülerliğini kaybetmiștir [8].
1980’lerin sonlarndan bu yana, yeșil çatl binalara karș olan ilgi tekrar artș
göstermiștir. Fakat bu dönem içerisinde teknoloji gelișmiștir. Artk gelișen
yapm sistemleri sayesinde, çat konstrüksiyonu çok daha hafif
yaplabilmektedir. Yeșil çatlarn tercih edilme sebebi de değișmiștir. Yeșil
çatlar sadece șehirdeki enerji tüketimini kontrol ettikleri için değil, ayn
zamanda yağmur suyunu emerek kapsaml bir drenaj sistemi gerektirmedikleri
için de tercih sebebi olmușlardr. Sürdürülebilir yap tasarm kapsamnda
çevre, su, enerji tüketimi, yap içinde yașayan insanlar ve onlarn sağlğ,
kullanlan malzeme ve doğaya etkisi gibi pek çok faktör devreye girmiștir [7].
Pek çok alanda uygulanabilir hale gelen yeșil çat örtüsü, sürdürülebilir yaplar
için vazgeçilmez olmuștur.

[10]

[8]

[11]

[12]

[13]
Șekil 1. Yeșil çatl yaplarn tarihsel gelișim süreci
3.2.Yeșil Çatl Yaplarn Avantajlar
Yeșil çatl yaplarn, sürdürülebilir mimarlk kapsamnda pek çok avantaj
bulunmaktadr. Bu yaplar, mimari tasarmda ele alnș biçimlerine göre farkllk
gösterseler de sağladğ avantajlarn çoğu ayndr:
 Geçirimli bir yüzey olarak davranmaktadr. Yağmur suyunu
depolanmakta ve geri dönüșümünü sağlanmaktadr,
 Karbondioksit emisyonunu azaltmaktadr,
 Çat yüzeyindeki scaklğ düșürerek, kentsel s adasn etkilerini
azaltmaktadr,
 Çaty direk güneș șğ ve așr scaklk gibi etmenlerden
koruyarak, çat sisteminin ömrünü uzatmaktadr,
 Çat yüzeyinde, așr scak-așr soğuk gibi uç noktada bulunan
scaklklar hafifletmektedir,
 Yaltm güçlendirerek, snma ve serinleme için kullanlan enerji
miktarn düșürmektedir,
 İç ortamda daha dengeli scaklk ve nem oran yaratmaktadr,
 Kaybolan yeșil alanlarn ve habitatlarn yerine geçmektedir,
 Alternatif kullanm alan yaratabilmektedir,
 Estetiktir [14].
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Yeșil çatl yaplarn avantajlarnn yannda dezavantajlar da bulunmaktadr.
Bunlar genellikle Toprak örtülü ve yer alt yaplar için geçerli olmaktadr.
“Birtakm önleyiciler kullanlmadğ sürece toprak altndaki yap elemanlar,
toprağn scaklğn içeriye alarak odalarn soğumasna sebep olmaktadr. Bu
tür mekanlar son derece konforsuzdur. Bu odalarn içindeki nem ve rutubet
miktar da çok fazla olabilmektedir. Bunlarn sonucunda mekanda kötü koku ve
sağlksz bir ortam olușmaktadr.” [7] Teknolojinin gelișmesiyle, bu tür
dezavantajlara karș önlemler alnabilmektedir. Toprakla çevrelenmiș yaplarda
çatlardan ve duvarlardan hiç hava sznts olmamaktadr. Bu sadece kș
aylarndaki scaklk düșüșünü azaltmakla kalmayp, ayn zamanda yaz
aylarndaki s kazancn da azaltmaktadr, fakat temiz havann da içeri giriși
engellenmektedir. Sonuç olarak bu yaklașmda, rutubet, havalandrma ve koku
kontrolü için özel çözümler düșünülmelidir [15].
Yeșil çat örtülerinin bütün avantajlarndan etkin bir șekilde yararlanlabilmesi
ve dezavantajlarnn ortadan kaldrlabilmesi için baz önlemler alnmas
gereklidir. Yaltm ve havalandrma konusunda alnabilecek önlemler ve
alternatif çözümlerin yannda, yeșil çatl yapnn nerede tasarlanacağ da
önem tașmaktadr. “Yeșil çat örtüsünün ne kadar bașarl olabileceği yerel
iklimle ilișkilidir. Yoğun yağș alan bölgelerde “yașayan” çatlar baharda çiçek
açacak ve bütün yl boyunca yeșil kalabilecektir. Kurak bölgelerde, zor
çimenler ve yapraklarla örtülü olsalar bile, çat örtüsü yaz aylarnda ölmekte
ve sadece bahar aylarnda en iyi döneminde olabilmektedir. Çünkü çim, yln
çoğu zamannda bask altnda olmakta, yabani otlar kolayca çkabilmekte ve
zorlu șartlar altnda çimenliğin bir bölümü așnabilmektedir.” [3] Geleneksel
çat örtülerine göre daha uzun ömürlü olan yeșil çat örtüleri, zorlu iklim
șartlar karșsnda dayanmlarn kaybederek, yapya zarar verebilmektedir.
3.3Yeșil Çatl Yaplarn Mimari Tasarmda Biçimleniși
Yeșil çatl yaplar, zemin seviyesine göre konumlar ve toprakla olan ilișkileri
açsndan, mimari tasarmda çeșitlilik göstermektedir. Bu yaplar dört ana
bașlk altnda incelemek mümkündür.

Tamamen zemin seviyesinin üstünde konumlanan yaplar.

Toprak örtülü yer üstü yaplar,

Zemin seviyesinin altnda konumlanan yaplar,

Tamamen yer altnda konumlanan yaplar,

[12]
Proje ad:Prefectural İnternational Hall
Yl:1995
Mimar: Emilio Ambasz
Yer:Fukuoka, Japonya

Fukuoka City’de, hzl yaplașma süreci sonucunda yeșil alanlar gitgide
azalmaktadr. Bu duruma alternatif bir çözüm üretmek amacyla yapnn
güney cephesi tamamen yeșil çatl olarak tasarlanmștr. Güneyde bulunan
yeșil park alanyla bütünleșen yapda, yeșil çat örtüsü ayn zamanda
kullanlabilir durumdadr. 9290,3 m2 yeșil çat örtüsüne sahip olan yap, yeșil
çat örtüsünün sürdürülebilirlik bağlamndaki avantajlarnn tümünden
maksimum düzeyde yararlanmaktadr [18].

3.3.2.Toprak Örtülü Yer Üstü Yaplar
Bu yaplar, zemin seviyesinin üstünde inșa edilmekte, yapnn üzerinde toprak
örtülü bir yüzey olușturulmaktadr. Zemin seviyesini yükselterek böyle bir
yüzey olușturma, park, çevre düzenlemesi ve kentsel alana katk
sağlamaktadr. Toprak örtülü yaplar geleneksel usulle de inșa
edilebilmektedirler. Sadece çat örtüsü ve baz cepheleri özelleșmiștir [7].
Doğal șktan yararlanma, yan pencereler ve tepe pencereleri sayesinde
gerçekleșmektedir. Baz cephelerin toprak örtüyle kapl olmas nedeniyle
havalandrmann önem tașdğ yaplarda, dș mekanla etkileșim içinde olan
cepheler sayesinde, kolaylkla doğal havalandrma sağlanabilmektedir.
Teknolojinin gelișmesi, yeni yapm teknikleri ve yeni malzemeler sayesinde,
çok kompleks yaplarda da bu yaklașm uygulanabilmektedir. Yeșil çat
örtüsünün sürdürülebilirlik bağlamnda getirdiği avantajlarn hepsini içeren
yaplar, yer altnda konumlanan yeșil çatl yaplarla, yer üstünde konumlanan
yeșil çatl yaplarn arakesitini olușturmaktadr.
Çizelge 2. Toprak örtülü yer üstü yeșil çatl yap
örnekleri

3.3.1.Tamamen Zemin Seviyesinin Üstünde Konumlanan Yaplar
Yapnn üst yüzeyinin tamamna veya bir bölümüne yeșil çat örtüsünün
uygulandğ yaplardr. Tamamen görsel amaçl tasarlanabilecekleri gibi,
alternatif dș mekan yaratarak insanlarn kullanmna açk olarak da
tasarlanabilmektedirler. Kullanm alan, binann ișleviyle direk ilișkili değildir.
Pek çok yapda kolaylkla uygulanabilirler fakat, eğimli çatlarda 7-10 derece
aras idealdir. Eğimi 25 derecenin üstünde olan çatlar için erozyon söz konusu
olabilmektedir. Bu durum kullanlan özel altlk tabakasyla ve basnca karș
konulan çapraz kirișlerle kontrol edilebilmektedir [16]. Yeșil çatl yaplarn tüm
avantajlarn sağlamaktadrlar. Bu bağlamda, özellikle son yllarda tasarlanan
sürdürülebilir yaplarn sembolü haline gelmișlerdir. Pek çok sürdürülebilir
yapda uygulamalarn görmek mümkündür.
Çizelge 1. Tamamen zemin seviyesinin üstünde
konumlanan yeșil çatl yap örnekleri

[17]

[18]

[19]
Proje ad: I Project
Mimar:
Toyo Ito

[19]

Yl: 2004-2005
Yer: Fukuoka, Japonya

I Project, Fukuoka City’nin bat bölümünde, park alan olmak üzere
olușturulan yapay adada konumlanmaktadr. Parkta vakit geçiren insanlarn,
bir șeyler yiyebileceği ve okuyabileceği üç yeșil konut olușturulmuștur.
Yapnn yeșil çat örtüsü, tamamen kullanma açk ve park alannn devam
gibi düșünülmüștür. Yeșil çat örtüsü, ayn zamanda iç mekanla dș mekan
birleștirici bir elemandr [13]. Doğal șk ve havalandrma, tepe pencereleri ve
yan pencereler sayesinde yaplmaktadr. Büyük boyutlarda tasarlanan proje
yeni yapm teknikleri sayesinde kolaylkla uygulanmștr.

[17]

Proje ad: Kaliforniya Bilim Akademisi Müzesi
Mimar: Renzo Piano Yl: 2008 Yer: San Faransisko, USA
San Fransisko’da Golden Gate Park’nda yer alan müze, her yönüyle
sürdürülebilirdir. Geri dönüșümlü malzemeler kullanlarak inșa edilmiștir.
Dalgal çat; taze ve serin havann merkezi meydandan içeri girmesine ve
scak havann yüksekte yer alan noktasal hava menfezlerinden çkmasna
yardm etmektedir. Doğal aydnlatma ve su tasarrufunun da sağlandğ yap
yeșil çat örtülü olarak tasarlamștr. Çat yeșil örtü sayesinde izole
edilmekte, yağmur suyunu tutmakta ve çeșitli canllar için yașam alan
olușturmaktadr. [17].

[20]

[7]
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Proje ad: 222 House
Mimar: Future Systems

özelliklere göre tasarlanan merkez, enerji korunumu ve benzeri yeșil çatl
yaplarn tüm avantajlarn sağlamaktadr.

Yl:1994
Yer: Pembrokeshire

Pembrokeshire ulusal parknda konumlanan yap, bulunduğu doğal ortama
en az zarar verecek șekilde konumlanmștr. Doğal çevrenin bir parças
olarak görülmektedir. Yapnn ön ve arka cephelerinde saydam braklan
yüzeyler dșnda, tamamen yeșil çat örtüsü mevcuttur. Ișk ve doğal
havalandrma bu saydam cepheler yoluyla yaplmaktadr [20]. Toprak örtülü
yüzeyler sayesinde ekstra s kazanc elde eden yap, yeșil çat örtüsünün
tüm avantajlarn sağlanmaktadr.

3.3.3.Zemin Seviyesinin Altnda Konumlanan Yaplar
Bu tip yaplar, zemin yüzeyinin hemen altnda konumlanmaktadr. Genellikle
dș ortamla ve doğal șkla direk etkileșim içindedirler. Kendi içlerinde avlu
olușturabilmektedirler. Böylece sadece gün șğndan faydalanmakla kalmayp,
ayn zamanda bir takm dș manzaralara da açlmaktadrlar. Bu da hava
durumundan ve mevsimlerden direk etkilenmelerini sağlamaktadr [7]. Doğal
ortamla direk ilișki içinde olduklar için, pek çok fonksiyon çözümüne
elverișlidirler. Doğal șk ve doğal havalandrma sağlanabilmesi büyük bir
avantajdr. Uygulanan fonksiyon, arsayla orantl olduğu sürece doğal ortamdan
etkin faydalanma sağlanmaktadr. Çok kompleks yaplarda, alan yetersiz
kaldkça yer altnda konumlanan birim says artmakta ve doğal ortamla olan
ilișki kesilebilmektedir.

3.3.4.Tamamen Yer Altnda Konumlanan Yaplar
“Tamamen yer altnda konumlanan yaplarn, dș dünya ile ilișkileri ya hiç
yoktur ya da çok azdr. Onlar yerin çok derinlerinde veya yüzeyin hemen
altnda konumlanabilmektedirler. İnsan ve servis giriși bașka bir yapnn
zemininden olmadğ sürece, bu yaplarn girișleri genel olarak yer üstündedir.
Tamamen yer altnda konumlanan yaplar, șk ve hava için tamamen mekanik
sistemlere bağmldrlar.” [7] Bu tip yaplar, metro istasyonu gibi alt yap
komplekslerde veya insanlarn daha az zaman geçirdikleri bir takm
mekanlarda görülebilmektedir. Endüstri yaplarnn pek çoğu ve çeșitli alș veriș
merkezleri yer üstünde tasarlansalar da kimi zaman tamamen kapal
olabilmektedirler. Bu tip yaplar, tamamen yer altnda konumlanan yaplarla
benzer özellikler göstermektedirler. Sürdürülebilir mimarlk bağlamnda
düșünüldüğünde ișlevsel olarak sorun yașanmadğ sürece bu yaplarn yer
altnda konumlanmas yeșil çatl yaplarn avantajlarn beraberinde
getirmektedir.
Çizelge 4. Tamamen yer altnda konumlanan yeșil
çatl yap örnekleri

Ișk olușturulan avlularn yannda tepe pencerelerinden, veya yan
pencerelerden de alnabilmektedir. Toprakla direk ilișki içinde olan yaplarda
nem ve snn dağtlmas önem tașmaktadr [21]. Doğal șğn alndğ
noktalardan sağlanan doğal havalandrma sayesinde iç ortam daha konforlu
hale gelmektedir. Yapay șk ve mekanik havalandrmaya göre daha sağlkl
koșullar olușturulmaktadr. Zemin seviyesinin altnda konumlanan yaplarda da,
yeșil çat örtülerinin sürdürülebilirlik bağlamnda sağladğ avantajlarn hepsi
sağlanmaktadr.
Çizelge 3. Zemin seviyesinin altnda konumlanan
yeșil çatl yap örnekleri

[7]

[7]

Proje ad: Museonder Müzesi Yer: Hollanda
Mimar:
Van Hillo Verschaeren Architecten
Hollanda’daki “De Hoge Velume” ulusal parknda bulunan Museonder müzesi
tamamen yer altnda konumlanan yaplara örnektir. Ulusal parkn doğal
yapsna en az zarar verecek șekilde, tamamen yerin altnda
konumlandrlmștr. Sadece giriș bölümü yer üstündedir. Geniș alan
kaplayan ve insanlarn ksa süreli ziyaret ettikleri müzenin, havalandrma ve
șk çözümlerinde mekanik destek alnmaktadr.
[22]

[7]
Proje ad: Eaf Radyo İstasyonu
Yl: 1980
Mimar:
Gustav Pechl
Yer: Aflenz, Avusturya

Mimar Gustav Peichl, EAF Radyo İstasyonunu tasarlarken doğaya verilen
zarar minimumda tutmay hedeflemiștir. Zemin seviyesinin hemen altnda
konumlanan yap, avlu ve yan pencereler sayesinde dș mekanla iletișim
kurulmaktadr. Dș ortamla en çok etkileșim içinde olmas istenen ofis ve
konutlar, olușturulan avlunun çevresinde konumlanmaktadr [22]. Böylelikle
doğal havalandrma ve doğal șktan maksimum yararlanlabilmektedir.
[7]

[7]

Proje ad: Jublee Lne Metro İstasyonu
Yl:1998
Mimar: Foster and Partners Yer: London, İngiltere
[20]
[20]
Proje ad: Archaeolnk Merkezi
Mimar: Edward Cullinan

[20]

Yl:1997
Yer: Oyne, İskoçya

Achaeolink merkezi, yüzde sekseni yer altnda konumlanmak üzere, zemin
seviyesinin hemen altnda olușturulmuștur. Yapnn tamam yeșil çat
örtüsüyle kaplanmștr. Sinemalarn yer aldğ kubbede bulunan pencereler
sayesinde, dș ortamla iletișim kurulmaktadr. Konutlar, restoranlar ve
dükkanlar, gömülmüș avlulara açlmakta ve bu sayede doğal șk ve havadan
yararlanabilmektedirler. Yer alt yaplarnda dikkate alnmas gereken
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Foster and partners tarafndan tasarlanan Londra’daki jubilee line metro
istasyonu, dș ortamdan alglanmas istenilen giriș bölümleri dșnda,
tamamen yer altnda konumlanmaktadr. Metro istasyonu, fonksiyon olarak
insanlarn snrl zaman geçirdikleri bir mekandr. İçinde bulunan yönetim
birimleri ve alșveriș merkezi dahil bütün birimler yer altnda
çözümlenmiștir. Yer üstünde kalan bölüm yeșil alan olarak
değerlendirilmiștir.
4. Sonuç ve öneriler
Sürdürülebilir mimarlk, çevre kirliliği ve bozulan doğal dengelerin, tüm dünya
ekosistemini tehdit edecek boyutlara ulaștğ günümüzde, mimari tasarm
sürecinin vazgeçilmez kavramlar arasnda yer almaktadr. 1960’l yllardan
önce daha çok pasif enerji kullanm ve çevresel faktörlerin en iyi șekilde

değerlendirilmesi șeklinde ele alnmștr. 1960’l yllardan günümüze kadar
ulașan süreç içerisinde, teknolojinin gelișmesi ve sürdürülebilir mimarlğ
destekleyici çözümler üretilmesi ile önceki yllarda yaplan çalșmalar
geliștirilmiștir.
Yaplarda yeșil çat örtüsünün kullanm da, teknolojinin gelișmesiyle
desteklenmiș ve sürdürülebilir mimarlğn sembolü haline gelmiștir. Geleneksel
dönemde kullanm alannn snrl olduğu ve yeterince bilinçli kullanlmadğ
görülmektedir. Yeșil çat örtülü yaplarn tarihsel gelișim sürecine baktğmzda,
1970’li yllardan itibaren farkl fonksiyonlar barndran pek çok yapda
kullanmna rastlamaktayz. Sürdürülebilir mimarlk adna sağladğ avantajlar
dikkate alnarak yaplan bilinçli kullanmlar, 1980’lerden itibaren artș
göstermiștir.
Hzla yaplașan kentlerde, yeșil alanlarn says günden güne azalmaktadr.
Yeșil alanlarn, CO2 emisyonunu azaltmak, yağmur suyu depolamak,
ekosistemdeki canllara doğal yașam alan olușturmak ve benzeri,
sürdürülebilir mimarlk adna pek çok faydas bulunmaktadr. Hzl yaplașma
sürecinde, yeșil alanlarn saysn arttrmak ve sürdürülebilirlik bağlamndaki
faydalarndan yararlanabilmek için binalarda yeșil çat örtüsünün kullanm
yaygnlaștrlmal ve buna yönelik yasalar çkartlmaldr. Günümüz
teknolojisiyle pek çok yapda uygulama imkan olan yeșil çat örtülerinin
faydalar ve kullanm konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir.
Günümüzde yeșil çat örtülerinin dezavantajlarn gidermek üzere çeșitli çözüm
önerileri geliștirilmektedir. Yeșil çatl yaplar fazla nem ve rutubete karș
korumak, yağmur suyunu depolamak ve fazla suyun bitkileri çürütmemesi için
atlmasn sağlamak amaçl filtre ve drenaj sistemleri bulunmaktadr. Yeșil çat
örtüsünün alt katmanndaki mekanlarn konforu açsndan su yaltm
katmanlarnn maksimum geçirimsiz olmasna özen gösterilmektedir. Baz yeșil
çat uygulamalarnda, bitki tașyc tabakalar sürdürülebilirlik açsndan önem
tașyan yerel malzemelerden olușmaktadr. Sentetik esasl malzemeler yerine
kiremit krnts kullanlmaktadr. Bu çözüm önerileri sürdürülebilir mimarlk
bağlamnda bütünleștirilmeli, noktasal çözümler yerine bütüncül çözümler
önerilmelidir.
Yeșil çatl yaplar mimari tasarmda biçimlenișlerine göre ele aldğmzda,
binann fonksiyonu ve zemin seviyesine göre konumu önem tașmaktadr.
Tasarm sürecinde bu durum iyi bir șekilde analiz edilmeli ve doğru
fonksiyonlar doğru biçimde kullanlmaldr. İnsanlarn az vakit geçireceği ve
doğal șkla etkileșim içinde olmayan yaplarn doğal ortama en az zarar
verecek șekilde yer altnda çözümlenmesi buna örnektir. Diğer çat örtülerine
göre çok daha uzun ömürlü ve avantajl olan yeșil çat örtüsünün bilinçli
kullanmna yönelik çalșmalar yaplmaldr. Bu kapsamda, yeșil çat örtülü
yaplarda, yağmur suyunu depolayan sistemlerin çözülmesinin zorunlu hale
getirilmesi yerinde olacaktr.
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Abstract
This paper presents the results of a study, commissioned by the Chilean
Ministry of Education and UNESCO, of hygro-thermal comfort, visual comfort,
acoustics and indoor air quality, as experienced in selected classrooms of 8
state schools located in distinct climatic zones in Chile. Stretching more than
4200km north to south, and from high Andean mountains to Pacific coast east
to west, Chile covers a multitude of climatic regions that range from desert to
temperate rainforest. According to the Chilean standard “NCh 1079 of 77” [1]
these climates can be classified in 9 climatic zones of which 5 are covered by
this study, these being coastal desert, semi-desert transverse valleys,
Mediterranean, maritime temperate and sub polar oceanic.
Using a post-occupancy evaluation methodology developed by the authors,
based on international precedents, 14 classrooms were evaluated with visual
analysis, questionnaires and insitu measurements over a 5 day period.
Although limited in its duration, the study clearly highlighted deficits in each of
the areas of study; these included unacceptable sound pollution arising from
transport; overheating due to excessive solar gain; insufficient heating and
poorly insulated building fabric; poor indoor air quality; and poor day and
electric lighting.
Unfortunately the quality of Chilean public education does not reflect the
country’s level of economic development. Although this year (2010) Chile
joined the OCDE, the last published national educational tests of 9 year olds,
recorded poor results in reading comprehension, with 35 % of these children
not reaching baseline standards and 41 % not reaching baseline standards in
mathematics [2]. At the same time, a study of occupational health of teachers
in Chile, undertaken by the Pontificia Universidad Católica on behalf of the
Colegio de Profesores de Chile in 2000 [3], in which 476 teachers in 5 regions
of Chile were interviewed recorded adverse conditions which directly affected
teachers physical and mental health and as a consequence their ability to
teach. 51.6% complained of inadequate thermal conditions; 40.1% of high levels
of background noise, 23.6% of contamination (rubbish, dust etc.) and 23% of
inadequate lighting.
This study allows for the overview of the common environmental problems
faced by Chilean state schools located in different climates along the country;
the design of solutions for existing schools buildings; and improved design
solutions for new educational establishments. Hopefully, schools with a better
environment will allow students and teachers alike to improve their
performance. The provision of adequate ventilation, daylighting and classroom
acoustics should reduce stress; improve attention span and promote general
wellbeing.
Keywords: Chile, Schools, Comfort, Post-Occupancy Evaluation, Indoor air
quality, monitoring
1. Introduction
1.1. Background
As a consequence of the introduction in 1997 of full-time mandatory education
for children aged between 6 and 13 years [4], the Chilean Ministry of Education
(MINEDUC) signed an agreement of collaboration with the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to develop the
project “Reforma Educativa Chilean: Optimazación de la Inversión en
Infrastructura Educativa” (Chilean Educational Reform: Optimization of
Investment in Educational Infrastructure). After 12 years in operation and with
approximately 1600 [5,6] new educational establishments created, the Chilean
Ministry of Education and UNESCO have commission this preliminary study of
hygro-thermal, visual and acoustic comfort, and indoor air quality. Whilst
previous studies have concentrated on quantity and general design of
educational spaces, this is the first to consider their affects on their
occupants.
Unfortunately due to the limited timescale allowed by funding constraints this
study had to be completed either side of the school summer holidays. For this
reason the study focuses solely on those issues arising during the summer
months. Based on the findings of this study a more extended study, with more
refined methodology and parameters defined by the results presented in this
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paper, is required. This obviously should include winter months to provide the
complete picture.
1.2. Objectives
The aim of this study, though limited in scope, is to begin to ascertain a
general overview of comfort provided in the learning environment throughout
Chile and how this influences the learning process. Whilst it is unlikely that
specific solutions will arise from this study, it is hoped that it will highlight the
common problems faced by state schools in Chile and begin to draw general
conclusions, allow for the planning of more details studies in the future and
the design of solutions.
The parameters evaluated as part of this study were air temperature, internal
surface temperate of classroom walls, background noise levels, natural and
artificial lighting and levels of carbon dioxide.
1.2.1. Climatic Conditions
Continental Chile stretches from latitude 17.5° to 56° south, and rises from
sea level to over 4000m. Within this sliver of geography there exist many
climatic regions and distinct microclimates. In order to assist with
architectural design 9 climatic habitational zones have been defined under the
Chilean standard “NCh 1079 of 77” [1] These are Northern Coast, a coastal
desert region; Northern Desert, an arid region including the Atacama Desert;
Northern Transverse Valleys, which are characterized by a semi-desert
climate; Central Coast, a warm temperate maritime region; Central Interior,
with a Mediterranean climate; Southern Coast, with cold temperate maritime
characteristics; Southern Interior, a region with a cold temperate climate
dominated by temperate rainforest; Extreme South, a large region ranging
from cold temperate maritime to sub polar oceanic, requiring further
subdivision but scarcely populated; and Andean running the length of the
country for altitudes over 1000m above sea level.
For this study classrooms in 8 schools were selected in 5 of these climatic
zones, these being Northern Coast, Northern Transverse Valleys, Central
Interior, Southern Coast and Extreme South.
Table1. School location and corresponding climatic zone.
School
A
B
C

Location
Copiapó

Climatic Zone
Northern Transverse Valleys.

Caldera

Northern Coast.

D
E
F

Santiago

Central Interior.

G

Ancud

H

Chonchi

Puerto Montt

Semi-desert

Coastal desert
Mediterranean

Southern Coast.

Cold Temperate Maritime
Extreme South

Sub polar oceanic

Extreme South

Sub polar oceanic

1.3. Methodology
The methodology used in this study, common to many Post Occupancy
Evaluations, uses a mixture of visual observations, interviews with building
managers, anonymous interviews with teachers, and digital measurements, to
establish the environmental comfort of the spaces analyzed, whilst in use.
1.3.1. Post Occupancy Evaluation
In general the majority of architects, engineers, construction team and even
public clients, once a building is completed, rarely return to see it in use and
learn from its occupants. This has lead on a global scale to the construction
industry being slow to learn from its mistakes or even realize when they have
had a simple success [7].
This deficiency within the design process is one that that is slowly being
rectified across the world. Early studies of the performance of a students

residence by Sim Van der Ryn at the University of California Berkley may have
been unique at the time [8], but the same university has gone on to develop
its “Vital Signs” program [9] which provides a tool-kit for architectural
students to include as part of their education. On the other side of the Atlantic
the series of ‘Probe Studies’ undertaken by Bordass and Leaman in the United
Kingdom, starting with the office building Tanfield House in 1995 [10], began to
raise the profile of this methodology.
2. Case Studies
2.1. School A, Copiapó- Semi-Desert

External
Internal

2.1.1 Visual observations
The school is situated with the main road to the north and a side road to the
east. The classroom is on the ground floor, facing east. The construction is
reinforced concrete, of 250mm overall thickness with a pale green painted
plaster internal finish and external un-insulated render. The room is 2.9m high
with 17.8% of the wall surface glazed, principally towards the east. No external
solar protection is provided with only internal curtains. The artificial lighting
consists of 16 fluorescent tubes, which are all switched on.

Figure 4. School A, Internal and external temperatures over a 4 day period
2.1.4 Specific Conclusions
The principal problem is the noise pollution caused principally by lorries
passing on the adjacent road. This was confirmed by the building manager
and teachers interviewed who reported rated this nuisance as 5 (on a scale of
1-6) and its interference with their work as 6, with the necessity to interrupt
classes each time a lorry passes. The noise also results in poor ventilation due
to reluctance to open windows.

2.1.2 Photographic Records

At an urban scale the offending lorries could be redirected via an alternative
route, or prohibited during school hours. Otherwise the use of hermetically
sealed double glazing with mechanical ventilation should be considered.
2.2. School B, Copiapó- Semi-Desert
Figure 1. School A, External view

2.2.1 Visual observations
The school is situated within its own grounds. To the west, the direction of
the predominant wind (SW), is located a bare earth football pitch. The
classroom is situated on the ground floor, facing north. The construction is
reinforced concrete, of 270mm overall thickness with a pale yellow painted
plaster internal finish and external un-insulated render. The room is 2.7m high
with 17% of the wall surface glazed, principally towards the North. No external
solar protection is provided with only internal curtains. The artificial lighting
consists of 14 fluorescent tubes, which are all switched off.

Figure 2. School A, Internal view of study classroom
2.2.2 Photographic Records

2.1.3 Results of Measurements
Table2. Table of measurements, school A.
11:00, 30/03/2009, early autumn
Parameter
Air Temp.
Rel. Humidity
CO2 levels
Average Surface Temp.
Background Noise level
External light level

Units
°C
%
P.P.M.
°C
dBA
lux

External
23.4
54
600
75
10,800

Internal
23.6
72
1350
22.9
75
Figure 5. School B, External view

Figure 6. School B, Internal view of study classroom
2.2.3 Results of Measurements
Table3. Table of measurements, school B.
11:00, 31/03/2009, early autumn
Figure 3. School A, illumination at desk level

Parameter
Air Temp.
Rel. Humidity
CO2 levels
Average Surface Temp.
Background Noise level
External light level

Units
°C
%
P.P.M.
°C
dBA
lux

External
21
70
630
65 -78
10,800

Internal
22.8
71
1250
23.7
60-65
-
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Figure 7. School B, illumination at desk level
2.2.4 Specific Conclusions
A third of teachers interviewed experienced discomfort from glare arising
from the lack of external solar protection. In turn this leads to internal curtains
often being closed, thus reducing natural daylighting and augmenting the
reliance on artificial illumination.
Horizontal shading, perhaps in the form of a light shelf could reduce glare and
provide more homogeneous daylighting.
Teachers interviewed reported that the location of the bare earth football
pitch causes problems with dust and prohibits the opening of windows. The
simplest solution would be to surface the pitch or create a windbreak with
trees and shrubs.
2.3. School C, Caldera- Coastal Desert
2.3.1 Visual observations
The school is occupies an entire urban block in the town centre. The
classroom is situated on the ground floor, facing west. The construction is a
steel frame with un-insulated 90mm brick, or 40mm solid panel infill. The
internal finish is apricot painted plaster. The room is 2.7m high with 17% of the
wall surface glazed, principally towards the west. Planting provides limited
external solar protection, supplemented by internal curtains. The artificial
lighting consists of 4 low energy pendant bulbs, which are all switched on.

Figure 10. School C, illumination at desk level
2.3.4 Specific Conclusions
School C again suffers similar problems regarding noise pollution, leading to
poor ventilation, in addition to lack of solar protection.
2.4. School D, Santiago- Mediterranean
2.4.1 Visual observations
The school is situated in the city centre, occupying the corner of a city block.
Two classrooms were studied both situated on the top floor of a three story
block, one facing east, the other west. The construction is reinforced concrete,
of 200mm overall thickness with a yellow painted plaster internal finish and
external un-insulated render. The rooms are 3.5m high. The east facing room
has 20% glazing distributed both east and west walls with no external shading
and internal curtains. The west facing room has 12.5% of the wall surface
glazed, principally towards the west. External vertical panels provide solar
protection, supplemented by internal curtains. In both classrooms the artificial
lighting consists of 14 fluorescent tubes, which are all switched on.
2.4.2 Photographic Records

2.3.2 Photographic Records

Figure 11. School D, External view

Figure 8. School C, External view

Figure 12. School D, Internal view of eastern classroom

Figure 9. School C, Internal view of study classroom
2.3.3 Results of Measurements
Table 4. Table of measurements, school C.
11:00, 01/04/2009, early autumn
Parameter
Air Temp.
Rel. Humidity
CO2 levels
Average Surface Temp.
Background Noise level
External light level

640

Units
°C
%
P.P.M.
°C
dBA
lux

External
21.8
62
610
62
48,000

Internal
23
80
1450
25.3
75
-

Figure 13. School D, Internal view of western classroom
2.4.3 Results of Measurements

plaster internal finish and external un-insulated render. The room is 3.2m high
and has 17% of wall surface glazed, distributed equally between external wall
and that to the internal patio. No external solar protection is provided with
only internal curtains. The artificial lighting consists of 6 fluorescent tubes, the
lights are all switched on.

Table 5. Table of measurements, school D
East classroom 12:00, 04/12/2008, early summer
Parameter
Units
Air Temp.
°C
Rel. Humidity
%
CO2 levels
P.P.M.
Average Surface Temp.
°C
Background Noise level
dBA
External light
lux
Table 6. Table of measurements, school D
West classroom 12:30, 04/12/2008, early summer
Parameter
Air Temp.
CO2 levels
Average Surface Temp.
Background Noise level
External light level

Units
°C
P.P.M.
°C
dBA
lux

2.5.2 Photographic Records
External
24
7000

Internal
25
52
1350
25.5
69 -76
-

External
24
7000

Internal
25.5
772
25.5
62-74
-

Figure 16. School E, External view

Figure 17. School E, Internal view of study classroom
2.5.3 Results of Measurements
Table 7. Table of measurements, school E.
10:20, 09/12/2008, early summer
Figure 14. School D, illumination at desk level
Eastern Classroom

Parameter
Air Temp.
Rel. Humidity
CO2 levels
Average Surface Temp.
Background Noise level
External light level

Units
°C
%
P.P.M.
°C
dBA
lux

External
26.8
44
17,500

Internal
19.9
76
950
26.6
45 -66
-

External
East classroom
West classroom

Figure 18. School E, illumination at desk level
Figure 15. School D, Internal and external temperatures over a 6 day period
2.4.4 Specific Conclusions
Once again, due to the schools city centre location, noise pollution is the
principal problem faced by school D. Of the teachers interviewed all reported
that background noise levels interfere with their work. They confirmed a
constant conflict between external noise when windows are open and poor
indoor air quality and serious overheating when windows remain closed.
The complexity of the inner-city location would make urban transport control
an unlikely solution, therefore hermetic high performance glazing with
mechanical ventilation could perhaps be the most appropriate solution. This
could be coupled with the use of night purging to take advantage of the low
nocturnal temperatures experienced in Santiago, and the high thermal mass
inherent in the buildings construction, to help reduce summer peak
temperatures.
2.5. School E, Santiago- Mediterranean
2.5.1 Visual observations

2.5.4 Specific Conclusions
Due to its location in a quiet residential neighbourhood noise pollution an
issue and so natural ventilation via opening windows is possible. The high
levels of thermal mass provided by construction help regulate temperatures
during the summer months; however it is likely that the lack of insulation
leads to discomfort from the cold in winter and problems with condensation.
Due to a reluctance of teachers to participate in the proposed interviews it is
not possible to confirm this.
2.6. School F, Puerto Montt- Cold Temperate Maritime
2.6.1 Visual observations
The school is situated in a rural location but is adjacent to the cities airport.
The classroom is situated on the ground floor, facing north. The construction
is timber framed with un-insulated timber panel infill painted pale yellow
internally. The windows are fixed shut due to noise pollution from adjacent
airport. No external solar protection is provided with only internal curtains.
The artificial lighting consists of fluorescent tubes, which are all switched off.
2.6.2 Photographic Records

The school is situated in a quiet residential neighbourhood fronting onto a
square. The classroom is situated on the ground floor facing north. The
construction is solid brick, of 250mm overall thickness with an apricot painted
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Figure 19. School F, External view
Figure 21. School G, Internal atrium
2.7.3 Results of Measurements
Table 9. Table of measurements, school G.
10:30, 19/03/2009, early autumn
Parameter
Air Temp.
Rel. Humidity
CO2 levels
Average Surface Temp.
Background Noise level
Average light level
Figure 20. School F, Internal view of study classroom

External
17
82
630
76-80
6000

External
14
99
11,500

Internal
24
84
2600
23
79-80
1417

2.6.4 Specific Conclusions
At school F the problem of external noise pollution is taken to its extreme due
to the schools inappropriate location besides the airport. All teachers
interviewed confirmed that it was necessary to interrupt their classes each
time a plane lands or takes off. They also confirmed that with the windows
fixed shut the classroom is stuffy with insufficient ventilation and high
humidity. Whilst there exists possible new-build solutions to this problem the
most effective and affordable solution would be to relocate the school, a
solution that the local authorities are currently pursuing.
2.7. School G, Ancud- Sub polar oceanic
2.7.1 Visual observations
The school is situated near the seafront close to centre of town, with a
central atrium with translucent roof. The classroom is situated on the second
floor, facing east. The construction is reinforced concrete with pale yellow
painted plaster internally. No external solar protection or internal curtains are
provided. The artificial lighting consists of 8 fluorescent tubes, which are all
switched off.

The central atrium provides a vibrant centre to the school and provides a
well-lit protected space for recreation throughout the year. However the lack
of acoustically absorbent materials in this space leads to poor acoustics and
complaints by teachers.
The introduction of absorbent materials, such as acoustic wall or ceiling
panels would help reduce the reverberation time of the space.
In interviews the teachers’ most common complaint was that of the cold, 80%
wear outdoor coats for winter classes. The problem is aggravated by
problems with the under floor heating system. It is unclear if this is a
mechanical or economic problem, but it is clear that the lack of insulation in
the building envelope clearly does not help. Inadequate ventilation was also
once again highlighted, this time due to low outdoor air temperatures and
associated draughts.
The insulation of the building envelope and mechanical ventilation with heat
recovery should be considered.
2.8. School H, Chonchi- Sub polar oceanic
2.8.1 Visual observations
The school is recently constructed and is the only school studied with thermal
insulation. It is situated in the upper part of the village overlooking the bay,
with a central atrium. The classroom is situated first floor, facing east. The
construction is timber framed with 100mm of insulation, clad internally and
externally in timber. The room has glazing to the east and south. No external
solar protection is provided with only internal curtains. The artificial lighting
consists of 6 fittings each with 3 fluorescent tubes, which are all switched on.
2.8.2 Photographic Records

2.7.2 Photographic Records

Figure 22. School H, External view
Figure 20. School G, External view
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Internal
22
85
2600
20.1
66-73
578

2.7.4 Specific Conclusions

2.6.3 Results of Measurements
Table 8. Table of measurements, school F.
15:20, 18/03/2009, early autumn
Parameter
Units
Air Temp.
°C
Rel. Humidity
%
CO2 levels
P.P.M.
Average Surface Temp.
°C
Background Noise level
dBA
Average light level
lux

Units
°C
%
P.P.M.
°C
dBA
lux

It is logical, and indeed desirable when considering sustainable urbanism, to
locate schools in populated areas with good transport connections. However if
educational buildings are not designed with classroom acoustics in mind there
is an obvious conflict. Currently there exists no Chilean law or standard
regarding noise pollution arising from transport and the teaching environment.
The only related law DS 146 [12] refers only to ‘fixed sources’ of noise pollution
and thereby omits any arising from mobile sources such as transport.
3.2 Indoor Air Quality

Figure 23. School H, Internal view of study classroom
2.8.3 Results of Measurements
Table 10. Table of measurements, school H.
14:30, 19/03/2009, early autumn
Parameter
Air Temp.
Rel. Humidity
CO2 levels
Average Surface Temp.
Background Noise level
Average light level

Units
°C
%
P.P.M.
°C
dBA
lux

External
16
94
11,000

Internal
25.3
77
1545
23.3
63-67
742

In all but one school teachers reported a reluctance to open windows. In many
cases, especially schools D and F, this was a direct result of the primary
problem of noise pollution, however at school B it was a result of poor
external air quality and at schools G and H low external temperatures and
resulting draughts. Considering that all schools studied rely on natural
ventilation through direct opening windows the result is that of generally poor
indoor air quality in all climatic zones studied. Studies have proven that
increased levels of CO2 have a direct impact on children’s health and
performance in the classroom [13], with a measured decrement in Power of
Attention of approximately 5% in a study conducted by the Coley and Greeves
in 2004 [14].
Whilst natural ventilation is generally accepted to be a key component to
sustainable architecture, the results of this study would suggest that it is not
the optimum solution for the teaching environment especially when located in
urban areas, areas with airborne pollution or cold climates. In addition a
reliance on teachers opening windows is problematic. As noted in the user
interviews undertaken, a concern over acoustic or thermal discomfort often
takes priority over that for providing sufficient ventilation and good air quality.
3.3 Illumination

External
Internal

All but one of the classrooms studied presented poor natural daylighting, with
problems of glare, uneven distribution and high contrast. This problem was
particularly notable in those classrooms in the north and central regions
where lack of external shading leads to the need to keep internal curtains
closed, thereby relying almost exclusively on artificial lighting, which itself was
of poor quality and of low efficiency.
3.4 Hygro-Thermal Comfort

Figure 24. School H, Internal and external temperatures over a 6 day period
2.7.4 Specific Conclusions
Being the only school in the study with an insulted building envelope it is not
surprising to see that the indoor air temperature stays constantly above the
external. Due to its recent completion the building manager and teachers have
not yet experienced a winter in the building, however it is possible that the
natural ventilation strategy of simple opening windows may prove
problematic given the local climatic conditions.
The central atrium suffers similar acoustic problems as those encountered at
school G. In addition the space suffers from complete lack of ventilation with
no opening windows or mechanical ventilation, a problem also experienced in
the kitchen and dinning room of the school.
3. Final Conclusions
The results of this study, both those measured and those compiled from the
building manager and teacher interviews, highlight many of the principal
problems encountered in schools across Chile, these being noise pollution,
poor air quality, thermal discomfort and poor lighting. It is interesting to note
that in the interviews teachers concentrated on the first three problems, often
not noting poor lighting even when light levels were far below accepted
standards.
These problems directly impact on the performance of both pupils and
teachers and ultimately on the standard of education. For this reason it is
important that post occupancy evaluation becomes an ongoing, integral
component of the Ministry of Education’s management and design of
educational establishments.

Given that the study was undertaken during the summer months it is difficult
to draw precise conclusions as to the problems faced due to the absence of
thermal insulation. However teachers’ responses suggest that unacceptably
low temperatures are experienced with some reporting the need for them to
use outdoor clothing during lessons.
Overheating was encountered in those schools located in areas with hot
summers when windows were closed to reduce the acoustic problems
previously described.
3.5. Resume
It is evident from this study that although there has been an increase in the
quantity of educational establishments in Chile, an increase in quality is still
required. Whilst it is encouraging to see that thermal insulation is beginning to
be considered in newly built schools in the southern cold climates, an
investigation into mechanical or forced ventilation appropriate for the Chilean
climates and economic situation is clearly a necessity.
When designing new buildings architects should approach these problems in
an integrated way in order to optimize all parameters and their interactions.
In particular, the careful design of windows is critical if they are to maximise
natural daylighting, provide an adequate acoustic barrier to external noise
pollution, be an integral part of a ventilation strategy which minimises energy
loss whilst maximising indoor air quality, and by doing so create a comfortable
friendly learning environment.
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plans made in times, have made into housing zone which contains 10-12
storied buildings at the present day.

Endüstri devrimi ile sanayi ve teknoloji alanndaki gelișmeler, insan doğann
üstünde bir varlğa, doğay ise, her istediğini yapabileceğine inandğ, ona
hizmet eden bir araca dönüștürmüștür. Büyük insan popülâsyonlarnn
kaynaklar üzerinde yaratğ bask sonucu, doğaya (iklim, bitki örtüsü, doğal
kaynaklar, vb.) duyarl tasarm ve planlama yaklașm zamanla terk edilmiștir.
Bunun sonucu olarak dünyada farkl çevre sorunlar ortaya çkmștr; en
önemlilerinden biri de küresel snma ve buna bağl olarak yerel iklim
değișimleridir. Yerel iklim değișimlerinin belirgin olarak hissedildiği alanlar ise,
yaplașmaya konu kentsel alanlardr. Doğal, çevresel ve iklimsel veriler hiçe
saylarak, hzl yaplașma anlayșyla olușturulan kentlerde iklim değișimleri de
elbette ki kaçnlmaz olacaktr. Kentlerde yașanan iklim değișimlerinin en etkin
nedenlerinden biri ise hzl kentleșme/yaplașma sürecinde ortaya çkan çok
katl ve yoğun yaplașmadr.

In this study which is a product of cooperation of interdisciplinary, effects of
highrise buildings on wind had been examined, in a empirical platform, by
means of program FLUENT 6.1.22. By being exchanged storey heights of two
buildings chosen from the area and distance between them, effects on wind
speed and temperature had been examined. In case of being increased storey
heights of buildings and being reduced distance between them, it had been
determined that from the point of wind and temperature had came out
undesired positions. According to results acquired; it will be discussed what
needed to be paid attention for giving shape to built environment in terms of
wind and temperature to be prevented climate changes. In the analysed field,
especially, with ARC-GIS programme, it will also be examined where and how
highrise buildings must be positioned.

Bu çalșma kapsamnda çok katl ve yoğun yaplașmann iklim değișimleri
üzerindeki etkileri Rize kenti örneğinde incelenecektir. Tecer, Okutan ve0
Cerit’in [1] yaptğ araștrma sonucunda, kentte 1975 ylndan günümüze 0,9 C
lik belirgin bir scaklk artș tespit edilmiștir. Yörede iklim elemanlarnda
yașanan değișimin, kentleșmenin ivme kazandğ dönemle eș zamanl olmas
alan seçiminde belirleyici olmuștur. İncelenen alan, kenttin sahil kesiminde
dolgu sonucu elde edilmiștir. 1960’l yllarn bașnda yeșil alan olarak belirtilen
alan, zaman içerisinde üretilen planlar sonucunda, günümüzde 10-12 katl
binalarn olduğu konut bölgesine dönüșmüștür.
Disiplinler aras ișbirliğinin ürünü olan bu çalșmada, çok katl yaplarn rüzgar
üzerindeki etkileri, deneysel bir ortamda, FLUENT 6.1.22 program araclğyla
sorgulanmștr. Alandan seçilen iki binann kat yükseklikleri ve aralarndaki
mesafe değiștirilerek rüzgar hz ve scaklk üzerindeki etkileri incelenmiștir.
Binalarn kat yüksekliklerinin artrlmas ve aralarndaki mesafelerin azaltlmas
durumunda rüzgar ve scaklk açsndan istenmeyen durumlarn ortaya çktğ
saptanmștr. Elde edilen sonuçlara göre; iklim değișimlerinin önlenmesi için
rüzgar ve scaklk açsndan yapl çevrenin biçimlendirilmesinde nelere dikkat
edilmesi gerektiği tartșlacaktr. Özellikle incelenen alanda, ARC-GIS program
ile, çok katl yaplarn kent içerisinde nerelerde ve nasl konumlandrlmas
gerektiği de sorgulanacaktr.
Anahtar Kelimeler: İklim değișikliği, çok katl yaplar, rüzgar, scaklk, FLUENT,
ARC-GIS
ABSRACT
The development in the field of industry and technology with the Industrial
Revaluation have made into the human beings become dominant over nature
and also have converted nature a tool that serves human beings and also
believes that human beings can do everything over it. The pressure realized
by huge populations on resources have made design and planning approaches
sensitive to nature (climate, natural resources and flora, etc...) convey away in
times. As a result of this, different environmental problems, one of them is
global warming and depending on this local climate change, have occurred in
the world. One of the most important reasons that make up these is high and
density structuring depending on rapid urbanization process.
In this study, it will be analysed impacts over climate changes of highrise and
intense structuring in Rize city case. In result of investigation made by Tecer,
Okutan and Cerit [1], in the city,
from 1975 to the present, the marked
temperature increase, like 0,9 C0 , has been ascertained. Change occurred on
climate components in locale and period which urbanization has gained speed
are simultaneous, which this had been determinative choosing the area. The
field analysed have been came by filling of city’s coastal zone. In the early of
1960’s, the field which was determined as a open-space area, in the results of

Key Words: Climate change, highrise buildings, wind, temperature, FLUENT,
ARC-GIS
1.GİRİȘ
İnsanoğlu var olduğu ilk günden itibaren doğaya karș bir mücadele içerisine
girmiștir. İlk zamanlarda doğann olumsuz etkilerine karș doğayla birlikte var
olma mücadelesi verirken; günümüzde bunun tam aksine, doğay kendi
ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmaktadr. Bu amaçla insanoğlu, kendini iklimin
negatif etkilerinden koruyacak tedbirleri araștrmaya bașlamștr. Zamanla,
dünyann çeșitli iklim kușaklarnda yașayan insanlar, kendi iklim koșullarna
uygun, gerek dondurucu soğuklara, gerekse așr scaklara ve nemli hava
șartlarna uygun yaplar ve yapl çevreler düzenlemeyi öğrenmișlerdir [2].
Sanayi devrimi ve beraberinde gelen teknolojik gelișmelerin kentleri cazip hale
getirmesiyle, hzl bir kentleșme ve buna bağl olarak yeni bir kentsel
yaplanma süreci bașlamștr. Kentlerde hzl bir șekilde artan nüfus, arazi
kullanmnda radikal değișimlere neden olmuștur. Artk kentler, kar sağlanmak
istenilen toprak parçalarna dönüștürülmüș, planlamalar hiçbir kentsel ve
iklimsel faktör dikkate alnmadan yaplmaya bașlanmștr [3].
Yukarda belirtilen değișimin en dikkat çekici örneği, çok katl yaplarn
olușturduğu yerleșim üniteleridir. Bașlangçta sadece, kentsel arazi kullanmn
azaltmak amacyla uygulanan bu yap biçimi, zamanla bunun dșnda, kent
topraklarndan en fazla karn sağlamasna hizmet eden araçlara
dönüștürülmüștür. Bu yaplașma biçimi plansz olarak gerçekleștiği takdirde
çok çeșitli kentsel ve çevresel soruna neden olmaktadr. Örneğin, kent
rüzgarnn hzn azaltarak, yönünü değiștirerek, scaklk artșna sebep olarak,
iklim değișikliklerine neden olmaktadr.
1. 1. Çok Katl Yaplarn Rüzgara Etkisi
Kentsel alanda rüzgarn hz ve yönü; topografya, arazi kullanm, yaplarn
geometrisi, boyutlar, yükseklikleri, yaplar arasndaki yükselti farkllklar,
yaplar aras boșluklar (cadde-sokak), yeșil yoğunluğu, vb etkilenir [4].
Çok katl yaplarn, rüzgar hz ve akș hareketine etkileri üzerine yaplan
incelemelerde, bina ve yerleșme ölçeğinde farkl durumlar tespit edilmiștir.
Bina ve yerleșme ölçeğinde rüzgar hz ve akș hareketi așağda
sralanmaktadr:
1-Çok katl bir yapya çarpan rüzgar, akmn geldiği yöndeki ön bölümde,
așağya doğru yönlenir ve yüzey yaknnda arzu edilmeyen rüzgar
sirkülasyonuna ve hz artșna neden olur.
2-Çok katl bir yapya çarpan rüzgarn bir ksm da yapnn kenarlarna doğru
kayar. Bu alanlarda hava akm alan azaldğndan rüzgar hznda artș meydana
gelir.
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1.2. Çok Katl Yaplarn Is Adas Olușumuna Etkisi
Genel bir ifade ile kent s adalar, kent ile krsal alan arasndaki scaklk fark
olarak tanmlanmaktadr [7]. Kentlerdeki hava scaklğnn çevrelerindeki krsal
alandan daha yüksek olduğunu ifade etmektedir.Taha [8]’ya göre kent s adas
olușumuna neden olan faktörler;
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5-Kent içinde rüzgar hareketini, engellerin veya yaplarn yüksekliği yannda
aralarndaki mesafenin orann da etkili olduğu tespit edilmiștir [6].
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4-Yerleșmelerdeki çok katl yaplar hava akmlarn geniș ölçüde frenler ve
rüzgarn arka ksmlara geçmesini engeller. Böylece arka taraflarda ön
taraflara oranla daha sakin bir hava olușur. Bu durum yerleșeme üzerindeki
kirli hava tabakasnn itilerek taze havann șehir içine girmesine ve kentin
havalanmasna engel olur.

Rüzgar (m /sn)

3- Yap yüksekliği arttkça arka tarafta olușan rüzgar hareketinin etki alan
genișler, rüzgar hz daha da azalr. Bu durum, arkada olușan sakin hava alann
da arttr [5].

Yllar

Șekil 2. Rize ili rüzgar değerleri değișim grafiği [12]

2- Bitki örtüsü ve yeșil alan azlğ: Kentlerdeki bitki örtüsü ve yeșil alan azlğ
kentin buharlașma ile gerçekleșen soğuma potansiyelini azaltarak kent s
adas olușumuna sebep olur [10].

Rize kentinin çalșma alan olarak seçilmesinin nedeni Tecer, Okutan ve
Cerit’in [1] yaptğ araștrmann sonuçlardr. Scaklk değișiminin yașandğ
dönem, Rize’nin kentleșmeye bașladğ dönemle paralel bir gelișme gösterir.
Rize illinin nüfusu 1950’ye kadar önemli bir artș kaydetmemiș, 1950’den
itibaren hzl bir artș göstermiștir. 50’li yllara kadar bölgedeki tarmsal
alanlarn yetersizliği, ili göç veren bir yer yapmștr. 1950’den sonra çay
üretiminin yaygnlașmasyla, durum tersine dönmüștür [12]. Nitekim 1950
ylnda 15 067 olan Rize kent nüfusu, 2000 ylda yüzde dörtyüze yakn bir artș
göstererek, 78 144’e yükselmiștir [13].

3-Antropojenik s kaynaklar: Trafik (motorlu tașt egzozlar), endüstriyel
süreçler, havalandrma ve stma gibi insan etkinlikleri șehirlerde s üretirler.
Gün boyunca kentsel elemanlar tarafndan tutulan bu s, gece serbest braklr.
Bu durum kent atmosferinin gece süresince soğumasn engelleyerek hava
scaklğnn artmasna neden olur [11].

Rize'de yazlar serin, kșlar lman ve her mevsim yağșl bir iklim görülür. Elli
yl boyunca yaplan rasat sonuçlarna göre Rize'nin yllk scaklk ortalamas
14,5°C’dir. Yaz aylar pek scak geçmez, kșn da scaklk sfrn altna düșmez.
En scak ay olan Ağustos aynn scaklk ortalamas 22,6 °C, en soğuk ay olan
Ocak aynn scaklk ortalamas ise 6,7 °C’dir [12].

Kentlerde s adas olușumuna neden olan en önemli etkenlerden biri de çok
katl binalardr. Boyutlar ve yanlș yönlenmeleriyle, kente hakim olan
rüzgarlarn yönünü ve hzn değiștirmeleri ve yüzey genișliklerine bağl olarak
s tutma ve yanstma özellikleri diğer yaplara göre daha fazladr.

Rize denize kys olan bir kent olduğu için deniz meltemleri olușmaktadr ve
hakim rüzgar yönü güneybatdr. Kentin deniz taraf açktr ve yazn hakim
rüzgar yönü kuzey doğudur. Kș aylarnda karadan denize esen rüzgar soğuk,
denizden gelen ise stc etki yaparken; yaz aylarnda durum bunun tam
tersidir [12].

1- Yüzey albedosu (güneș enerjisinin emiliși ): Kentlerde bulunan yap kitleleri
birbirleriyle kenetlenerek, suni bir kaya olușturur. Bu kaya tabakas, krsal
kesimlerdeki bitki örtüsünden ve topraktan daha çok güneș enerjisini /sy
depo eder. Kentlerde yoğun s adalarnn olușmasna sebep olurlar [9].

2. ALAN ÇALIȘMASI
2.1. Çalșma Alann Tantm
Türkiye’de de iklim değișiklikleri ile ilgili yerel ve bölgesel ölçekte pek çok
çalșma yaplmștr. Bunlardan biri; Tecer, Okutan ve Cerit’in [1] “İklim Değișimi:
1975–2001 Periyodunda Rize Yağș ve Scaklk Trendlerinin Analizi”dir. 1975–
2001 döneminde Rize’de iklim değișimlerini scaklk ve yağșlar temelinde
incelemișlerdir. Ksa dönemli yerel iklim değișimleri ile ilgili olarak, 1975–2001
yllar arasnda Rize kentinin yllk ortalama scaklğnn daha scak iklime doğru
bir eğilim göstermekte olduğu saptanmștr. 27 yllk süre içerisinde 0,9°C’lik
belirgin bir scaklk artș tespit edilmiștir ve istatistiksel olarak bu artșlarn
artarak devam edeceği öngörülmüștür [1].
Șekil 1 ve 2’deki grafiklerden de anlașlacağ üzere 1976–2005 yllk dönemde
Rize kenti rüzgar hz yaklașk olarak 1,6 m/sn’den 1,3m/sn’yeye düșmüș,
scaklk değerleri ise 13°C’den 15°C’ye çkmștr.

Rize kentinin kuzeyinde, denizin doldurulup imara açldğ ve zaman içerisinde
çok katl yaplarn yoğunlaștğ Ekrem Orhan Mahallesi çalșma alan olarak
seçilmiștir. Alanda geneli konut olarak kullanlan çok katl bina ve az miktarda
yeșil alan bulunmaktadr. Çalșma alan seçilirken, zaman içerisinde, imar
durumunda kat saylar açsndan belirgin artșn yașanmș olmasna dikkate
alnd. Seçilen alanda 1963 yl imar plan 5-8 kat (Șekil 3), 1990 yl imar plan 9
kat yaplanma koșulu öngörmektedir (Șekil 4). Fakat günümüzde 10 kat ve
üstü bir yapl çevre mevcuttur.

Yllar

Șekil 1. Rize ili scaklk değerleri değișim grafiği [12]
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Șekil 3. 1960’l yllarda Rize

durumunda, yaplarn rüzgara engel olușturmadğ saptanr [4]. Z/h oran 1,5’ten
büyük çktğnda (yaplarn engel olușturduğu durumda); engel yüksekliğini
bulmak için yerleșmenin ortalama kat yüksekliği (h) ile 1,5 sabit says çarplr
ve kaç metreden sonraki yaplarn rüzgara engel teșkil ettiği hesaplanr [4].
3. BULGULAR VE İRDELEME
3.3.1. FLUENT 6.1.22 Paket Program ile Elde Edilen Bulgular
Yap yükseklikleri ve yaplar aras mesafeye bağl olarak rüzgar hz değișimleri
incelenmiștir. Bunun nedeni, yap yükseklikleri ile yaplar aras mesafe
arasnda sk bir ilișkinin olmasdr. Binalar arasndaki mesafe üç farkl
durumda değerlendirilmiștir;

Birinci durum; 1963 yl imar plan (A ve B binas 5 katl) ve 1990 yl imar
planlarndaki (A' 9 katl, B 5 katl binalar) yapl çevreler, burada binalar aras
mesafe 25m’dir.
İkinci durum; 1963 yl imar plan (A ve B binas 5 katl) ve 1990 yl imar
Șekil 4. 2000’l yllarda Rize
2.2. Çalșmann Yöntemi
Bu çalșma iki așamada gerçekleștirilmiștir.
İlk așamada, FLUENT 6.1.22 Paket Programn araclğ ile binalar etrafndaki
rüzgar hz değișimi ve rüzgar hareketleri (akș profilleri) yaklașk olarak elde
edilmeye çalșlmștr. Bu bağlamda alandan seçilen iki bina için, 1963 yl ve
1990 yl imar planlarndaki yaplanma koșullar dikkate alnarak analizler
yaplmștr.
FLUENT 6.1.22 paket program ile üç boyutlu analizler yaplabilmesine rağmen,
kullanlan bilgisayar kapasitesindeki yetersizlik nedeniyle, çalșma iki boyutlu
olarak ele alnmș ve sadece binalara dik rüzgar açs için hz değișimi ve
rüzgar hareketleri (akș profilleri) elde edilmiștir.
Çalșmay gerçekleștirmek için bilgisayar ortamnda olușturulan alann kesiti ve
snr șartlar Șekil 5’de görülmektedir. Alan, 50m yüksekliğinde ve 150m
uzunluğunda duvarlar ile snrlandrlmș ve yapay bir rüzgar tüneli modeli
olușturulmuștur. Bu alan içerisine, yükseklikleri ayn ve yükseklikleri farkl
olmak üzere iki bina (1963 ve 1990 yl imar planlar dikkate alnarak)
yerleștirilmiștir. Binalarn geometrilerini olușturmada FLUENT ile uyumlu
çalșan diğer bir paket program GAMBİT 2.0 kullanlmștr.

planlarndaki (A' 9 katl, B 5 katl binalar) yapl çevreler, burada binalar
arasndaki mesafe araștrmac tarafndan 12,5m olarak ön görülmüștür.

Üçüncü durum; 1963 yl imar plan (A ve B binas 5 katl) ve 1990 yl imar
planlarndaki (A' 9 katl, B 5 katl binalar) yapl çevreler, burada binalar
arasndaki mesafe araștrmac tarafndan 50m olarak ön görülmüștür.

Binalar arasnda 25 m’lik mesafe olduğunda yükseklik, rüzgar hz değișim
analizleri:
Rüzgar hz değișimleri Șekil 6’da görüldüğü gibi renk farkllașmas ile
anlatlmaktadr. Renk skalasnda, mavi renkten krmz renge doğru gidildikçe
rüzgar hz artmaktadr. Skalada belirtilen “e+00” ifadesi yanndaki saynn ayn
kalacağn (örneğin, 1.58e+00 ifadesi rüzgar hznn 1,58m/sn olduğunu
göstermektedir), “e+01” ifadesi ise yanndaki saynn 10 ile çarplacağn
belirtmektedir (örneğin, 1.58e+01 ifadesi rüzgar hznn 15,8m/sn olduğunu
göstermektedir).
Șekil 6 (a1,b1)’daki incelemeler, 9 katl bir yapnn arkasnda olușan rüzgar
hznn 5 katl bir yapya oranla oldukça düșük seviyede olduğunu
göstermektedir. Buradan hareketle yap yüksekliğinin rüzgar hzlarnda önemli
bir faktör olduğu söylenebilir.
Binalar arasnda 12,5m’lik mesafe olduğunda yükseklik, rüzgar hz değișim
analizleri:
Binalar arasndaki mesafe 25m’den 12,5m’ye düșürüldüğünde, yaplar arasnda
olușan rüzgar hzlarnda azalma eğilimi görülmektedir. Ancak 5 katl A ve B
bloklar arasnda olușan rüzgar hz ile 9 katl A' ve 5 katl B' bloklar arasnda
olușan rüzgar hzlarnn 0m/sn’ye yaklașmas, bu mesafenin
kent havalanmas
için uygun olmadğn ortaya koymaktadr (Șekil 6, a2,b2).
Binalar arasnda 50m’lik mesafe olduğunda yükseklik, rüzgar hz değișim
analizleri:
Binalar aras mesafe 25m’den 50m’ye yükseltildiğinde, 3yaplar
arasnda olușan
rüzgar hzlarnda artș olduğu görülmektedir (Șekil 6,a ,b3). Bu durumda yap
yüksekliğinin arttrldğ durumlarda, yaplar arasndaki mesafenin de
arttrlmas kent havalanmas açsndan olumlu bir davranș olarak
yorumlanabilir.

Șekil 5. Çalșma alannn kesiti
Rüzgarn çalșma alanna giriș hz ortalama 15m/sn olarak belirlenmiștir. Kent
içerisindeki rüzgar hz bu kadar yüksek olmamasna karșn, çalșmadan daha
kesin sonuçlar alabilmek için rüzgar hz normalden yüksek seçilmiștir.

FLUENT paket programnda yaplan analizler doğrultusunda engele çarpan
(bina) rüzgar hznnda, genel olarak bir azalma yașandğ sonucuna varlabilir.
Bu azalma bina yüksekliğine bağl olarak değișmektedir. Bina yüksekliği
arttkça, arka ksmlarda olușan rüzgar hznda da azalma meydana
gelmektedir. Buradan hareketle, 1960’l yllarda Rize kentinin rüzgar kalitesinin
günümüze oranla daha iyi olduğu sonucuna varabiliriz.

İkinci așamada; Coğrafi Bilgi Sistemleri’nden Arc Map 9.0 araclğ ile 1963 ve
1990 yl imar plan yaplanma koșullarnn (yükseklik, binalar aras
boșluklar/mesafeler), havalanmaya etkileri incelenmiș. Havalanmaya engel
teșkil eden yaplar tespit edilmiștir. Bu așamada 1990 yl imar plan koșullar
yerine günümüz yapl çevrenin durumu üzerinden analizler yaplmștr.

Yaplan deneysel çalșma, ayn zamanda binalar aras mesafenin de rüzgar
hzlar üzerinde oldukça etkili olduğunu ortaya koymaktadr. Binalar aras
mesafe arttkça, rüzgar hzlarnda artș olduğu görülmektedir.

Rüzgara engel olușturacak yaplarn belirlenmesinde Z/h oran kullanlmștr
(burada “Z” engel yüksekliğini, “h” ise yerleșmenin ortalama yüksekliğini ifade
etmektedir). Hesaplamalar sonucunda bu oran, 1,5’ten büyük çkarsa;
yaplarn rüzgara engel olușturduğu belirlenir. Z/h orann 1,5’ten küçük çkmas
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Șekil 6. Binalarn yükseklikleri ve aralarndaki mesafelerin farkllașmasna bağl olarak rüzgar hz değișim analizler
Rize kenti, lman nemli bir iklime sahiptir. Yaz dönemi Haziran, Temmuz ve
3.3.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Elde Edilen Bulgular
Ağustos aylarnda nemin olumsuz etkileri scaklkla birlikte artmaktadr.
Yukarda rüzgara engel olușturacak yaplarn belirlenmesinde Z/h orann
Golany’e [14] göre, lman nemli iklim bölgeleri nemin olumsuz etkilerinden
kullanldğ belirtilmiști. Bu doğrultuda, yaplan hesaplamalarda 1963 yl imar
korunmak için denizden gelen rüzgar kent içine alacak șekilde mekansal
plannda önerilen 8 katl yaplarn rüzgara engel olduğu tespit edilmiștir. Bu
düzenlemelerin yaplmas gerekir. Bu bağlamda, yaz döneminde Rize’de
yaplarn mekansal dağlm Șekil 7’de görülmektedir.
kuzeyden esen ve soğuk hava getiren hakim rüzgar yönü kuzey doğudur ve bu
kent içerisine alnmaldr. Kentte rüzgarla ilgili çalșmalarda hakim rüzgar
Ayn hesaplama, 1990 yl imar plan için, günümüz yaplanma koșullar dikkate
olarak kuzeyden esen ve serin hava getiren kuzeydoğu rüzgar dikkate
alnarak gerçekleștirilmiștir. Yaplan hesaplamalar sonucunda, günümüzde 9
alnmștr.
kat ve üzeri yaplarn rüzgara engel olduğu tespit edilmiștir. Bu yaplarn
mekansal dağlm ise Șekil 8’de görülmektedir.
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Șekil 7. 1963 yl imar plan yaplanma koșullarna göre rüzgara engel olușturan yaplarn mekansal dağlm
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koșullarna göre rüzgara engel olușturan yaplarn mekansal dağlm
engel
oluşturan
katl yaplar ile kapatlmș, deniz yönünden gelen rüzgarlarn kent derinliklerine
iletilmesi engellenmiștir (Șekil 9).
FLUENT program ve CBS analizleri Rize’de 1970’li yllardan bașlayarak kat
saysnn artmasnn, bu kentte meydana gelen rüzgar hznn azalmasnda ve
buna bağl olarak scaklğn artmasnda etkili olduğu sonucuna varlabilir. Ancak
Rize kentinde rüzgar ve scaklk gibi iklim elemanlarnn değișiminde, kat
saysnn artșnn yan sra kent yerleșme dokusunun da etkili olduğu
söylenebilir.
Rize kenti lman nemli bir iklime sahiptir. Nemli lman iklime sahip bölgelerde
özellikle yaz döneminde denizden gelen rüzgarn kent içerisine alnmas
havalanmay sağlamak açsndan oldukça önemlidir. Denize dik caddeler çok

Çalșma kapsamnda Rize kentindeki mikroiklim olușumu / iklim değișikliği
rüzgar ve scaklk temelinde alan çalșmas ile incelenmiștir. Bu bölüme kadar
olan incelemeler sadece rüzgar kapsamaktadr. Scaklkla ilgili ayr bir
inceleme yaplmamștr. Çünkü rüzgar ve scaklk birbirine bağl iklim
elemanlardr. Rüzgar etkileyen tüm nedenler ayn zamanda scaklğ da
etkilemektedir. Bu bağlamda yükseklik artșna ve yerleșme düzenine bağl
olarak rüzgar hzn azaltan ve kent havalanmasn etkileyen tüm faktörler ayn
zamanda scaklğn artmasna da neden olmaktadr.
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Karadeniz
Kuzeyden esen istenilen
hakim rüzgar yönü

Güneyden esen hakim rüzgar yönü
Kent havalanmasn engelleyen ucu kapal caddeler
Kent havalanmasn engelleyen ucu açk caddeler

Șekil 9. Çalșma alannn yap ve yol dokusu dokusu
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Literatür ksmnda genel olarak ele alnan çok katl yaplarn rüzgar hzlarn
önemli derecede azalttğ ve bu nedenle iklim değișimlerine sebep
olabilecekleri, yaplan alan çalșmas ile de doğrulanmștr. Çünkü, 1963 imar
plannda çoğunluğu 5 ve 8 kattan olușan yaplarn %21’i rüzgara engel teșkil
ederken, bu yaplarn 1990 yl imar plannda 9 kat ve üzerine çkartlmas ile
rüzgara engel olușturan yaplarn oranlar %49,6’ya yükselmiștir.kat yüksekliği
arttkça rüzgar hz azalmakta ve rüzgara engel olușturma kapasitesi
artmaktadr. Sonuç olarak, Rize’de 1970’li yllardan bașlayarak yașanan iklim
değișimlerinde veya mikro iklim olușumlarnda (rüzgar hz azalmas ve
scaklk artș), bu tarihlerden itibaren artan kat saysnn/yoğunlașmasnn da
etkisi olduğu söylenebilir.
Bu bağlamda kentin bundan sonra daha sağlkl gelișmesi ve büyümesi için
yaplmas gerekenler șu șekilde sralanabilir;
4-Doğu bat yönlü caddelerin genișliği ise rüzgarn bu alanlarda rahatça
hareket etmesini sağlayacak șekilde tasarlanmaldr.
5-Günümüzde, rüzgarn kent derinliklerine kadar ilerlemesine engel olan,
caddeleri tkayan çok katl yaplar kaldrlarak, kent havalanmasna olumlu
katklar verilmelidir.
Son olarak, bugün etkisini çok ciddi anlamda göstermese de çok katl
yaplar/gökdelenler gelecekte iklim değișikliklerinde önemli ve ciddi bir sorun
olarak karșmza çkacaktr. Bu tür yaplar, olușturulacağ bölgenin doğal,
topografik yapsna uygun olarak yaplmal; hava hareketlerine ve șğa göre
yönlendirilmeli, çevre üzerine etkileri göz önüne alnarak inșa edilmelidir.
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Özet
Sürdürülebilir binalar, sürdürülebilir kalknma ilkelerinin bina tasarm ve yapm
sürecine entegre edilmesiyle olușturulan sonuç ürünler olarak
tanmlanmaktadr. Dolaysyla sürdürülebilir mimarlğn önemli hedefleri esnek
ve değișebilen koșullara uyum sağlama, uzun kullanm ömrü, enerjiyi etkin
kullanma, minimum atk olușturma, düșük bakm/kullanm maliyeti ve sağlkl
iç mekan hava kalitesiyle insanlar için konfor ve sağlk koșullarn olușturma
vb. konulara çözüm olabilecek tasarmlarn geliștirilmesidir. Bu hedefleri
gerçekleștirebilmek ve sürdürülebilir yașama çevreleri olușturmak için birçok
yaklașm ortaya çkmștr. Bu durum, ayn zamanda konunun öneminin
anlașlmasna da vurgulayc bir katk kazandrmaktadr. Özellikle bina
uygulamalarnn çevresel performanslarnn değerlendirilmesi için bina
ölçeğinde LEED, BREEAM, CASBEE, SB Tool, yap malzemesi ölçeğinde BEES,
GaBi gibi değerlendirme sistemleri ve ATHENA, ENVEST gibi tasarm araçlar
geliștirilmiștir. Farkl değerlendirme biçimleri bulunan bu sistemlerle binalarn
çevre üzerindeki etkileri niceliksel olarak belirlenmektedir. Örneğin, bina çat
ve duvarna monte edilen güneș pillerinden sağlanan enerji miktarnn, ayn
bina tarafndan doğaya salnacak CO2 miktarna eș değeri bulunarak binalar
puanlamaya tabi tutulmakta ve böylelikle çevreye daha az zarar veren
sürdürülebilir binalarn yaplmas sağlanmaktadr. Ayrca bu değerlendirme
sistemlerinin etkisi ile bina kabuğunu olușturan enerji etkin yap elemanlar,
aktif çat ve cephe sistemleri, stma-soğutma-havalandrma (HVAC) sistemleri
gibi yeniliklerin kullanlmas yaygnlașmștr. Sürdürülebilir mimarlk
yaklașmlarnn binalarda yeniliklerin kullanlmasna diğer bir önemli etkisi de
geri dönüșümlü, düșük gömülü enerjili, çevre dostu yeni malzemelerin
geliștirilmesi ve kullanlmas olmuștur. Yine bu sürdürülebilir yaklașmlarn
etkisiyle geliștirilen su kullanm ve atk yönetimi gibi konularda yağmur
suyunu ve atk sular toplayp artarak veya geri dönüșümünü sağlayarak
yeniden kullanlmasn sağlayan, su toplama ve geri dönüștürme sistemleri gibi
yeniliklerin de binalarda kullanldğn görmek mümkündür. Bu nedenle,
geliștirilen sürdürülebilir mimarlk yaklașmlar, bina tasarm ve yapmnda
yeniliklerin kullanlmasnda da çok önemli bir role sahiptir.
Bu çalșmann amac, sürdürülebilir mimarlk yaklașmlar çerçevesinde
geliștirilen, binalarn enerji ve çevresel performans değerlendirilmesinde
kullanlan standartlar, değerlendirme yöntemleri ve yazlmlarn irdelenmesi ve
bunlarn binalarda yeniliklerin kullanlmasna etkilerinin araștrlmasdr.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir mimarlk, Sürdürülebilir bina tasarm araçlar,
Yașam döngüsü tasarm, Kaynaklarn korunumu, Bina çevresel performans
değerlendirmesi, Yenilikler
Abstract
Sustainable buildings are final products stemming from sustainable
development principles integrated onto building design and construction
process. Therefore the most important goals of sustainable architecture are
adaptation to flexible and changing environment conditions, long life time,
energy conservation, minimization of output waste, low cost of maintenance,
and providing humans with the best indoor air quality. There are many
emerging approaches to reach these goals and to create sustainable living
environments. This situation also emphasizes the importance of the subject. In
order to estimate the environmental performance of buildings, some tools
such as LEED, BREEAM, CASBEE, SB Tool on building side, BEES, GaBi on
construction materials side, and ATHENA, ENVEST on design side are
developed. These tools offer different approaches to determine the affect of
buildings on the environment, i.e., buildings are rated as the amount of saved
energy from the solar panels placed on buildings are quantitatively compared
to CO2 amount released by the same buildings and sustainable structures are
reinforced. With the help of these system design tools, innovations such as
using energy activated structures on building shell and HVAC systems are
more commonly used. Another significant contribution of sustainable
architecture to using innovations on buildings is development and usage of
recycable, energy effective, environment friendly materials. Moreover we also
see innovations to buildings such as waste management systems that collect
and refine waste and rain water for reusage due to sustainable approaches.

This is why development of sustainable architecture approaches have very
important roles building design and construction. The aim of this paper is to
discuss the standards used on energy and environmental performance of
buildings, assessment methods, and software packages, and analyze the
affect on usage of innovations on buildings.
Keywords: Sustainable architecture, sustainable building design tools, life
cycle design, conservation of resources, assessment of environmental
performance of buildings, innovations.
1. Giriș
Mimarlk sonuç ürünü olan yaplar ve yap endüstrisi, diğer faaliyet alanlarna
kyasla dünya üzerindeki kaynaklarn büyük bölümünü tüketmekte, yap
üretiminin daha ilk evrelerinde yap alanna yaplan müdahaleler ekolojik
karakteristikleri değiștirmeye bașlayarak çevre üzerinde olumsuz etkiler
yaratmaktadrlar. Bu nedenle mevcut ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar
için bütünsel bir yaklașmla çözüm öneren sürdürülebilirlik hedefleri
doğrultusunda mimarlar, çevreye saygl, enerji tüketimini en aza indirgeyen,
doğal kaynaklarn tüketimini azaltan, güneș, rüzgar vb. enerjileri gibi alternatif
ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmn sağlayan, aktif ve pasif tasarm
yaklașmlaryla yaplarn yoğun enerji tüketimini en aza indirgeyen, çevre
dostu, geri dönüștürülebilir yap malzemelerinin kullanldğ, kullanclar için
sağlkl iç mekanlar olușturan, doğal havalandrma ve doğal aydnlatmadan
yararlanan, tasarmlar yapmakla görevlidir [1]. Bu amaç doğrultusunda
sürdürülebilirlik ilkelerini bina üretim sürecinde uygulamaya aktarabilmek ve
sürdürülebilir bina uygulamalarn yaygnlaștrmak amacyla, binalarn çevresel
etkilerinin değerlendirilmesine yönelik standartlar, değerlendirme sistemleri,
tasarm araçlar vb. geliștirilmektedir. Sürdürülebilir mimarlk alannda
geliștirilen bu yaklașmlar binalarda enerji etkin yap elemanlar, çat ve cephe
sistemleri, geri dönüșümlü malzemelerin kullanlmas, yağmur suyu ve atk su
geri dönüșümü ve yeniden kullanm gibi yeniliklerin kullanlmasn
yaygnlaștrmștr. Bu nedenle, geliștirilen sürdürülebilir mimarlk yaklașmlar,
bina tasarm ve yapmnda yeniliklerin kullanlmasnda da çok önemli bir role
sahiptir.
Bu çalșmada sürdürülebilir mimarlk ilkeleri kapsamnda bina tasarm ve
yapmna yönelik olarak geliștirilen ve binalarn çevresel etkilerini belirlemeyi
amaçlayan standartlar, değerlendirme yöntemleri, yazlmlar irdelenmekte ve
bunlarn binalarda yeniliklerin kullanlmasna etkileri belirlenmektedir.
1.1.

Sürdürülebilir Mimarlk

İlk kez Dünya Çevre ve Kalknma Komisyonu (World Commission on
Environment and Development-WCED) tarafndan 1987 ylnda hazrlanan
“Ortak Geleceğimiz-Our Common Future” veya “Brundtland Raporu” olarak
anlan raporda gündeme gelen “Sürdürülebilirlik” kavram, “Șimdiki kușaklarn
ihtiyaçlarnn gelecek kușaklarn kendi ihtiyaçlarn karșlayabilme yetisine
engel olmakszn karșlanmasna olanak sağlayan büyüme politikalar” olarak
tanmlanmaktadr [2]. Sürdürülebilirliğin hedefleri yapay ve doğal çevrenin
korunumunu, ayn zamanda insanlarn ve kaynaklarn sürekliliğini de
sağlamaktr. Sürdürülebilir kalknma son yllarda her disiplinin kalknma
modelleri ve politikalar içinde vurgulanarak kullanlan bir kavramdr [1].
Sürdürülebilirlik hedeflerinin hayata geçirilmesinde diğer disiplinlere kyasla
stratejik öneme sahip mimarlkta sürdürülebilir kalknma hedefleri
doğrultusunda yeni yaklașmlar geliștirilmiștir. Mimarlkta sürdürülebilirlik
ekolojik dengeye olan duyarllk ve insan sağlğn dikkate alan bina tasarm ve
faaliyetlerini vurgulayan bir kavramdr. Sürdürülebilir mimarlğn amac içinde
bulunduğu koșullarda ve varlğnn her döneminde çevreye duyarl, doğaya en
az düzeyde zarar veren, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu alan etkin
șekilde kullanan yaplar ortaya koymaktr. İnsan gereksinmelerini, doğal
kaynaklarn varlğn ve geleceğini tehlikeye atmadan karșlamay esas alr.
Sürdürülebilir yaplar; kullanclarn sağlğn ve konforunu korur ve geliștirir,
yapm ve kullanm srasnda doğay ve doğal kaynaklar korur, ykmndan
sonra diğer yaplar için kaynak ya da doğaya zarar vermeyecek șekilde atk
olușturur.
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Kentsel Tasarm ve Alan Plan.
Konforlu Yap Tasarm

Şekil 1.1. Sürdürülebilir Mimarlk İçin geliştirilen kavramsal çerçeve [4].
Mimarlar dünyann fosil yaktlarnn tüketiminde ve küresel snmaya sebep
olan CO2 gazlarnn atmosfere yaylmasnda diğer mesleklere göre daha fazla
sorumludur. Dünya genelinde kullanlan enerjinin yars binalar stma,
havalandrma, soğutma ve aydnlatma amacyla kullanlmaktadr. Geri kalan
miktarn yars ise yap ürünlerinin tașnmasnda tüketilmektedir. Sonuç olarak;
yapl çevre dünyann enerji kaynaklarnn % 75'ini tüketmektedir ve kitlesel
oranda kirliliğe ve iklimi değiștiren gazlarn salnmna sebep olmaktadr [3].
Binalarn tasarm ve yapmnda ve bunlarn kentsel tasarm içindeki
yerleșimlerinde sürdürülebilirliğe yönelik doğru kararlarn verilmesi,
sürdürülebilir çözümler üzerine kurulacak bir gelecek için anahtar niteliği
tașmaktadr. Dolaysyla, mimarlara sürdürülebilir bir geleceğin
yaplandrlmasnda önemli görevler düșmektedir.
1.2. Sürdürülebilir Mimarlk ilkeleri Kapsamnda Geliștirilen Strateji ve
Yöntemler
Sürdürülebilir mimari sonuç ürünün; esnek, uzun kullanm ömrüne sahip,
enerjiyi verimli kullanan-kendi enerjisini üretebilen, doğal ve yenilenebilir
Yap üretim sürecinde girdiler çktlar arasndaki döngüden dolay girdi ve
çktlar olușturan hammadde ve ürünlerin sürekli bir akș söz konusudur. Bu
akș hammaddenin kaynağndan çkarlmas, ișlenmesi ile bașlar, yapnn yapm,
kullanm bakm evrelerinde devam eder ve yapnn faydal ömrünün bitmesiyle
uygun malzeme ve bileșenler farkl bir malzeme için geri dönüștürülür ya da
atklar atlr. Bu șekilde yap endüstrisi küresel ölçekte kaynaklarn kullanmnn
% 50 sinden ve atk olușumunun % 20 sinden sorumludur [3]. Bu oranlar göz
önünde bulundurulduğunda yap endüstrisinde kaynak yönetiminin önemi
anlașlmaktadr [4]. Kaynak yönetimi enerji, su, malzeme gibi kaynaklarn en
etkin biçimde kullanlmasn, yapnn yapm ve kullanm așamasnda
yenilenemeyen kaynak kullanmnn azaltlmasn hedeflemektedir ve bu yönde
yöntemler sunmaktadr. Enerjinin etkin kullanm yap girdilerinin, fosil yakt
kullanmnn azaltlmasn ve alternatif enerji kaynaklarnn kullanmnn
yaygnlașmasn hedeflemektedir. Suyun etkin kullanm hem suyun etkin
kullanmna hem de dolayl enerji tüketimine ve olușan atk su miktarnn
azaltlmasna, atk suyun ve yağmur suyunun geri dönüștürülerek yeniden
kullanmna yönelik yöntemleri içermektedir (Tablo 1.1). Kaynak korunumuna
yönelik stratejilerden bir diğeri de malzemenin korunumudur. Bir yapy
olușturmada en gerekli kaynak grubundan biri olan malzeme kaynaklarnn
etkin kullanm, doğal hammaddelerin korunmas açsndan çok önemlidir.
Malzeme kullanmnn artmas sonucu olușacak problemlerin önlenmesi
amacyla, daha tasarm așamasnda girdi ve çktlar azaltarak, malzemenin
etkin kullanmn sağlayacak yöntemleri içermektedir.
Sürdürülebilir mimarlk hedefleri doğrultusunda geliștirilen diğer bir ilke Yașam
döngüsü tasarmdr. Yașam döngüsü tasarm sürdürülebilir bir yap ortaya
koymak amacyla yaplarn yașam döngülerini adeta beșikten mezara
yaklașm ile ele alarak, kaynaklarn elde edilmesinden tekrar doğadaki yerine
geri dönmesine kadar geçen tüm süreçlerin çevresel etkilerinin belirlenmesini
amaçlayan bir stratejidir. Yașam döngüsü tasarmnda yap yașam döngüsü,
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kaynaklarn kullanmn sağlayan, yapm-kullanm-ykm așamalarnda atk
olușumunun minimum olduğu, daha az toksik madde içeren ve geri dönüșümlü
yap malzemelerinin kullanldğ, sağlkl iç mekan hava kalitesinin sağlandğ,
çevreye çok az zarar veren özellikte olmas beklenmektedir [1]. Sürdürülebilir
mimarlkta yap ekolojik, ekonomik ve sosyal kültürel boyutlaryla
tanmlanmaktadr. Bu bağlamda ekolojik sürdürülebilirlik kaynaklarn ve
ekosistemin korunmasna yönelik stratejileri, ekonomik sürdürülebilirlik
kaynaklarn uzun dönem kullanlabilirliği ve kullanm maliyetlerinin düșük
olmasna ilișkin stratejileri, sosyal kültürel sürdürülebilirlik ise insan sağlğ ve
konforunun sağlanmas ve sosyal, kültürel değerlerin korunumuna ilișkin
stratejileri kurgular [1,4]. Șekil 1.1’ de gösterildiği gibi, sürdürülebilirlik boyutlar
dikkate alndğnda, sürdürülebilir bir yap kaynaklarn korunumu, yașam
döngüsü tasarm, insan için tasarm ilkeleri dikkate alnarak tasarlanabilir
[1,4]. Ayrca sürdürülebilir binalar sürdürülebilirliğin ve sürdürülebilir kalknma
ilkelerinin bina tasarm ve yapm sürecine entegre edilmesiyle olușturulan
sonuç ürünler olarak tanmlanabilmektedir.
yap öncesi evre, yap evresi ve yap sonras evre olmak üzere üç evrede ele
alnmaktadr (Tablo 1.1). Yașam döngüsü tasarm kaynaklarn faydal olabileceği
bir șekilden, faydal olabileceği diğer bir șekle dönüșebileceği esasna
dayanmaktadr. Yap öncesi evre arsa seçimi, tasarm ve yap malzemesinin
seçimi gibi alanlarda uygulanmas gereken yöntemleri içermektedir. Yap
evresi binann fiziksel olarak yapm, kullanm ve bakm dönemlerinde çevre ve
insan sağlğ üzerindeki etkilerinin dikkate alnmas ve olușmas muhtemel
olumsuz etkilere karș önlem alnmasna yönelik yöntemleri içermektedir.
Șantiyede kullanlan ağr ekipmanlarn çevreye etkileri, yapmda çalșanlarn ve
yap kullanclarnn sağlğ açsndan toksik olmayan maddelerin kullanlmas
gibi birçok yöntemi içermektedir. Yap sonras evre ise, yapnn faydal
ömrünün tamamlanmasndan sonra bașlayan süreçte yeniden kullanma, geri
dönüștürme ve ykm içeren seçeneklerle, bu seçeneklere yönelik yöntemleri
içermektedir. Faydal ömrü sona eren yapnn sürdürülebilir bir yaklașmla yap
malzeme ve bileșenlerinin bașka bir yapda yeniden kullanlmas veya geri
dönüștürülmesi gibi amaçlara yönelik yöntemler belirtilmektedir [4].
İnsan için tasarm ilkesi, doğal ortamlarn korunumu, kentsel tasarm ve alan
planlamas, konforlu yap tasarm gibi önemli stratejileri kapsamaktadr (Tablo
1.1). Doğal ortamlarn korunumuna yönelik olarak yapay çevrenin doğal
sistemler üzerindeki etkilerinin azaltlmas, mevcut topografyaya uyum vb. gibi
yöntemler belirlenmiștir. Kentsel tasarm ve alan planlamas stratejisi kirliliğin
azaltlmas, kentsel tasarmn toplu tașmackla bütünleștirilmesi vb. yöntemleri
içermektedir. Konforlu yap tasarm stratejisi ise, yaplarn doğal havalandrma,
aydnlatma, dș mekanla görsel ilișki kurma vb. birçok yöntem önerisiyle
insanlarn ve diğer canl türlerinin yașam kalitelerini artrma üzerine
odaklanmștr.
Sürdürülebilir mimari tasarm ve geliștirilen ilkeler ve yöntemler detayl olarak
Tablo 1.1. de gösterilmektedir.

Tablo 1.1. Sürdürülebilir Mimarlk İlkeleri ve geliștirilen Strateji ve Yöntemler [1,4].

Suyun Korunumu Enerjinin Korunumu
Malzemenin
Korunumu

KAYNAKLARIN KORUNUMU İLKESİ

Stratejiler

Yap Öncesi Evre
Yap Evresi
Yap Sonras
Evre

YAȘAM DÖNGÜSÜ TASARIMI İLKESİ

Stratejiler

Tasarm Doğal Ortamlarn
İnsan Konforu İçin Kentsel
ve Alan
Tasarm
Korunumu
Planlamas

İNSAN İÇİN TASARIM İLKESİ

Stratejiler

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK İLKELERİ
Yöntemler
Enerji etkin kentsel tasarm
Enerji etkin arazi /alan planlamas
Alternatif enerji kaynaklarnn kullanm
Pasif stma ve soğutma
Is kazanm ve kayplarndan saknma
Gömülü enerjisi düșük malzeme kullanm
Enerji etkin ekipman ve uygulamalarn kullanlmas
Yaltm (yüksek performansl pencere ve duvar yaltm)
Suyun geri dönüșüm ve yerinde yeniden kullanlmas(Gri suyun geri dönüștürülerek, bitli sulama veya tuvaletlerde kullanlmas,
yağmur suyunun toplanmas ve yine bitki sulama ve tuvaletlerde kullanlmas) gibi önerileri içermektedir
Su tüketiminin azaltlmas(suyun sağlanma sisteminin tüketim ve atğ azaltacak șekilde seçilmesi, düșük debili, musluklar,
vakum destekli biyokompoze tuvalet kullanm
Eski binalarn yeni kullanmlara adapte edilmesi ve yeniden kullanm
Geri dönüștürülmüș veya kazanlmș malzemelerin yeniden kullanlmas
Geri dönüștürülebilen malzemelerin kullanlmas
Yapnn uygun boyutlandrlmas
Geleneksel olmayan yap malzemelerinin alternatif olarak kullanlmas
Ksa ömürlü tüketim maddelerinin yeniden kullanmnn düșünülmesi
Yöntemler
Arsa seçimi
Esnek tasarm ve uzun ömürlü yaplar ortaya koyma
Yenilenebilir kaynaklardan üretilen malzemelerin kullanlmas
Malzemenin kaynağnn çkarlmas esnasnda ekolojiye zarar verilmemesi
Geri dönüșümlü malzeme kullanlmas
Uzun ömürlü ve az bakm, onarm gerektiren malzeme seçimi
Ulașmnda minimum enerji ihtiyac olan malzemeler
Șantiyede kullanlan ağr ekipmanlarn çevreye etkisinin azaltlmas
Yapmda çalșanlarnn sağlğ ve yap kullancsnn sağlğ açsndan toksik olmayan malzemelerin kullanlmas
Toksik olmayan bakm ve onarm malzemelerinin kullanlmas
Kirliliğin önlenmesi
Atk yönetiminin sağlanmas
Faydal kullanm ömrü sona eren yaplarn yeni gereksinim ve kullanmlara adapte etmek
Yap malzeme ve bileșenlerinin yeniden kullanlmas
Yap malzeme ve bileșenlerinin geri dönüștürülmesi
Arazi ve mevcut alt yapnn yeniden kullanlmas
Atklarn toprak ve su kirliliğine neden olmadan atlmas
Yöntemler
Topografik yapnn korunmas
Yeralt ve yerüstü su seviyelerinin korunumu
Mevcut flora ve faunann korunumu
Arazideki doğal kaynaklarn korunumu ve tasarmda yönlendirici olarak kullanlmas
Zarar görmüș olan ekosistemin onarlmas
Doğal yașam alanlarnn korunumu
mevcut yap ve altyaplarn ekolojik ölçütler çerçevesinde onarlarak yeniden kullanlmas
Yaplarn mümkün olduğunca gruplandrlmas

Ticaret, konut alșveriș, eğitim vb. ișlevlerin bütünleștirilmesi ve sk komșuluk ve topluluk için modelleri üretilmesi
Toplu tașma ile tasarmn bütünleșmesi
Görsel kirlilik, gürültü kirliliği, hava ve su kirliliğinin önlenmesi
Yakn hizmet alanlarna ulașm için yaya yollar ve bisiklet yollar tasarlanmas
İç mekanda Issal, görsel ve akustik konforun sağlanmas
Dș ortamla iç mekan arasnda görsel bağlantnn sağlanmas
Doğal havalandrma
Doğal aydnlatma, yeterli hava kalitesi
Toksik olman, zehirli gaz yaymayan malzeme kullanm
İç mekanda uygun nem orannn sağlanmas
Elektromagnetik kirliliği önleyici çözümler
bütünleștirmek için mimarlarn tasarmlarn geliștirmede kullanabilecekleri
Sürdürülebilir Bina Tasarm ve Çevresel Etki Değerlendirmesine Yönelik standartlara dayal birçok yaklașm bulunmaktadr. Standartlar farkl kriterleri
sistemleștirmekte, mimarlar da bunlar kullanarak çözümler üretebilmektedir
Standartlar, Değerlendirme Modelleri, Tasarm Araçlar
[5]. Çalșma kapsamnda ASTM ve ASHRAE bina standartlar ele alnmștr.
Sürdürülebilir yapnn; kat ve sv yapm atklarnn yok edilmesi, geri American Society for Testing and Materials (ASTM) ASTM, kamu personeli
dönüștürülmüș ürünler, enerji tüketimi gibi baz teknik özellikleri mimarlk ile ve özel sektörden teknik uzmanlarn gönüllü olarak olușturduğu bir standart
ilișkilidir. Yapda herhangi bir sistem ya da ürünün çevre dostu olmas, ayrca olușturma organizasyonudur. Ekolojik bina alt komitesi (E/50.06), 1992’ de
ekonomiklik, güvenlik ve performans gibi diğer özellikler ürün seçiminde büyük kurulmuștur. Bu komitenin görevi, ekolojik bina merkezli standartlarn
bir önem tașmaktadr. Yapnn çevresel özellikleri ile diğer özelliklerini olușturulmasdr. Hem kamu hem özel sektör binalar için olușturulan
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standartlar E-50.06.01 yașam dönemi değerlendirmesi, E-50.06.02 kamusal
ekolojik bina standard, sürdürülebilir kentsel tasarm gibi standartlar
içermektedir [6].
American Society of Heating, Refrigerating and Air- Conditioning Engineers
(ASHRAE) Amerikan stma, soğutma ve havalandrma mühendisleri derneği
yaplarda kullanlan stma, soğutma ve havalandrma ekipmanlarna ilișkin
standartlar yaymlamaktadr. Bu standartlarn içinde sürdürülebilirlik
esaslarnn yerine getirilmesini sağlayan modeller bulunmaktadr. Örneğin
ASHRAE 90.1- az katl konut yaplar dșndaki binalar için enerji standartlar
enerji etkinliği için gerekli șartlar sralamakta olup, yeni yaplarda ve büyük
çapl yenileme projelerinde duvar ve çatdan olușan yap kabuğu, HVAC
sistemleri, aydnlatma ve scak su sistemlerini ele almaktadr [7].
1.2. Binalarn Çevresel Etkilerini Ölçen Modeller
Yaplarn doğal çevreye önemli etkileri vardr. İnșaat sektörü hammadde, su ve
enerji tüketim oranyla dünya genelinde büyük paya sahiptir. Bu etkileri
azaltmak ve sürdürülebilir yașama çevreleri olușturmak amacyla binalarn
çevresel performanslarnn belirlenmesine yönelik olușturulan modeller
sürdürülebilirliğin gerçekleștirilmesi için çok önemlidir. Binalarn çevresel
performanslarn belirlemeye yönelik olarak geliștirilen modeller (Tablo 1.2);
 Yap ürün ve bileșenlerinin karșlaștrlmasna yönelik modeller
 Tasarm araçlar
 Yapy bir bütün olarak ele alan değerlendirme modelleri
olarak snflandrlmaktadr [8,9].
 Yap ürünlerinin ve bileșenlerinin karșlaștrlmasna yönelik
modeller çevresel yap malzemelerinin üretilmesi ve tasarmc ve kullanc
tarafndan tercih edilmesi açsndan önemlidir. Yap malzemeleri
hammaddelerin ediniminde doğal kaynaklarn tüketilmesi ve biyolojik
çeșitliliğin azalmasna neden olabilmektedir. Yap ürünü üretimi ve
ulaștrlmasnda enerji harcanmakta ve bu srada küresel snma, asit
yağmurlar vb olumsuz çevresel problemler olușmaktadr. Yap içi hava
kalitesinin düșük olmas da kullanc sağlğn olumsuz olarak etkilemektedir.
Çevresel yap ürünlerinin seçimi ile bu olumsuz koșullarn giderilebileceği
düșünülmektedir. Bu amaca yönelik olarak geliștirilen birçok model üretici,
tasarmc ve kullanclar için yap ürünlerinin seçimi konusunda karar vermede
destek sağlamaktadr [8]. Bu çalșmada yap malzemelerinin seçiminde
çevresel etki değerlendirmesi ile destek sağlayan ve dünyada yaygn olarak
kullanlan BEES ve GaBi Modelleri örnek verilmiștir.
BEES Modeli; Yap ürünlerinin çevresel özellikleri ve ekonomik performanslar
arasnda bir denge kurulmasn üretici, tasarmc ve kullanc tarafndan tercih
edilmesini sağlamaktadr. Bu amaç doğrultusunda ABD Ulusal Standartlar ve
Teknoloji Enstitüsü (NIST-National Institute of Standards and Technology)
Sağlkl ve Sürdürülebilir Yaplar Program, 1994 ylnda BEES (Building for
Environmental and Economic Sustainability - Yaplar için Çevresel ve Ekonomik
Sürdürülebilirlik) projesini bașlatmștr. “BEES” in amac; çevresel ve ekonomik
performanslar en uygun dengeye sahip yap ürünlerini seçmek için sistematik
bir yöntem geliștirmek ve yürütmede bulunmaktadr. Standartlara dayal
yöntem; pratik, esnek, anlașlmas kolay ve karșlaștrmal sonuçlar çkarabilen
șekilde tasarlanmștr [10]. BEES modeli baz yap ürünleri için güncel çevresel
ve ekonomik bilgiler ile bütünleșmiș herkese açk, elde edilebilir bir karardestek yazlm ile yürütülmektedir. BEES de çevresel ve ekonomik
performanslar ayr ayr belirlenmektedir (Tablo 1.2).
GaBi Modeli; Yeni teknolojileri ve özelikleri ile ürünlerin yașam döngüsü
düzeyinde sürdürülebilir bilgi yönetimi ve değerlendirmesi için kullanlan
uluslararas bir araçtr [11]. Veri tabanlar, göstergeler ve değerlendirmelerle
sürdürülebilir yönetim destek sağlayan bir yazlmdr. Farkl problemlere,
maliyet, çevresel, sosyal ve teknik kriterlerle süreç ve yönetimlerin
optimizasyonunu sağlamay amaçlamaktadr. Modelde ürünlerin yașam
döngüsü düzeyinde sürdürülebilir bilgi yönetimi ve değerlendirilmesi için
kullanlmaktadr (Tablo 1.2).
 Tasarm araçlar; sürdürülebilir tasarm ilkeleri, projenin tasarm
evresinde mimar ya da tasarmcnn tasarm kararlar ile projeye dahil edilir.
Tasarm așamasnda, sürdürülebilir tasarm hedefleri doğrultusunda çevreye
braklan kat, gaz atklarn minimumda olmasn sağlayacak atk yönetimi,
binann kendi enerjisini üretecek ve bu enerjiyi en etkin biçimde kullanacak ya
da enerji tüketiminin azaltlmasn sağlayacak stratejilerin geliștirilmesine
yardmc olan karar destek araçlardr [9]. Bunun yan sra, kullanlan yap
malzemelerinin bina yașam döngüsü boyunca atk üretme potansiyelleri,
muhtemel çevre etkileri, maliyet değerlendirmesi gibi alanlarda tasarmc farkl
tasarm seçeneklerini bir arada değerlendirebilme olanağna sahiptir. Özellikle
ilk yatrm maliyeti yan sra yașam dönemi maliyet analizi yapan tasarm
araçlarnn kullanlmas hem mimarn hem de kullanclarn bilinçli seçim
yapmasna olanak sağlar. Bu çalșmada ise dünya çapnda yaygn olarak
kullanlan ATHENA ve ENVEST tasarm araçlar örnek olarak verilmiștir (Tablo
1.2).
ATHENA Modeli; sürdürülebilir malzemeler enstitüsü uluslararas düzeyde
bağmsz bir enstitüdür. Enstitünün araștrma ekibi, yap malzemelerinin
hammadde ediniminden, hammaddelerin ișlenmesi, üretilmesine kadar farkl
yap malzemelerinin üretim süreçleri ve bu ürünlerin yapda ve yapmda
kullanmlar ile ilgili olan tüm çevresel konular, yapnn yklmas ve yok

654

edilmesine yönelik ayrntl bilgiye sahip uzman kișilerden olușmaktadr [12].
Tasarm așamasnda tasarm ekibi tarafndan programn kullanlmasyla yapnn
istenen özelliklerde strüktürel sistem değerlendirmesi yaplabilmektedir.
Ayrca kullanclarn, bütün bir strüktürün ya da seçenekli tasarmlarla ve farkl
malzemelerle olușturulmuș tek bir eleman kesitinin (duvar, döșeme, çat gibi)
yașam döngüleri boyunca çevresel etkilerini görmesi sağlanmaktadr. Örneğin,
bir tasarmda farkl strüktür malzemelerinin kullanlmasyla ortaya çkan enerji,
küresel snma, su ve hava kirlilikleri, doğal kaynak kullanm ve kat atk
kriterleri karșlaștrlarak karar vermede destek sağlanmș olmaktadr (Tablo
1.2).
ENVEST Modeli; tasarm sürecinin bașnda, yaplarn yașam döngüsündeki olas
çevresel etkilerini ölçmek için Bina Araștrma Kurumu-BRE tarafndan
geliștirilmiș. Envest yazlm ile Yașam döngüsü boyunca yapnn biçiminin en
az çevresel etki olușturmas için çözüm aranmas, yap strüktürünün ana
elemanlarnn çevresel etkileri hakknda seçenek olușturulmas, yapnn
kullanmnda tüketilen enerji ve suyun çevresel etkileri ortaya konarak yap
ürünü seçiminde tasarmclara yardm edilmesi, çeșitli yap tasarmlarnn
karșlaștrmalarnn yaplmas sağlanmaktadr [5]. (Tablo 1.2).
 Yapy bir bütün olarak ele alan modeller: Çevresel performans
değerlendirme yöntemlerinin yap endüstrisinde sürdürülebilirliğin
uygulanabilirliğinin gerçekleștirilmesi için çok önemli katk sağladğ
düșünülmektedir. Son dönemlerde yapy bir bütün olarak ele alarak binalarn
çevresel performanslarn değerlendirmeye yönelik birçok model geliștirilmiștir.
Dünyada yaygn olarak kullanlan değerlendirme yöntemleri birbirinden farkl
verilere ve ilkelere sahiptir. Bu değerlendirme metotlarnn en büyük eksikliği
bina yașam ömrü parametrelerini dikkate almamalardr [13]. Performans
değerlendirmesi gerçek koșul ve özelliklere dayanmaktadr. Bu çalșma
kapsamnda, farkl kategorilerde saysal ağrlklar farkl kriterlere dayal olarak
ölçüm yapan değerlendirme sistemleri içinde dünyada en yaygn kullanma
sahip dört model BREEAM, CASBEE, LEED ve SB Tool incelenmiștir (Tablo 1.2).
BREEAM Modeli (BRE Environment Assessment Method) Metodu İngiltere’ de
Yap Araștrma Kurumu (BRE-Building Research Establishment Limited)
tarafndan binalarn çevresel performansn değerlendirmek amacyla
geliștirilmiștir. Dokuz farkl etki alannda değerlendirme yaplmakta ve her etki
alan farkl kredilerden olușmaktadr. Tanmladğ ölçütlerin birçoğunu özel
çevre performans hedefleri belirlemiștir, baz ölçütler ise subjektiftir, ve
ölçümü zordur [13]. Bu nedenle olas tüm tasarm çözümlerini kapsamaz.
Binalarn çevresel performans değerlendirmesini hem tasarm așamasnda
hem de mevcut binalar yenileme așamasnda, BRE tarafndan eğitilen ve yetki
verilen bağmsz uzmanlar tarafndan yapmaktadr. ‘BREEAM’ in çevresel etki
değerlendirme konular; karbondioksit emisyonlar, sağlkl yaplarn özellikleri,
hava niteliği ve havalandrma, ozon tabakasnn incelmesi ve asit yağmurlarnn
en aza indirilmesi, ürünlerin geri dönüșümünün ve yeniden kullanmnn
sağlanmas, ekoloji, su tüketiminin azaltlmas ve korunmas, gürültü, zararl
malzemelerin değerlendirilmesi, aydnlatma, yap ürünlerinin çevresel etkileri
ve tașnmasn içermektedir (Tablo 1.2).
Japon bina çevresel performans değerlendirme sistemi olan CASBEE üç ana
özellik üzerine kurulmuștur. İlk olarak, binalarn yașam döngüsüne uygun bir
değerlendirme yapacak șekilde tasarlanmștr. İkinci olarak, değerlendirme ana
hedefleri olan bina performans kalitesi ve çevresel yüklerin erken dönemde
tespitinin sağlanmasdr [13,14]. Son olarak ise, BEE(Bina çevresel etkinliği) ad
verilen yeni bir gösterge sunulmaktadr. BEE bina performans kalitesi /
çevresel yük orann ifade etmektedir. Toplam performans kalitesi iç çevre
kalitesi, servis kalitesi ve dș çevre kalitesi ölçümlerini kapsarken benzer
șekilde çevresel yük hesab da enerji, kaynak, malzeme ve dș alan bașlklar
altnda belirlenmektedir. CASBEE tasarm öncesi süreçte ișveren, mimar ve
planclara destek sağlamay amaçlamaktadr. Bu desteği uygun arazi seçimi ve
projenin temel çevresel etkilerinin anlașlmas konusunda sağlarken, ayrca
tasarm öncesi dönemde projenin çevresel performans değerlendirmesini
yapmay da hedeflemektedir (Tablo.1.2).
LEED Modeli; (Leadership in Energy and Environment Design)’; Bir yapnn
yașam döngüsündeki çevresel performansn değerlendirmek amac ile ‘The U.
S. Green Building Council (USGBC)’ tarafndan olușturulmuș bir programdr.
USGBC; mimarlar, yap ürünü üreticileri, mal sahipleri, yükleniciler ve çevre
gruplar tarafndan 1993 ylnda olușturulan gönüllü bir kurumdur [14]. 1998
ylnda ‘LEED 1.0’ pilot modeli olușturulmuștur. Farkl yap tipleri için hazrlanmș
farkl denetim listeleriyle yaplarn çevresel etki değerlendirilmesi
yaplmaktadr. ‘LEED’ Modeli, yap değerlendirmesini denetim listesi araclğ ile
yapmaktadr. Denetim listesi; birçok çevresel etki alanndan olușmaktadr [13].
Bu etki alanlar Tablo 1.2’ de verilmiștir. Her alan, farkl puanlara sahip
kredilerden olușmaktadr. Kredilerin toplam puan 69’ dur. Sürdürülebilir
Alanlar, Enerji ve Atmosfer, Ürünler ve Kaynaklar, Yap İçinin Çevresel Niteliği
etki alanlarnda kredilere ek olarak ön koșullar da yer almaktadr. ‘LEED’
sertifikas alabilmek için; ön koșullarn yerine getirilmesi ve en az 26 puana
ulașlmas gerekmektedir. Ayrca 26 puan geçenlerin aldklar puanlara göre en
iyi üç puan derecelendirmesi yaplmștr. Her kredi amacn tanmlanmas,
gereksinimler ve önerilen belgelerden olușmaktadr. Baz durumlarda ilișkili
standart ve kredi hesaplama yöntemi de bulunmaktadr. Kredi gereksinimleri
ekonomi, çevresel ve toplumsal sorunlara ilișkin tanmlayc bilgi içermektedir.
Bazen de örnekler ve ek kaynaklar listelenebilmektedir. ‘LEED’, bilgide
bütünleșmeyi, dil birliği sağlamay ve yaplarn ‘çevresel etki ölçüm standardn’
olușturmay hedeflemektedir [5]. (Tablo 1.2).
SB Tool; ilk olarak 1998 ylnda, gelișmiș ülkelerin bir araya gelmesiyle GB Tool
olarak olușturulmuș ve yaplarn çevresel etkilerinin değerlendirmesine yönelik
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olarak geliștirilmiștir. Çevresel performans kriterlerinden olușan GB Tool’ a kalitesi, sosyal ve ekonomik esaslar, kültürel ve algsal hesaplar olmak üzere
yaplara ilișkin ekonomik ve sosyal sorunlarn çözümüne dayal kriterler yedi kategoriden olușmaktadr. Diğer değerlendirme sistemlerinde olduğu gibi
eklenerek SB Tool geliștirilmiștir. SB Tool genel bir değerlendirme modeli olup, her bir kategorinin altnda birçok kriter bulunmaktadr. SB Tool ülkeye/bölgeye
çeșitli ülkelerin bu modeli ülkesel ve bölgesel koșullarna uyarlamasn uygunluk açsndan gerçekçi ve objektif bir değerlendirme yaplmasn
öngörmektedir. Değerlendirme kriterleri; arsa seçimi, proje planlama ve sağlamaktadr (Tablo 1.2).
geliștirme, enerji ve kaynak tüketimi, çevresel yükler, iç mekan kalitesi, servis
Tablo 1.2. Yap ve Yap Ürünlerine Yönelik Geliștirilen Çevresel Performans Değerlendirme Sistemleri
ÇEVRESEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ
BEES
1990
Amerika

MODEL
TARİH
ÜLKE

GABİ
1990
Uluslararas

DEĞERLENDİRME
SÜREÇLERİ

Yap ürünlerinin üretiminde, hammadde edinimi, ürünün
üretimi, montaj ve kullanm, geri dönüșümü, yok Yap ürünlerinin yașam ISO 14040/44 de tanmlanan
edilmesi gibi değerlendirme süreçlerdeki belirlenen șekliyle yașam döngüsü değerlendirmesi, standartta
çevresel ölçütler doğrultusunda değerlendirme belirlenen süreçleri kapsayacak șekilde yaplmaktadr
yaplmaktadr.

DEĞERLENDİRME
ÖLÇÜTLERİ

Belirlenen değerlendirme süreçlerindeki tanml yap
malzemelerinin toplam kaynak kullanm, olușan hava
kirliliği, su kirliliği, insan sağlğ ve yap içi çevre niteliği,
yașam koșullarnn değișmesi, ekonomik performans
belirlenmektedir.

Belirlenmiș değerlendirme süreçleri olmayan modelde yap
malzemelerinin toplam enerji tüketimi, olușan hava kirliliği,
su
kirliliği,
toplam
maliyet
değerlendirmesi
hesaplanmaktadr

KULLANICILAR

Tasarmclar, Mimarlar, Ürün üreticileri, Yap kullanclar

Belirlenmiș bir kullanc grubu bulunmamaktadr.

DÜZEY
MODEL
TARİH
ÜLKE

Yap ürünleri ve bileșenleri düzeyinde
ATHENA
1990
Uluslararas

Yap ürünleri ve bileșenleri düzeyinde
ENVEST
1990
İngiltere

DEĞERLENDİRME
SÜREÇLERİ

Tasarm ekibi ATHENA yazlm ile yapnn strüktürel
sistem değerlendirmesini yapabilmekte, program
strüktürel sistem ve örtü seçeneklerini değerlendirip
karșlaștrabilmektedir. Kullanclarn, bütün bir
strüktürün ya da seçenekli tasarmlar ve farkl
malzemelerle olușturulmuș tek bir öğe kesitinin (duvar,
döșeme, çat gibi) yașam döngüleri boyunca çevresel
etkilerini görmesini sağlamaktadr.

Tasarm așamasnda program kullanlarak yap strüktürünün
ana elemanlarnn çevresel etkileri hakknda seçenek
olușturulmas, Yapnn kullanmnda tüketilen enerji ve
suyun çevresel etkileri ortaya konarak yap ürünü
seçiminde tasarmclara yardm edilmesi, Çeșitli yap
tasarmlarnn karșlaștrmalarnn yaplmas, Tasarmclara
ve müșterilerine, çeșitli tasarm seçeneklerinin çevresel
değerlerinin grafiklerle anlatlmas sağlanmaktadr.

DEĞERLENDİRME
ÖLÇÜTLERİ

Toplam enerji tüketimi, Küresel snma, Kat atklar, Hava Toplam enerji tüketimi, Kaynak kullanm, Hava kirliliği, Su
kirliliği, Su kirliliği, Hammadde kullanm, Atk yönetimi Kirliliği, Atk yönetimi, Yük tașma değerlendirmeleri
değerlendirmeleri yaplmaktadr.
yaplmaktadr.

KULLANICILAR

Tasarmclar, Mimarlar, Ürün üreticileri, Mühendisler ve Tasarmclar, Mimarlar, Yap kullanclar
araștrmaclar

DÜZEY
MODEL
TARİH
ÜLKE

Yap Düzeyinde - Tasarm sürecinde, onarm ve yenileme Yap ve Yap ürünleri düzeyinde-Tasarm süreci bașnda
süreçlerinde kullanlabilmektedir.
BREEAM
CASBEE
LEED
SB TOOL
1990
2001
1998
1998
İngiltere
Japonya
Amerika
Uluslar aras

DEĞERLENDİRME
SÜREÇLERİ

SERTİFİKA - Orta, İyi,
Çok iyi, Mükemmel

SERTİFİKA - C, B-, B+, A, S

SERTİFİKA - Gümüș,
Altn, Platin

SERTİFİKA - -1 ve +5 arasnda
puan

Enerji, Ulașm,
Kirlilik, Malzeme, Su,
Arazi kullanm ve
ekoloji, Atklar,
Yönetim, Sağlk ve
memnuniyet

Bina Performans ve çevre
Kalitesi (İç çevre kalitesi, Servis
Kalitesi, Dș çevre kalitesi), Bina
çevresel yüklerinin azaltlmas
(Enerji, Kaynak ve malzeme, Dș
çevre)

Yerleșim ve bağlant,
Sürdürülebilir alanlar,
Su etkinliği, İç çevre
kalitesi, Malzeme ve
kaynaklar, Enerji ve
atmosfer,

Arsa seçimi, Proje planlama ve
geliștirme, Enerji ve Kaynak
Tüketimi, Çevresel yükler, İç
mekan çevre Kalitesi, Servis
kalitesi, Sosyal ve ekonomik
esaslar, Kültürel ve algsal esaslar

KULLANICILAR

Tasarmc

Tasarmc, Yap Kullancs

Tasarmc

Tanml değil

DÜZEY

Yap Düzeyinde

Yap Düzeyinde

DEĞERLENDİRME
ÖLÇÜTLERİ

Tablo 1.2’ de yer alan verilerden yola çkarak 90’ l yllardan bu yana farkl
ölçeklerde, bina uygulamalarnn çevresel performanslarnn belirlenmesi ve

Yap Düzeyinde
Yap Düzeyinde
çevresel etkilerinin azaltlmasna yönelik olarak birçok değerlendirme
modelinin geliștirildiğini söylemek mümkündür. Bu modeller önceleri yap
ürünleri ve bileșenleri düzeyinde olup, yap ürünlerinin çevresel etkilerinin
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yașam döngülerindeki tüm evrelerde belirlenmesini ve bu etkilerin
azaltlmasn hedeflemiștir. Daha sonraki dönemlerde ise, tasarm așamasnda
tasarmcy yönlendirmek ve karar vermesinde destek sağlamak amacyla, yap
strüktürünün ana elemanlarnn çevresel etkileri hakknda seçenek
olușturulmasn, enerji performansnn ve çevresel etkilerinin belirlenmesini
sağlayan ve gün geçtikçe daha çok geliștirilen ATHENA, ENVEST gibi yazlm
tabanl tasarm araçlar geliștirilmiștir. Sürdürülebilir bina uygulamalarnn
yaygnlașmasnda ve tasarmc, ișveren, kullanc vb. birçok paydaș grubunda
farkndalk yaratan modeller binalar bir bütün olarak ele alan ve binalar
puanlayarak, sürdürülebilirlik açsndan sertifika verilmesini sağlayan bina
değerlendirme sistemleridir. İlk olarak 1998 ylnda İngiltere de BREEAM
modelinin geliștirilmesiyle bașlayan ve sonrasnda Amerika, Japonya gibi
gelișmiș ülkelerin ülkesel ölçekte geliștirdikleri modeller ortaya çkmștr.
Bütün modellerin kullanc düzeyinde ortak hedef kitlenin tasarmclar ve
sonrasnda ise ürün üreticileri olduğu görülmektedir. Modellerin hepsi için ortak
olan değerlendirme kriterlerini belirleyecek olursak, hava, su kirliliği gibi
çevresel etkiler, enerji kullanm, iç mekan kalitesi gibi değerlendirme kriterleri
ön plana çkmaktadr. Örneklenen tüm modellerin kullanm zorunlu olmayp,
isteğe bağl kullanm içermektedirler.
Binalarn çevre üzerindeki etkilerini belirlemeyi hedefleyen sistemler,
değerlendirme kriterleri doğrultusunda, bina tasarm ve yapmnda yeniliklerin
kullanlmasnda etkin rol oynamaktadrlar. Örneğin, binalarn yașam
dönemlerinde enerji kullanmn azaltmak amacyla bina kabuğunu olușturan
enerji etkin yap elemanlar, aktif çat ve cephe sistemleri, gölgelendirme ve
güneș kontrol elemanlarnn geliștirilmesi ve kullanmnn yaygnlașmas ile
binalarda yeniliklerin kullanlmasna katk sağladğ görülmektedir. BREEAM,
LEED gibi değerlendirme modellerinin binalarn özellikle kullanm evresinde
stma-soğutma-havalandrma (HVAC) sistemleri için enerjinin yoğun
kullanmn önlemek amacyla ASHRAE, ASTM gibi standartlara dayal
ekipmanlarn seçimi ve kullanlmasn Enerji Kriteri bașlğ altnda belirlenen
kredilerle sağladğ ve enerji kullanmn azaltan yeni ekipmanlarn
geliștirilmesini ve kullanmn teșvik ettiği gözlenmektedir. Yine bu
sürdürülebilir yaklașmlarn ve geliștirilen modellerin etkisiyle su kullanm ve
atk yönetimi gibi konularda yağmur suyunu ve atk sular toplayp artarak
veya geri dönüșümünü sağlayarak yeniden kullanlmasn sağlayan, su toplama
ve geri dönüștürme sistemleri gibi yenilikler de binalarda kullanlmaktadr.
Sürdürülebilir mimarlk yaklașmlar doğrultusunda geliștirilen modellerin
binalarda yeniliklerin kullanlmasna diğer bir önemli etkisi de geri dönüșümlü,
düșük gömülü enerjili, çevre dostu yeni malzemelerin geliștirilmesi ve
kullanlmas olmuștur. Modellerin hepsinde ortak bir değerlendirme kriteri olan
çevresel yap malzemelerinin seçimi ve tasarmlarda kullanlmas
yaygnlaștrlmștr.
SONUÇ
Bu çalșmada sürdürülebilir mimarlk yaklașmlar çerçevesinde geliștirilen ve
dünyada yaygn olarak kullanlan modeller irdelenmiș ve bunlarn kazandrdğ
yeniliklerin kullanlmasnn binalarda ne tür katklar olduğu açklanmștr.
Sonuç olarak, mimarlkta sürdürülebilirliği sağlayabilmek ve sürdürülebilir yap
uygulamalarn yaygnlaștrmak için, yaplarn yașam döngüleri boyunca
sürdürülebilirlik ölçütlerine uygun kararlar alarak çevreye saygl tasarmlar
yaplmal, enerji korunum stratejileri benimsenmeli, bina üretiminde çevreye
duyarl yap malzemeleri, servis sistemleri kullanlmaldr. Sürdürülebilir
mimarlk yaklașmlar kapsamnda binalarn çevresel etkilerini ve enerji
performanslarn belirlemeyi amaçlayan modeller sadece sürdürülebilirliğin
gerçekleștirilmesinde değil, ayn zamanda birçok yeniliğin yap endüstrisine ve
dolaysyla bina tasarm ve yapmna entegre edilmesinde de önemli bir adm
olarak görülmektedir. Bu nedenle, geliștirilen modeller, yazlmlar ve
standartlar bina tasarm ve yapmnda yeniliklerin kullanlmasnda etkileyici bir
güce sahiptir. Gelecek çalșmada sürdürülebilir mimarlktaki gelișmelere ivme
kazandracağ düșünülen bu yenilikler detayl bir biçimde incelenecektir.
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Özet
Dünya genelinde, etkileri her geçen gün daha çok hissedilen, küresel
snma sorunu, doğann kendini yenileyebilme yeteneğinin snrlarn zorlayarak,
bugün ve gelecekte, canl yașamn olumsuz yönde etkileyecek düzeye
ulașmștr. İnsanoğlu, yașamn sürdürebilmek adna, bu sorunu çözmeli,
sadece doğal kaynaklar değil, kendi ürettiği yapay kaynaklar da, kontrollü
biçimde üretmeyi, aklc biçimde kullanmay ve tüketmeyi öğrenmelidir. Ayrca,
gereksinimleri doğrultusunda biçimlendirdiği yapay çevrenin de, az kaynak
tüketen ve doğay az kirleten nitelikte olmasn sağlayarak, doğal – yapay
çevre arasnda denge kurabilmelidir. Yapay çevrenin șekillenmesinde önemli
pay olan yap üretim süreci, yap yașam döngüsü kapsamnda, önemli
miktarda kaynağn ve ürünün tüketildiği, uzun bir zaman dilimini
kapsamaktadr. Bu nedenle, yap üretim sürecinin, sürdürülebilirlik kavram ile
örtüșmesi ve kaynak yönetimi, proje yönetimi, üretim-üründe kalite
yaklașmlar ile yönlendirilmesi gerekmektedir [3]. Bu düșüncenin bir sonucu
olarak, dünya genelinde yap üretimi alannda, sertifikasyon çalșmalar
gündeme gelmiș ve LEED, BREEAM, SBTOOL, CASBEE gibi, yeșil bina
sertifikasyon ve değerlendirme sistemleri uygulanmaya bașlamștr.
Kaynaklar
Tüketim Oran (%)
Hammadde Kullanmnn
40’ 
Enerji Kullanmnn
50’ si
Doğal -Yapay Malzemelerin
40’ 
Orman Kaybnn
25’ i
Tarma Uygun Arazi Kaybnn
80’ i
İçme Suyu Tüketiminin
16,6’ s
Kullanma Suyu Tüketiminin
50’ si
Zararl Kimyasal Kullanmnn
50’ si
Doğaya Braklan Atklarn
13-30’ u
Bu çalșmada; sürdürülebilirlik kavramnn, yap üretim sürecine ve
teknolojilerine olan etkileri irdelenecek ve dünya genelinde, sürdürülebilir
yaplarn üretimine yönelik uygulamalarda, olumlu katk sağladklar genel
kabul gören, yeșil bina sertifikasyon sistemleri değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yap Üretimi, Ekolojik Mimarlk, Sürdürülebilir Yaplarn
Yapm ve Yönetimi, Yeșil Bina Sertifikasyon Sistemleri

1. Giriș :
Sürdürülebilirlik Kavram, en genel anlamda, dünyadaki doğal-yapay
kaynaklarn korunmas, yapay çevrenin doğal çevre ile uyumlu hale gelmesinin
sağlanmas, doğal çevrenin kirlilikten korunmas ve kendini yenilemeye yönelik
kapasitesinin korunmasn hedeflemektedir. Bunun yan sra, kavram, küresel
ölçekte ortak bir kalknma anlayșn ifade etmekte; doğal-yapay kaynaklarn
olduğu ölçüde, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin de, insanlar arasnda
kușaklar boyunca, adil biçimde paylașlabilmesini hedeflemektedir. Kavramn
üretim ve tüketime bakș ise, kullanlan kaynaklarn ve hammaddenin
tüketimine yön vermek adna, üretim/tüketim dengesinin kurulmas, neyin, ne
için, ne miktarda, hangi yöntemlerle üretileceğinin, nasl ve ne kadar
tüketileceğinin, aklc biçimde belirlenmesi gerekliliğidir. Bu anlayș, doğal ve
yapay kaynaklardan en üst düzeyde yararlanlmas ve kaynaklarn sürekliliğinin
sağlanmas açsndan da son derece önemlidir.
2. Sürdürülebilirlik Kavramnn
Yap Üretim Sürecine ve Teknolojilerine Etkileri
Yapay çevrenin șekillenmesinde önemli pay olan yap üretimi
faaliyetleri, oldukça uzun bir zaman dilimini kapsamakta ve önemli miktarda
doğal - yapay kaynağn tüketilmesine neden olmaktadr. Bu nedenle, yap
üretimine yönelik tüm faaliyetlerin sürdürülebilirlik kavram ile örtüșmesi bir
zorunluluktur. Yap üretim alan faaliyetlerinin doğal-yapay kaynaklarn
tüketimi ile ilișkisi, Çizelge 1’ de așağda verilmektedir [1,9].
Çizelge 1: Yap Üretim Alannda Kaynak Tüketimi
Yap üretim sürecinin sürdürülebilirlik kavram ile örtüșmesinin sağlanmasna
yönelik kararlar alnrken, yap üretimi kavramnn, yaygn kabul gören görüșün
aksine, salt inșaat faaliyetlerini kapsayan bir süreç olmadğ anlașlmal,
kavram, yap yașam döngüsü kapsamnda değerlendirilmelidir.
Yap üretim süreci, proje planlama ve geliștirme, tasarm, üretim,
kullanm ve geri dönüșüm evrelerinden olușmaktadr. Yap üretim sürecinin
sürdürülebilirlik kavram ile ilișkisi așağda Çizelge 2’ de görülmektedir [5].

Abstract
All around the world, living species are negatively affected by threats
like global warming problem, natural renewal problem and green house gases,
which are increasing the carbon-dioxide level in the atmosphere. The basic
reasons for that is ecological pollution caused by mass production facilities,
irresponsible consumption and pollution due to untreated wastes. In order to
survive, humankind must adopt environmentally-friendly technologies not only
in the consumption and production of natural resources but also the ones that
are artificially produced. The building construction process, which has an
important role on shaping the environment, leads to essential consumption of
natural and man-made resources. That is why the building construction
process should be carried out in a responsible and controlled fashion so that
sustainable development, environmentally-friendly production, efficient
resource management, project management, quality in consumption and
production are available and supplied in accordance with the desired
objectives [3]. As a result of the above mentioned objective, certification
studies in the field of building construction began to be discussed worldwide.
Some certification systems like LEED, BREEAM, SBTOOL, CASBEE were
assessed as valid ones and started being applied in many countries. However,
the success of these systems is possible when the conditions for building
areas, the country where production takes place, and updating applications
are convenient .
In this study of the concept of sustainability, the building construction
process and technologies that examine the effects and world-wide,
sustainable structures for the production of applications, they provide a
positive contribution on generally accepted, the green building certification
systems will be evaluated.

Çizelge 2: Sürdürülebilir Yapmda
Üretim Evreleri, Kaynaklar ve Hedefler
Zaman
Üretim Evreleri

Geri Dönüșüm
Kullanm
Üretim

Tasarm
Proje Planlama
Geliștirme
Enerji-Su-Atmosfer-

Arazi- Malzeme vb. Kaynaklar
Koruma
Yeniden Kullanm
Yenilenebilir/
Dönüșebilir
Doğay koruyan
Kirletmeyen
Zehirli Olmayan
Kalite
……vb Hedefler…

Keywords: Building Construction, Ecological Architecture, Sustainable
Construction and Management, Green Building Certification Systems
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Sürdürülebilir yapm hedefine ulașmak adna, yap üretim sürecinin tüm
evrelerinde alnacak kararlarda ve yürütülecek faaliyetlerde, ekolojik-yeșil
mimarlk kriterlerine uygun çözümler geliștirilmelidir.
Bu kriterler :

Yap üretim sürecinde, doğal kaynaklar mümkün olduğunca aklc
biçimde kullanlmal, bu anlamda büyük alanlar kaplayan, yer kazs çok olan
yaplarn üretilmesinden kaçnlmal, yeralt-yerüstü sular kontrollü tüketilmeli,
yağmur suyundan mümkün olduğunca yararlanlmaldr [3].

Üretim ve kullanm evrelerinde temiz ve tercihen yenilenebilir enerji
kaynaklarnn kullanmna özen gösterilmelidir. Ayrca, üretimin, mümkün
olduğunca az enerji tüketimi gerektiren yap ürünleri, yapm teknikleri ve
teknolojileri ile gerçekleșmesi sağlanmaldr.

Minimum düzeyde kat, sv, gaz atk yaratacak yap malzemeleri ve
yapm sistemleri kullanlmal, iklimlendirme amaçl yakt kullanmnda ve
atklarda çevre sağlğ gözetilmeli, gerekli önlemler alnmaldr.

Üretimde yerel yap ürünlerinin tercih edilmesi ile, nakliye için kullanlan
ve fosil yakt tüketen araçlarn çevreye vereceği zararn azaltlmasna
çalșlmaldr.

Estetik ve teknolojik açdan yeterli olduğu ölçüde, mümkün olduğunca
gün șğ ile aydnlatlabilen, akustik performans yüksek, iklimlendirme düzeyi
açsndan (s, nem, havalandrma vb.) uygun konfor koșullarnda mekânlara
sahip yaplar üretilmelidir.

Üretilen yaplarn, çevreye ve kullanc sağlğna zarar vermeyecek
nitelikte olmasna önem verilmeli, bu anlamda, kullanldğ ortama uygun,
insan sağlğna zarar vermeyen yap malzemeleri ve yap üretim teknolojileri
seçilmelidir. Ayrca yaplarda, elektromanyetik alan olușumunun
engellenmesine çalșlmaldr.

Estetik, ișlevsel, sağlam-dayankl olduğu ölçüde, kullanm ömrü uzun
yaplarn üretilmesine çalșlmaldr. Yaplarn kolaylkla ve az maliyetle, bakmonarmlar gerçekleșebilmelidir.

Üretim sürecinin tamamnda, yürütülen faaliyetlerin ve ortaya çkan
ürünün verimliliği ile, fiyat/performans düzeyi sorgulanmaldr. Üretim
sürecinde harcanan parann her zaman kalite getirmeyeceği ve baz unsurlarn
yok saylmas ile ekonomik yaplar üretilemeyeceği bilinmelidir. Bu nedenle,
yap üretim süreci, yap yașam döngüsünü kapsayan ve yașam boyu maliyetler
düșüncesine uygun biçimde yürütülmelidir. Ayrca üretilecek yapnn üretim,
kullanm ve geri dönüșüm evrelerinde üreticisi ve/veya kullanclar kadar ülke
ekonomisi ve kaynak yönetimi açsndan da önemli olduğu unutulmamaldr.
Bu anlamda, ilk yatrm maliyeti kadar, üretim, kullanm ve geri dönüșüm
maliyetleri de önemsenmeli ve tüm yap üretim süreci, ksa, orta ve uzun
vadeli aklc ekonomik planlama yaklașmlaryla yönlendirilmelidir.

Bunun yan sra, yaplarn, değișen kullanc taleplerine yant verebilmesi
ve dolays ile ekonomik değerlerini korumalarnda sürekliliğin sağlanmas
adna, mümkün olduğunca, gerekli ișlevsel değișikliklere uyum sağlayabilecek
nitelikte, esnek ve geliștirilebilir biçimde tasarlanmalar ve üretilmeleri
sağlanmaldr [9].

Geri dönüșüm oran yüksek yap ürünlerinin ve yapm sistemlerinin
kullanlmasna özen gösterilmektedir.
Kullanlan malzemelerin, geri dönüșüm düzeylerinin ve hurda
değerlerinin yüksek olmasnn, çevresel açdan olduğu ölçüde ekonomik açdan
da önemli olduğu unutulmamaldr.
3. Yeșil Bina Sertifikasyon Sistemleri
Sürdürülebilir yapm hedefine ulașmak adna, yap üretim sürecinin tüm
evrelerinin, sürdürülebilirlik kavram ile örtüșmesi ve üretimin etkin düzeyde,
kaynak yönetimi, proje yönetimi, üretim-üründe kalite yaklașmlar ile
yönlendirilmesi zorunludur [3]. Bu zorunluluk, dünya genelinde, yap üretim
sürecine yön verilmesine yönelik yeni yöntem arayșlarna neden olmuștur.
Bu yöntemler arasnda, yaplarn sürdürülebilirlik performanslarn
doğrudan etkileyen ölçüt ve kriterlerin belirlenmesiyle üretim sürecinin
yönlendirilmesini hedefleyen, yönetmelik, șartname, performans
değerlendirme sistemleri (Rating Systems) ve bu performans belgelemeye
yönelik sertifikasyon çalșmalar önemli yer tutmaktadr. Bu çalșmalarla,
binalarn sürdürülebilirlik kavramna uygun biçimde üretilmeleri ve
ișletilmelerinin kontrolü adna, belli alanlardaki performanslarnn ölçülerek
değerlendirilmesi amaçlanmaktadr. Çalșmalar, en genel anlamda, Yeșil –
Ekolojik Bina Sertifikasyon Sistemleri olarak tanmlanmakta ve bu sistemlere
veri desteği sağlayarak kararlarna yön veren, performans ölçüm araçlarn,
standart - șartname paketlerini kapsamaktadr. Dünya genelinde, bu
çalșmalar yürütmek adna kurulan, yeni kurumsal yaplar ve ticari kurulușlarn
says her geçen gün artmaktadr.
Bu çalșmada, farkl ülkelerde geliștirilmiș ve uygulanmakta olmalarna
karșn, benzer ölçüt-kriterlere dayanan ve dünya genelinde, yaygn kabul
görerek uygulanan sertifikasyon sistemlerinden, LEED, BREEAM, SBTOOL,
CASBEE sistemlerinin, performans ölçüt-kriterlerine değinilecek ve
sertifikasyon süreçleri irdelenecektir. Çalșmada sunulacak sistemlerden, Leed
Sertifikasyon sistemi, diğerlerine oranla, dünya genelinde, geçerliliği daha çok
kabul gören ve daha çok uygulanan bir sistem olduğundan, bu sistem
hakknda, diğerlerine göre daha kapsaml bilgi verilecek ve baz aldğ ölçütkriterler, ilgili alt bașlklarda daha detayl sunulacaktr.
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3.1. LEED - Sertifikasyon Sistemi
Amerikan Yeșil Binalar Konseyi (USCBC) tarafndan, Enerji ve Çevresel
Tasarmda Liderlik Sistemi (LEED) adyla geliștirilen bir sertifikasyon sistemidir.
Amaç; binalarn, sürdürülebilirlik performanslarn, bir puanlama sistemi ile
ölçmek ve snflandrmaktr.
Sistemde binalar, ișlevlerine uygun farkl sistem versiyonlaryla
değerlendirilmektedir. Bu versiyonlar; Yeni İnșaat ve Renovasyon (Leed NC),
Varolan Yaplar (Leed EB), Evler (Leed Homes), Mahalle Gelișimi (Leed ND), Ticari
İç Mekânlar-Ofisler (Leed CI), Çekirdek ve Kabuk (Leed C&S), Okullar (Leed
S), Alșveriș Merkezleri (Leed R) ve Sağlk Yaplar (Leed H)’ dr [10].
Sistemin ișleyișinde, bilgisayar ortamna aktarlmș, denetim listeleri
(Check-List) ve el kitaplarnn yan sra, ABD’ de, ülke șartlarna uygun
olarak geliștirilmiș olan, yap üretim ve denetim standartlar-șartnameleri
kullanlmaktadr.
Sistemde, binalarn performans, temel olarak alt farkl alanda
değerlendirilmekte ve puanlanmaktadr.
Sistemin performans ölçütlerini olușturan bu alanlar ve puan
karșlklar Çizelge 3’ de verilmiștir.
Çizelge 3 : LEED Sistemi Performans Ölçütleri
Performans Ölçütleri

Puanlama

Sürdürülebilir Yerleșimler

14 Puan

Su Kullanmnda Verimlilik

5 Puan

Enerji ve Atmosfer

17 Puan

Malzeme ve Kaynaklar

13 Puan

İç Hava Kalitesi

15 Puan

Yenilikçi / Bölgesel Tasarm

4 Puan

Bunlara ek olarak, LEED Sertifikas almș uzmanlarn-denetçilerin,
tasarm sürecinde görev almas halinde, puanlamaya 1 puan daha
eklenmektedir [10].
Sistemin performans ölçütleriyle ilgili detayl bilgi verebilmek adna,
Konutlar için Leed (Leed for Homes) versiyonundaki, performans ölçütleri
ana bașlklaryla așağda sunulmuștur.
Sürdürülebilir Yerleșimler : Bu bașlkta yer alan performans ölçütleriyle, inșaat
faaliyetlerinin uzun vadeli çevresel zararlar vermesinin önlenmesi veya zararn
minimize edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamdaki ilgili performans
ölçütleri alt bașlklar:

Yerleșim Yoğunluğu – Konut Yoğunluğu,

Yerleșim Bölgesi İdaresi ile, düzensiz alanlarn minimize edilmesi, yüzey
suyu yönetimi, erozyon kontrolü,

Peyzaj düzenlemelerinin yeterliliğinin sağlanmas,

Gölgelendirme Yöntemi ile kontrolsüz yaylan bitkilerin kontrol altna
alnmas, zehirli olmayan ilaçlama ile hașere kontrolüdür.
Su Kullanmnda Verimlilik: Bu bașlkta yer alan performans ölçütleriyle,
merkezi su kaynaklarn korunmas, yağmur suyunun ve kullanlmș atk suyun
yeniden kullanmas amaçlanmaktadr. Bu kapsamdaki ilgili performans
ölçütleri alt bașlklar:

Yapda, yağmur suyu toplama sistemleri ve kullanlmș suyun geri
kazanm sistemleri, sulama sisteminde yüksek verimlilik ölçütlerinin
belirlenmesi, peyzaj tasarmnda yatay su tesisat düzenlemelerinin
profesyonellerce yaplmas,

Yap içi su kullanm kontrolü, yüksek verimlilik oranl tesisat-donat
kullanmdr.
Enerji ve Atmosfer : Bu bașlkta yer alan performans ölçütleriyle, konutlarn
enerji performansnn arttrlmas ve performans düzeyinin, tasarm ve inșaat
srasnda izlenen uygun yöntemlerle, enerji etkin (Energy Star standartlar
çerçevesinde) konut performansna ulaștrlmas amaçlanmaktadr. Bu
kapsamdaki ilgili performans ölçütleri alt bașlklar:

Enerji Etkin Konut Üretimi (Energy Star Standartlarna
uygunluk),

Yaltm performansnn arttrlmas,

Hava szma –sürüklenme etkilerinin kontrolü,

Pencereler vb. yap kabuğu düzenlemeleri,

Oluk szdrmazlğnn sağlanmas,

Boșluğun stlmas ve soğutulmasnda verim,

Su stma ve dağtm sistemleri düzenlemeleri,

Doğal – yapay aydnlatma stratejilerinin geliștirilmesi,

Cihaz ve elektronik araçlarda enerji verimliliği,

Yenilenebilir enerji kullanm ve elektrik üretimi,


Soğutucu yönetimi ve kontrollü ozon tüketimidir.
Malzeme ve Kaynaklar: Bu bașlkta yer alan performans ölçütleriyle, yap çatk
- kurgu malzemelerini optimize etmek hedeflenmektedir. Bu kapsamdaki ilgili
performans ölçütleri alt bașlklar:

Yapsal kurguda malzeme verimliliğini sağlamak, yakn çevreden
malzeme temininin tercih edilmesi, kereste olarak ağaç kullanlacak ise, ilgili
Orman İdare Konseyi kriterlerine uygun olmasnn sağlanmas,

Atk yönetimi ile atklar azaltmak, kurulum için kullanlan tüm atkelemanlarn % 10’ u geçmeyecek șekilde düzenlenmesi, malzeme israfnn
önlemesi, malzeme ve atklarda belgelemenin sağlanmas, atklarn araziye
boșaltlmasnn % 25 ile % 100 orannda engellemesi,
 Gelișmiș inșaat tekniklerinden ve izolasyondan yeterli düzeyde
yararlanlmasdr.
İç Hava Kalitesi : Bu bașlkta yer alan performans ölçütleriyle, yap iç ortam
hava kalitesinin kurulmas ve geliștirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamdaki
ilgili performans ölçütleri alt bașlklar:

Enerji etkinlikle birlikte ele alnan yap iç ortam hava paketi
uygulamalar, yap dș hava dolașm kontrolleri, snrl tüketim-dșa atm
kapsamnda, stma, havalandrma ve iklimlendirme uygulamalar (ASHRAE
Standartlarna uygunluk), dșa atm hava debisi kontrolü, hava dağlm –
filtreleme gereksinimi karșlama, yanma, stma, havalandrma donanm, nem
kontrolü, nem miktar analizi ve gerekliyse merkezi sistem kurulumu,

Kirletici atk madde kontrolü, radon koruma, radona dayankllk ve
geçirimsizlik sağlanmasdr.
Yenilikçi / Bölgesel Tasarm : Bu bașlkta yer alan performans ölçütleriyle
mümkün olduğunca tümleșik, uygun maliyetli, ekolojik tasarm ve üretim
stratejilerinin geliștirmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamdaki ilgili performans
ölçütleri alt bașlklar:

Bütünleșik proje planlama için, ön hazrlk değerlendirmesi, tasarm
karakteri, proje ekibinin olușmas,

Tasarm olușturmak için, uygun yer seçimi (çiftlik alanlarnda ve çevresel
açdan duyarl alanlarda yerleșimden kaçnmak), öncelikli-tercih edilmiș
yerlerin belirlenmesi, gelișim yönü ve genișleme snrnn belirlenmesi, dolgu
bölgelerin belirlenmesi, mahalle ve civar yerleșim birimleri verilerine uygunluk,
Kalite Yönetimi, planlamada süreklilik (inșaat öncesi), slak hacimlerde alnacak
önlemler, dayankllk denetimi,

Alt yap olanaklar ve geliștirilmesi, kamu kaynaklar ve toplu tașmaulașm verileri, yakn çevrede erișilebilen yeșil alan, açk alan ve meydanlarn
belirlenmesidir.
Breeam Sertifika Türleri
Puanlama (%)
(Değerlendirme – Sertifika Tipi)
Geçer - Sertifika (1 yldz)
30
İyi - Sertifika (2 yldz)
Çok İyi – Sertifika (3 yldz)
Sertifika Türleri
Mükemmel – Sertifika (4 yldz)
Platin Sertifika
Seçkin - Sertifika (5 yldz)
Altn Sertifika

45
55
Puanlama
70
52-69 Puan
85
39-51 Puan

Gümüș Sertifika

33-38 Puan

Sertifikal

26-32 Puan

LEED sertifikasyon sisteminde binalarn performanslar, aldklar puanlara
uygun olarak dört farkl sertifika türünden biriyle belgelenmektedir. Puanlara
karșlk verilen sertifikala türleri așağda Çizelge 4’ te verilmektedir.
Çizelge 4: LEED Sistemi Sertifika Türleri-Puanlama
Sistem uygulanarak, ABD ve dünyann 30 ülkesinde, 14000’ den fazla
proje sertifikalanmștr [7].

sistemler ve stma, iklimlendirme, havalandrma sistemleriyle (HVAC) yap
kabuğu çözümlemelerini kapsamaktadr [2]. Standartlar, Leed sistemine de
veri desteği sağlamaktadr.
3.2. BREEAM - Sertifikasyon Sistemi
Yap Araștrma Kurumu: Çevresel Değerlendirme Metodu adyla
(BREEAM), İngiltere Yap Araștrma Kurumu (BRE) tarafndan geliștirilmiștir.
Sistem, İngiltere ve Kanada bașta olmak üzere pek çok ülkede
uygulanmaktadr. Breeam sisteminin hareket noktas, yap üretim sürecinin ve
binalarn çevresel performanslarn değerlendirmektedir. BRE, çevresel
politikalarn yerel koșullarla harmanlanarak sürekli güncellenmesi gerektiğine
dikkat çekmekte ve sürdürülebilir çevresel kalknma kavramna önem
vermektedir [9]. Son dönemde yürütülen çalșmalarla, İngiltere dșndaki projelerde
yaplacak değerlendirmeler için, sisteme, Breeam International, Europe ve Gulf
versiyonlar eklenmiștir. Böylelikle sistem, projenin uygulanacağ ülke ve bölgeye
uygun ek șartlar ile güncellenebilmektedir. Breeam sistemi uygulanarak dünya
genelinde 116.000 den fazla yap sertifikalandrlmș olup halen 714.000 proje
Breeam Performans Ölçütleri
Puanlama (%)
Yönetim

12

Sağlk ve Memnuniyet

15

Enerji

19

Ulașm

8

Su

6

Malzeme

12,5

Atklar

7,5

Arazi Kullanm ve Ekoloji

10

Kirlilik

10

sisteme kaytldr [8]. Sistemde, farkl ișlevlerdeki binalarn çevresel etki
performanslar, ișlevlerine uygun gruplarda, dokuz farkl alanda
değerlendirilmektedir. Değerlendirme, 100 puan üzerinden yaplmaktadr.
Bu alanlara bağl performans ölçütleri așağda Çizelge 5’ te verilmiștir.
Çizelge 5 : Breeam Sistemi Performans Ölçütleri
Breeam Sisteminde binalarn performanslar, aldklar puanlara göre
derecelendirilir ve farkl sertifika tipleriyle belgelenir [4]. Sistemde, puanlara
karșlk verilen sertifikalar așağda Çizelge 6’ da verilmektedir.
Çizelge 6: Breeam Sistemi Sertifika Türleri
3.3. CASBEE - Sertifikasyon Sistemi :
Binalarn Çevresel Etkinliği İçin Kapsaml Değerlendirme Sistemi adyla
(CASBEE), Japonya Sürdürülebilir Yapm Konsorsiyumu (JSBC) tarafndan
geliștirilmiștir [7]. Sistemin, araștrma ve geliștirme süreçlerindeki çalșmalar,
devlet, özel sektör ve akademik çevrelerce desteklenmiș ve ortak
yürütülmüștür. Binann ișlevine bağl olmakszn, Tasarm Öncesi için Casbee-PD,
Yeni yaplar için Casbee-NC, Mevcut Yaplar için Casbee-EB ve YenilemeRenovasyon çalșmalar için Casbee-RN gibi farkl değerlendirme araçlar
kullanlmaktadr. Bunun yan sra, Müstakil Konutlar için ve Kentsel Kalknma
projeleri için sistem versiyonlar bulunmaktadr.
Sistemde yaplarn performans ölçümü, Yapnn Çevresel Verimliliği,
“BEE” (Building Environmental Efficiency) ifadesiyle değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirmede baz alnan iki temel ölçüt, Yapnn Çevresel Kalitesi
(Q) ve Yapnn Çevresel Yükleri (L)’ değerleridir. Yapnn Çevresel Verimliliği bu
ölçütlerin birbirine oranlanmas ile bulunan bir değerdir (Bee = Q / L) [10].
Sistemin performans değerlendirme ölçütleri Çizelge 7’ de verilmiștir.

LEED Sistemine Veri Desteği Sunan Standartlar :
Energy Star Standartlar: Enerji etkin ürünlerin geliștirilmesine yönelik olarak
çaba harcayan, Amerikan Çevre Koruma Ajans (U.S.EPA) tarafndan
geliștirilmiștir. Sistemle, ortaya konan verimlilik ölçütleriyle, pek çok elektronik
cihaz etiketlenmiștir. Ayrca, ABD’ de, 20.000’ den fazla konut ve 3200’ den
fazla ticari bina, Energy Star Etiketi almștr [7]. Sistem, yapda kullanlan
stma-iklimlendirme-havalandrma cihazlar bașta olmak üzere pek çok
donanm ve çatlar, pencereler gibi baz yap bileșenlerini de kapsamaktadr.
Bunun yan sra, farkl ișlevdeki binalar için verimlilik standartlar da
geliștirilmiștir. Standartlar, Leed Sertifikasyon sistemine de veri desteği
sağlamaktadr.
Ashrae Standartlar: Amerikan, Istma Soğutma ve Havalandrma Mühendisleri
Derneği tarafndan geliștirilen standartlardr [10]. Ağrlkla, aktif güneș stmal
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Çizelge 7 : Casbee Sistemi Performans Ölçütleri

BEE’ nin Paydas
(L)

Yapnn Çevresel Verimliliği
(Bee = Q / L)

Alanlar

BEE’ nin Pay (Q)

Performans Ölçümü
Kalite (Q)
Enerji
(Q1)
Verimliliği
Yap İçi Çevre
(Q2)
Servis Kalitesi
(Q3)
Kaynak
Arsa İçinde Yap Dș
Verimliliği
Çevre
Yapnn Çevresel
Yükleri (L)
Yerel
(L1)
Çevre
Enerji
(L2)
Kaynak ve Malzeme
Yap
İçi
(L3)
Çevre
Arsa Dș Çevre
3.4. SBTOOL – Performans Ölçüm Sistemi :

geliștirilen ilgili standartlara göre, çoğunlukla iklimlendirme, havalandrma,
aydnlatma gibi gereksinimleri karșlamaya yönelik olarak üretilen ve yapda
kullanlan baz elektronik cihazlarn, kontrol sistemlerinin, yap malzeme,
eleman ve bileșenlerinin dünya ölçeğinde pazarlanmasn sağlayacak, teknik
șartnameler olduğu düșüncesinin gün geçtikçe yaygnlașmasdr.
Sonuç ve Öneriler

Kar amac gütmeyen uluslararas bir organizasyon olan, Sürdürülebilir
Bina Çevresi için Uluslararas İnsiyatif (IISBE) tarafndan, Sürdürülebilir Yap
Üretimi Araçlar (SBTOOL) adyla geliștirilen ve binalarn, çevresel, ekonomik ve
sosyal sürdürülebilirlik performanslarn değerlendiren bir sistemdir [6]. Sbtool
Sisteminin asl hedefi, ülkesel - bölgesel koșullara ve arsaya uygun ekolojik binalarn
ve sürdürülebilir yerleșimlerin üretilmesine yön vermektir. Bölgeye uygun çözümlere
ulașlmas adna, yerel kurulușlardan ve akademisyenlerden elde edilen veribilgiler sisteme eklenebilmektedir. Değerlendirmede esas alnan performans
ölçütleri Çizelge 8’ de așağda verilmiștir.
Çizelge 8 : Sbtool Sistemi Performans Ölçütleri
Değerlendirme sonunda binalara, performanslar karșlğnda, -1 ile 5 arasnda
puan verilmektedir. Buna göre, olumsuz performans -1 puan, kabul edilebilir düzey 0
puan, iyi performans 3 puan, en iyi uygulama 5 puandr.
3.5. Yeșil Bina Sertifikasyon Sistemlerinin
Verimliliklerine Yönelik Genel Değerlendirme
Sertifikasyon Sistemlerinin Olumlu Yönleri : Bu sistemler genelinde, geçerliliğigüvenilirliği kabul gören ve en çok uygulanan Leed ve Breeam Sistemleridir.
Her iki sistemde, geliștirildikleri ve uygulandklar ülkelerin özgün koșullarnda,
özellikle yeni üretilen yaplarda bașarl sonuçlar vermișlerdir. Ayrca, binalarn
performans düzeyleri ile üretim maliyetleri kyaslandğnda, ürünlerin
fiyat/performans oranlar yüksektir. Örneğin ABD Yeșil Bina Konseyi (USGBC)
yetkililerince, Leed sistemiyle üretimin gerçekleșmesi durumunda, maliyet artș
oranlarnn, temel sertifika için % 0.66, gümüș için % 1.9, altn için % 2.2 ve platin
sertifika için % 6.8 düzeyinde olacağ öne sürülmektedir [4]. Bunun yan sra,
binalarn çevresel performansnn artrlmas, ișletme giderlerinde azalma, yapnn
faydal ömrünün uzamas, kullanclarn sağlk, konfor ve üretkenliğinin artmas
gibi unsurlar, yaplarn kiralama ve satș değerlerini de arttrmaktadr [7].
Sertifikasyon Sistemlerinin Zayf Yönleri : Sistemlerin bașars, uygulanacaklar
bölgeye-ülkeye özgün yap üretim alan koșullarna uygunluklarna bağldr.
Ayrca, ülke-bölgenin, coğrafi ve iklimsel koșullar, yerel kaynaklar, sosyal,
ekonomik ve kültürel gelișmișlik düzeyleri sistemlerin verimliliğini
etkilemektedir. Bunlara ek olarak, yap malzemeleri ve teknoloji, iș gücü, enerji
gereksinimi gibi konulara ilișkin sorunlar, ulusal ve bölgesel düzeyde farkllk
göstermektedir. Ancak, yaygn olarak kullanlan sistemlerin hiçbirinde bu farkllklar
gözetecek bir değerlendirme yöntemi uygulanmamaktadr [2,7]. Örneğin, Leed
sistemi, geliștirildiği ABD’ nin, yerel koșullar birbirinden çok farkl olan, New
York, Oregon ve Nevada gibi farkl eyaletlerinde dahi, her zaman ayn düzeyde
bașarl sonuçlar verememektedir. Bu nedenle, sistemlerin, değișen bölgeselyerel koșullara göre, yeni ölçütlerle güncellenmesi ve bölgeye uyarlanmas
gerekmektedir [6]. Ayrca, sistemler uygulanacaklar ülke koșullarna uygun
olduğu ölçüde, sürdürülebilirlik kavramna göre güncellenerek geliștirilmiș,
standart ve teknik șartnamelerin, üretimi denetleyen baz yasal yaptrmlarn
varlğna gereksinim duymakta ve bunlardan doğru veri alabildikleri ölçüde
verimli olabilmektedirler. Ancak uygulanmakta olan mevcut sistemler, bina
performansn rakamsal bir değerle notlandran ve buna uygun sertifikalarla
belgeleyen tasarm araçlar düzeyindedir [6,7]. Ayrca binalarn, tasarm
sürecinde hedeflenen performans düzeyine, ulașp ulașamayacaklar net olarak
ölçülememektedir. Sistemler çoğunlukla tahminlere dayal bir derecelendirme
sunmaktadr. Belli yap eleman-bileșenlerinin, elektronik cihazlarn, ya da
teknik donanmn, laboratuvar șartlarndaki performans ölçümlerine dayanarak,
bu donanmlarn, benzer verim-performans, yapsal bütünün bir bileșeni olarak
görev aldklar süreçte de sunacaklar varsaylmaktadr. Bunun yan sra, çoğu
sertifika sistemi, gün geçtikçe artan oranda ticarileșmektedir. Özellikle, Ar-Ge
çalșmalarnn gereksinim duyduğu parasal kaynak düșünüldüğünde bu durum
belli oranda kabul edilebilir olsa da, sistemlerin, salt pazarlanabilecek bilgi
olarak görülmesi, getirdiği çözüm önerileriyle ilgili güvensizliğe neden
olabilmektedir. Bunun bir nedeni de, sertifikasyon sistemlerinin, belli ülkelerce
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Yap üretim sürecinin, sürdürülebilirlik kavramna uygun olarak
yönlendirilmesi açsndan, bina performans değerlendirme sistemleri (rating
systems) ve bu sistemlerin ölçüt-değerlendirmelerini temel alarak binalarn
performanslarn belgeleyen, Yeșil Bina Sertifikasyon Sistemleri önemli
gelișmelerdir. Ancak bu sistemlerin geliștirildikleri ülkelerin dșndaki farkl
yap üretim alan șartlarnda uygulanmalar durumunda, ayn düzeyde verim
sunamayabilecekleri anlașlmaktadr. Bu nedenle, sürdürülebilir yapm
hedefine ulașmak adna, gerçekçi - güvenilebilir bir değerlendirme
yaplabilmesi için ön koșul, yap üretim sürecinin tüm evrelerini doğrudan
etkileyen, ülkesel ve bölgesel koșullarn, doğru ve yeterli yaklașmlarla analiz
edilmesidir. Bu analizler șğnda, yap üretim alanna özgün koșullar ve
öncelikli hedefleri kapsayan yeni performans değerlendirme ölçütleri
belirlenmeli, bu ölçütler, önem-öncelik srasna göre üretim sürecine yön veren
bir yönerge, șartname ya da bir sertifikasyon sistemi biçiminde yeniden
düzenlenmelidir.
Buna ek olarak, sürdürülebilir nitelikte yaplarn tasarlanmas ve
üretilebilmesi için ön koșulun, öncelikle sürdürülebilir arsalarn üretilmesi
olduğu unutulmamaldr. Bu nedenle, yapnn yer alacağ arsann, sürdürülebilir
gelișme ve kalknma fikrine uygun olarak ülke, bölge, kent, mahalle, ada ve
parsel ölçeğinde, makro planlama anlayșnda yürütülen imar çalșmalaryla
üretilmiș olmas gerekmektedir. Ayrca, imar çalșmalaryla, kent kimliğine
uygun kent planlar geliștirilmeli, konut alanlar, sosyal alanlar, ticaret
merkezleri, sanayi tesisleri vb. gereksinimler için uygun konum ve büyüklükte,
birbiri ile ilișkilendirilmiș alanlar olușturulmal, hatal parselizasyon çalșmalar
nedeni ile ortaya çkacak kaynak kayb engellenmelidir. Planlar, uzun, orta ve
ksa vade de kentin gereksinim duyduğu temel altyap tesislerini, atk yönetimi
Sbtool Performans Ölçütleri
Puanlama (%)
Arsa Seçimi, Proje Planlama ve Geliștirme

7,8

Enerji ve Kaynak Tüketimi

21.6

Çevresel Yükler

25.7

İç Mekân Çevre Kalitesi

21.6

Servis Kalitesi

15.5

Sosyal ve Ekonomik Esaslar

5.2

Kültürel ve Algsal Esaslar

2.6

ve geri dönüșüm ilkelerine uygun unsurlar, tașma ve ulașm ağn içermelidir.
Planlamada, herkesin sosyal olanaklardan eșit biçimde yararlanmaya ve
sağlkl bir çevrede yașamaya hakk olduğu unutulmamal, su havzalar, orman
ve toprak rezervi korunmal, deprem, sel vb. doğal felaketlere ilișkin karar
alnmaldr. Bu anlamda, özellikle, risk bölgelerinde yaplașmadan kaçnlmaldr.
Ayrca, kültür ve tabiat varlklarnn gelecek nesillere aktarlmasnn
sağlanlmasna önem verilmeli, konunun uzmanlarnca koruma planlar
yaplmaldr.
Tüm bu yaklașmlar șğnda, yürütülen planlama çalșmalaryla,
sürdürülebilir arsalarn üretilmesi mümkün olabilecektir. Bu așamadan sonraki
hedef, sürdürülebilir yapm hedefine ulașmak adna, yap üretim sürecinin farkl
evrelerine yönelik kararlarn alnmas ve uygulanmasdr.
Bu anlamda;
Yap üretim sürecinin proje planlama evresinde yürütülecek faaliyetler,
sürdürülebilir yapmda ekoloji ve ekonomi kavramlaryla çelișmeyecek doğru
ve yeterli yaklașmlarla desteklenerek yönlendirilmelidir. Kararlar, ülkesel
koșullara uygun olarak geliștirilmiș yönetmelik ve șartnameleri göz ard
etmeyecek biçimde alnmal ve uygulanmaldr. Bu nedenle, yap üretim
sürecinin her evresinde görev alan paydașlar, doğru ve yeterli düzeyde, proje
yönetimi ve kaynak yönetimi yaklașmlar üretebilecek bilgiye ve donanma
sahip olmaldr. Planlama çalșmalarnda, tasarmclar tarafndan hazrlanacak
ön proje ile, üretilecek yapnn niteliği, kime, nasl, ne șekilde ve ne kadar
süreyle hizmet edeceğini kapsayan doğru yap tanm yaplmal, yapnn
üretim ve kullanmna yönelik genel esaslar açkça belirlenmeli ve yapnn
yașam boyu maliyetlerine ilișkin analizler yaplmaldr.
Yap üretim sürecinin tasarm evresinde, üretici, kullanc ve kamunun,
yapdan beklentilerini, ekonomik gereksinimlerini, yasal haklarn göz ard
etmeyen, bilgi ve teknolojinin etkin kullanm yannda çevreye duyarl, makro
düzeyde bir planlama hedeflenmelidir. Yap üretiminin tasarm așamasnda
yapnn üretileceği parselin konumunun, arazinin, jeolojik, hidrolojik, topoğrafik,
klimatolojik vb. coğrafi, fiziksel ve iklimsel özelliklerinin, komșu parseller ile
ilișkisinin, alan açsndan yeterliliğinin, özgün ve esnek tasarmlara olanak
verebilirliğinin sorgulanmas gerekmektedir. Ayrca, arsann mevcut alt yap ve
ulașm ağna yük getirmeyecek, ekolojik dengeleri gözeten biçimde
kullanmna olanak veren çözümlemeler üretilmelidir. Yap ölçeğinde ise,
doğal kaynaklarn korunumu ilkelerine olduğu ölçüde, kalite, konfor ve kullanc

sağlğ koșullarna da uygun olacak tasarm kararlar alnmaldr. Bu nedenle
tasarm sürecinde ekolojik malzeme ve üretim sistemleri tercih edilerek çevre
ve insan sağlğ gözetilmeli, enerji tasarrufunun sağlanmas, çevresel atklarn
minimize edilmesi sağlanmaldr. Ayrca tasarm, yap eleman ve bileșenlerinin
tekrar kullanma olanak verebilmelidir. Bu nedenle, geri dönüșüm oran yüksek
yapm sistemi (Örn: Çelik Yaplar), bina bileșen ve elemanlar tercih edilmelidir.
Yaplarn enerji etkinlik düzeylerinin arttrlmas adna mümkün olduğunca
yenilenebilir enerji kullanmna olanak veren tasarm kararlar alnmal ve yap
kabuğunda doğru ve yeterli katmanlașmalar geliștirilmelidir. Depreme
dayankl olduğu ölçüde, ișlevsel açdan tekrar kullanlmaya müsait esnek
yaplar tasarlanmaldr.
Tasarmn, ölçüm kabiliyeti yüksek kontrol mekanizmalaryla
yönlendirilmesi, yaplarn tasarlandklar gibi üretilmeleri adna önemlidir. Bu
nedenle, yaplarn hedeflenen performansta tasarlanmasn ve üretilmesini
sağlamak adna, tasarm așamasnda alnan kararlar, kontrol listeleri (CheckList) biçiminde düzenlenerek, üretimde izlenecek yönergeler biçiminde
netleștirilmelidir. Malzemelerin nakliye maliyetlerinin düșürülmesi, nakliye için
kullanlan enerjinin azaltlmas ve araçlarn çevreye vereceği zararn azaltlmas
için mümkün olduğunca yerel malzeme kullanlmaldr. Üretim ve kullanm
evrelerinde karșlașlacak yapsal sorunlar, zaman, ekonomi, malzeme ve
ișçilik tasarrufu sağlayacak șekilde çözebilmek adna, yapda, donat-tesisatlara
kolay ulașlabilmesinin sağlanmasna yönelik tasarm kararlar alnmaldr.
Tasarm kararlarnda, mümkün olduğunca, sertifikal ve garantili ürün - üretim
sistemlerine yer verilmelidir.
Yap üretim sürecinin üretim evresinde, yapnn tasarlanldğ gibi
üretiminin sağlanmas için, üretim sürecinin her admnn, kaliteli ve kontrollü
biçimde yürütülmesini sağlayacak, yönergeler-standartlar hazrlanmaldr. Bu
çalșmalar kapsayan, detayl üretim projeleri ve üretim planlar geliștirilmelidir.
Bu planlar, tasarm așamasnda kontrollü ve nitelikli bir üretimin sağlanmas
adna alnan kararlarlarla çelișmemelidir. Üretim, proje yönetimi, kaynak
yönetimi ve șantiye yönetimi ilkeleri șğnda sürekli kontrol edilmeli ve
gerekirse tasarm evresinde kararlaștrlan yönergeler güncellenmelidir. Bu
anlamda, tasarma uygun ve kontrollü bir üretim için, kritik yörünge yönetimi
(CPM) ve Check-List uygulamalarndan yararlanlmaldr. Üretim hatalar nedeni
ile kaynak kaybnn olușmamas adna, mümkün olduğunca, sertifikal üretim
sistemi, malzeme ve ișçilik kullanlmaldr. Üretimde, doğal çevreyi
kirletmeyen, ișçi ve kullanc sağlğna zarar vermeyen, zehirleyici maddeler
çkarmayan malzemeler, üretim teknikleri ve yap kimyasallar kullanlmaldr.
Yap üretim sürecinin kullanm evresinde, enerji, su vb. kaynaklarda
tasarruf gözetilmeli, iklimlendirme, havalandrma vb. gereksinimler için
olabildiğince yenilenebilir enerji kullanlmaldr. Ayrca, yapda etkin bir atk
kontrolü sağlanmaldr. Bakm, onarm ve tamir için geçen sürenin yapnn
ișlevini kesintiye uğratarak yapnn konfor düzeyini düșürdüğü, ekonomik
kayba neden olduğu ölçüde ișleve bağl hizmet üretimini aksattğ (özellikle
büro, alșveriș merkezi, okul, hastane vb. ișlevli yaplarda) unutulmamaldr.
Yapnn kullanm süresince olușabilecek aksaklk-arzalarn, sorun büyümeden
fark edilmesi, sorunlu bölgeye çabuk ulașlabilmesi, sorunun ksa sürede ve
kolaylkla giderilmesi önemlidir. Bu nedenle, düzenli bakm gerekirse onarm
çalșmalar yürütülmelidir. Yaplarn kullanm ömrü süresince bakm, onarm ve
ișletme maliyetlerinin sadece kullanc için değil, ülke ekonomisi içinde önemli
olduğu bilinmelidir. Bakm, onarm çalșmalarnda da, sertifikal yap üretim
sistemi, malzemesi ve ișçiliğinin kullanm son derece önemlidir.
Bunun yan sra, binalarn, gerçek performanslarnn sağlkl biçimde
ölçülebilmesi adna, üretim sonrasnda kullanm evresinde de, uygun
yöntemlerle, gözlem ve testler yaplmaldr. Bu yöntemlerle, üretime yön veren
performans ölçüm-sertifikasyon sistemleri doğru verilerle güncellenebilecek ve
kabul ettikleri performans ölçüt-kriterleriyle, bunlara bağl olarak geliștirdikleri
önerilerin verimliliğini sorgulayabileceklerdir. Ayrca, elde edilen doğru veriler
șğnda, yaplan mevcut değerlendirmenin iyileștirilmesine yönelik çözümler
de sunulabilecektir.
Yap üretim sürecinin geri dönüșüm evresinde, ortaya çkan atk
malzemelerin geri dönüșümünün ve sektörde yeniden kullanmnn sağlanmas
önemli bir kazançtr. Ancak, geri dönüșüm evresinde, alnacak kararlar ve
çalșmalar, yapnn bulunduğu ülkede ve kentte, geri dönüșüm konusunda
yürütülen diğer çalșmalarla yakn ilișkilidir. Bu anlamda, konunun, ülke
genelindeki merkezi ve yerel yönetimlerce alnacak kararlarla desteklenmesi
gerekmektedir. Özellikle, ikinci el malzeme piyasasnn desteklenmesi ve bu
alanda kalite standardizasyonun sağlanmas önemlidir. Ayrca, tasarmc,
üretici ve kullanclarn konuyla ilgili bilinç düzeyinin arttrlmas gereklidir. Bu
koșullar yerine getirildiği takdirde, geri dönüșüm ile önemli ekolojik ve
ekonomik kazanç elde edilebilecektir.
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Özet
Sürdürülebilir mimarlk alanndaki uygulama ve araștrmalarn hz
kazanmasyla binalarda Çevresel Değerlendirme Araçlar’nn (ÇDA) kullanm da
giderek yaygnlașmakta ve toplumun ilgisini çekmektedir. Binalarn çevresel
zararlarn belli bir ölçüde önlemelerinin yansra, ortaya konduklar ülkeler
dșnda uygulanmalar, özellikle gelișmekte olan ülkelerde birçok sorunu da
beraberinde getirmektedir. Bir çok ÇDA gelișmiș ülkeler tarafndan ulusal
öncelikleri ve koșullar dikkate alnarak hazrlanmștr. Bunlarn gelișmekte olan
ülkelerde doğrudan uygulanmas veya uyarlanmas ise problemli sonuçlar
ortaya çkarmaktadr.
Bu çalșmada gelișmiș ülkeler tarafndan ortaya konan ve dünya genelinde
yaygn olarak uygulama alan bulan ÇDA araçlar hakknda bilgi verilerek, bu
araçlar arasnda kapsadklar bina türleri, yașam döngüsü dönemleri, ağrlk
katsays uygulamalar ve puan hesaplama yöntemleri gibi çeșitli bakș
açlarna göre karșlaștrma yaplmaktadr. Sonuç olarak ÇDA’nn bugünkü
uygulamalarna ilișkin tartșmalar ortaya konarak, gelișmekte olan ülkelerdeki
uygulamalar ve uyarlamalar için öneriler sunulmuștur.
Abstract
Building Environmental Assessment Tools (BEAT) have become widespread in
recent years and attracted the construction sector and public awareness in
sustainability. Being partially effective in mitigating the environmental impacts
of buildings, these tools reveal difficulties in their application, especially during
the application and/or adaptation in developing countries. Most of the BEAT
are developed nationally and reflect the priorities of the conditions in which
they are emerged. However they are directly used or adapted to other
countries. Importing these tools from one nation to another, reveals
problematic consequences.
This paper gives brief information about the widely used BEAT, which are
established in developed countries, and makes comparison between them
from various points of views, such as the building types, life-cycle periods,
which are included during the assessment, weighting system and method of
calculation of the scores. Finally the current situation of these tools are
discussed and suggestions for the applications and/or adaptations in
developing countries are made.
Keywords: Building environmental assessment, BREEAM, CEEQUAL, LEED®,
CASBEE, SBTool.
1. Giriș
Enerji krizi ve küresel snma kavramnn son yllarda önemli bir gündem
maddesi olușturmas nedeniyle dikkatleri yap sektörüne çevirmiștir. Dünya
geneline bakldğnda yaplar temiz su kaynaklarnn %17’sinin, orman
ürünlerinin %25’inin ve enerji kaynaklarnn %40’nn tüketiminden sorumludur.
Bu açdan bakldğnda yap sektörü iklim değișikliğine tek bașna en büyük
oranda katks olan bir sektördür [1, 2]. Yaplarn ve yapm faaliyetlerinin
sadece çevresel etkilerini azaltmak için değil, ayn zamanda sürdürülebilirlik
performanslarn da artrmak için hzl admlar atarak, çeșitli önlemler almak
gerekmektedir.
Son 20 ylda, yaplarn çevresel performanslarn somut ve objektif bir șekilde
değerlendirerek, çevresel etkilerini azaltma amacna yönelik olarak çeșitli araç
ve metotlar geliștirilmiș ve yaygn olarak uygulamaya konmuștur. Bu
araçlardan önce geliștirilen
çeșitli değerlendirme yöntemleri, enerji
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performans gibi belli bir hedefe yönelmeleri, çok kapsaml, uygulanmalar zor
ve sonuçlarnn çok ayrntl olmas nedeniyle yaygnlk kazanamamștr.
Günümüzde, çevresel performans çeșitli kategorilere ayrarak ve kriterlere
dayal olarak değerlendirme yapan Çevresel Değerlendirme Araçlar (ÇDA) ise
daha fazla yaygnlk kazanmștr. Çevresel duyarllğn artmasyla ortaya
konduklar ülkeler dșnda da uygulama alan bulan bu araçlara ilișkin çeșitli
sorunlar gündemdedir. Sadece çevresel performansa öncelik vermeleri,
ekonomik ve sosyal sorunlara değinmemeleri bu sorunlarn bașnda
gelmektedir [3]. Bu açdan bakldğnda, ÇDA bir yatrmn çevresel nitelikleri
kadar, sosyal ve ekonomik niteliklerini de değerlendirmelidir [4,5].
Bu çalșmada gelișmiș ülkeler tarafndan ortaya konan ve uygulamas giderek
yaygnlașan ÇDA incelenmiș ve çeșitli bakș açlarna göre karșlaștrldktan
sonra, ortaya konduklar ülkeler dșnda uygulanmalar srasnda çkan
sorunlardan söz edilmiștir. Çalșma kapsamnn snrl olmasndan dolay,
sadece yaygn olarak uygulanan BREEAM, LEED®, CASBEE, CEEQUAL ve SBTool
ele alnmștr. Bu araçlar içerik, uygulama yöntemi ve gelișmișlik düzeyi
açsndan birbirine paralellik göstermektedir. Son bölümde ülkemizin de içinde
bulunduğu gelișmekte olan ülkelerde bu araçlarn doğrudan uygulanmas veya
uyarlanmasna yönelik öneriler ortaya konmuștur.
2. Çevresel Değerlendirme Araçlar
Reijinder ve van Rockel [6], çevresel değerlendirme araç ve metotlarn kesin
bir çizgiyle iki gruba ayrmaktadr. Bunlardan ilki kriterler ve puanlama
sistemine dayal, niteliksel araçlardr. Diğer grup malzeme ve enerji akșna
ilișkin saysal girdi ve çktlarla, Yașam Döngüsü Değerlendirme (YDD)
metodolojilerini kullanan araçlar içermektedir. Kriterlere dayal ÇDA’nn
en
bilinenleri BREEAM ve CEEQUAL (İngiltere), SBTool (Uluslararas), LEED® (ABD),
GSBC (Almanya), EcoProfile (Norveç), PromisE (Finlandiya), GreenMark for
Buildings (Singapur), HK-BEAM ve CEPAS (Honk Kong), GreenStar (Avustralya),
SBAT (Güney Afrika), CASBEE (Japonya) ve Environmental Status (İsveç)’tur.
YDD metodolojilerine dayal araçlar ise genellikle tasarm sürecinde malzeme
seçimi, yerel iș olanaklar, enerji ihtiyac, atk yönetimi vb. gibi konularda karar
vermeye yardmc olarak kullanlmakta olup, çok ayrntl ve karmașk
yöntemlerdir. Bu araçlarn kapsamlar diğer gruba göre snrldr ve ayrntl bir
değerlendirme sonucu sunmamaktadr. Bu gruba giren örnekler arasnda Bees
(ABD), BEAT (Danimarka), EQUER, PAPOOSE ve TEAM (Fransa), EcoQuantum
(Hollanda) ve ATHENA’dr.
Çalșmann snrl kasamndan dolay sadece
BREEAM, CEEQUAL, LEED®, CASBEE ve SBTool incelenmiș olup, așağda bu
araçlarn herbirine ilișkin genel bilgi verilmiștir.
2.1. BREEAM (İngiltere)
Dünyada kriterlere dayal değerlendirme araçlarnn ilk örneği olan Yap
Araștrma Kurumu Çevresel Değerlendirme Metodu (BREEAM) 1990 ylnda
uygulamaya konmuș olup, yaplarn yașam döngüsü etkilerine odaklanan bir
araç olarak, sadece İngiltere’de değil, diğer ülkelerde de kullanm giderek
yaygnlașmaktadr [7,8]. İlk sürümü yeni ofis binalar için geliștirilen bu araç,
günümüzde yeni ve mevcut ekolojik konutlar, sağlk, eğitim, endüstri yaplar,
AVM, adalet yaplar, hastaneler ve hapishane binalarn değerlendirecek
düzeyde çeșitlilik kazanmștr. Mart 2009’da uygulamaya konan BREEAM InUse mevcut yap stoğunun çevresel performansnn geliștirilmesi ve ișletme
maliyetlerini düșürerek, yaplarn pazarlama değerini artrma amacna yönelik
olarak hazrlanmștr. Dünyann farkl bölgelerinde uygulanmak üzere BREEAM
International, BREEAM Gulf ve BREEAM Europe sürümleri olan bu metot, diğer
ülkelerde de uygulanmak üzere BRE yetkilileri tarafndan talep üzerine
BREEAM Bespoke adyla biçimlendirilebilmektedir. Bugün 110 000’den fazla
BREEAM sertifikal yapnn yansra, 500 000’e yakn sertifika almak için Yap
Araștrma Kurumu’nda kaytl yap bulunmaktadr [7].
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2.2. CEEQUAL (İngiltere)
İngiliz Hükümeti’nin mali desteği ile İnșaat Mühendisleri Enstitüsü (ICE),
Ulaștrma Bakanlğ (DETR) ve Ticaret ve Endüstri Bakanlğ (DTI) biraraya
gelerek, sadece mimari yaplar değil, public realm projeleri değerlendirmek
üzere İnșaat Mühendisliği Çevresel Kalite Değerlendirmesi ve Ödüllendirilmesi
(CEEQUAL) programn geliștirmiștir. Uygulamaya konduğu 2003 ylndan bu
yana mimarlar, mühendisler ve yatrmclar tarafndan kabul görerek
uygulamas yaygnlașan bu aracn fark, diğer araçlarn kapsamadğ otoyol,
köprü, baraj, su artma tesisleri, ticari otoparklar, güç istasyonlar gibi
mühendislik yaplarn da değerlendirmesidir. Farkl mühendislik projeleri
arasndaki farklar, değerlendirmenin ilk așamasndaki kapsam belirleme
sürecinde dikkate alnmaktadr [9].
2.3. LEED® (ABD)
1998 ylnda Amerikan Yeșil Binalar Konseyi’nin (USGBC) önderliğinde, yap
sektöründe çok sayda paydașn görev aldğ bir süreç sonucunda ortaya konan
bu araç, pazar gereksinmelerini ve çevresel etkileri bilimsel yöntemlerle
biraraya getirmektedir [10]. Yeni Yaplar ve Büyük Renovasyonlar, Mevcut
Yaplar, Ticari İç Mekanlar, Çekirdek ve Kabuk Projeler, Okullar, Mahalle
Kalkndrma ve Konutlar için sürümleri uygulamada olan aracn, AVM ve Sağlk
Yaplar için sürümleri hazrlk așamasndadr [11]. Sürekli gelișim sürecinde olan
bu aracn Nisan 2009’da son sürümü olan LEED V3.0 uygulamaya konmuștur.
Bu sürümde karbon salmn doğrudan ilgilendiren performans kriterlerinin
puanlamas artrlarak, küresel iklim değișikliğine önemli bir katkda bulunmak
hedeflenmiștir.
2.4. CASBEE (Japonya)
2000 ylnda uygulamaya konan, Binalarda Çevresel Etkinliğin Detayl
Değerlendirilmesi (CASBEE) program akademisyenler, yap endüstrisi üyeleri
ve hükümet yetkililerinden olușan Japon Sürdürülebilir Bina Konsorsiyumu ve
Japonya Yeșil Bina Konseyi tarafndan hazrlanmștr. Bu değerlendirme
program planlama, tasarm, yapm, ișletme ve yenileme olmak üzere, binalarn
yașam döngülerini olușturan her dönem için ayr araçlar içermektedir [12].
Değerlendirme süreci diğer araçlardan farkl bir yöntemle yürütülmekte olup,
her performans kategorisinde kazanlan puanlar ağrlk kaysays ile
çarplmaktadr. Yapm așamasnn her esasn kapsamas aracn güçlü bir
yönünü oluștururken, uygulanmasn oldukça zorlaștrmaktadr. Ayrca
değerlendirmeye ilișkin tüm dokümantasyonun Japonca olmas da bu aracn
diğer ülkelerde uygulanabilirliğini ve yaygnlașmasn zorlaștrmaktadr.

Çizelge 1. Değerlendirilen yap türleri.
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3.2. Performans Kriterleri
Performans seviyesini ölçmeye yönelik gerçekçi hedefler belirleyen
performans ya da değerlendirme kriterleri, araçlarn önemli bir bileșenidir.
Yaplar için çevresel performans kriterleri niteliksel ve niceliksel olabilmektedir
[5,15,16]. Niteliksel kriterler yllk enerji ve su tüketimi, sera gaz salm gibi
değerlerden olușurken, niceliksel kriterler arsann ekolojik değeri üzerinde
olușturulan etki, yerel rüzgar düzeni gibi konular içerir. Niteliksel kriterler
toplam tüketim miktarnn hesaplanmasyla değerlendirilmektedir.
Örneğin
BREEAM’e göre bir yapnn CO2 salmnn 160 – 140 kg/m2/yl arasnda olmas 8
puan kazandrmaktadr; bu salm değeri daha fazla düștüğünde yapnn
kazandğ puan artmaktadr.
Çalșmada seçilen ÇDA’nda performans kriterleri genellikle arsa seçimi ve
tasarm, enerji ve su tüketimi, ulașm, malzeme, iç mekan hava kalitesi,
yönetim, esneklik ve uyarlanabilirlik olmak üzere gruplara ayrlmștr. Bu
kriterlerin oransal dağlm Șekil 1-5’te gösterilmiștir.

2.5. SBTool (Kanada)
SBTool 1996 ylnda 14 ülkenin katlmyla gerçekleșen ve bugün 21 ülkeye çkan
Sustainable Building Challenge (SBC) hareketinin yazlm șeklinde uygulama
aracdr [13]. SBC hareketinin amac yaplar için sadece çevresel değil,
ekonomik ve sosyal niteliklerinin de değerlendirilmesidir. SBTool genel bir
değerlendirme çerçevesi olup, yerel otoritelerin, bölgesel koșullara göre kendi
değerlendirme sistemlerini geliștirmeye yönelik bir araç niteliğindedir. Ancak
ulusal/bölgesel bir değerlendirme arac yetkili yerel otoriteler tarafndan
geliștirilebilir. Bu durum üçüncü șahslara ülkenin/bölgenin öncelikli sorunlarn
yanstmak üzere, performans kriterlerinin puanlarn tespit etme esnekliği
sağlamaktadr [14]. SBTool’u diğer araçlardan ayran en önemli özellik, ülkelere
göre değișen öncelikleri, sosyo-ekonomik ve teknolojik olanaklar, gelenekleri
ve kültürel değerleri yanstma esnekliğine sahip olmasdr.
3. Çevresel Değerlendirme Araçlarnn Karșlaștrlmas

Șekil 1. BREEAM Europe için performans kategorilerinin dağlm.

Çalșmann bu bölümünde seçilen araçlar kapsadklar yap türleri ve yașam
döngüsü așamalar, performans kriterleri ve oransal dağlmlar ile puanlama
yöntemleri açsndan değerlendirilmiștir.
3.1. ÇDA’nn Kapsadğ Yap Türleri
Çalșma için seçilen ÇDA yeni yaplardan mevcut yaplara ve renovasyon
projelerine, eğitim ve sağlk yaplarndan AVM ve adalet yaplarna kadar
çeșitli bina türlerini kapsamlar içine almaktadr (Çizelge 1). Gelișme sürecinin
bir gereği olarak, mevcut sürümlerin yansra, farkl bina türlerinin değișen
gereksinmelerine cevap vermek üzere farkl
araçlar üzerinde çalșmalar
sürmektedir. Bu araçlardan BREEAM, LEED®, CASBEE ve SBTool’un otoyollar,
barajlar, köprüler ve güç istasyonlar gibi mühendislik yaplarnn
değerlendirilmesi için kullanlmamas dikkat çekicidir. Ayrca kongre merkezleri
vb. yaplarn yansra, kaynak tüketimi açsndan önemli bir grubu olușturan
oteller ve tatil köyleri de bugüne kadar gözard edilmiștir. Buna karșlk
CEEQUAL çeșitli kamu yaplarna yönelik araçlar içermekte olup, otoyol, köprü,
baraj, savunma yaplar, atksu artma tesisleri, güç istasyonlar, ticati
otoparklar vb. yaplar etkin bir șekilde değerlendirmektedir.

Șekil 2. CEEQUAL’da performans kategorilerinin dağlm.
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puanlar farkllk göstermekte ve baz kriterler ön plana çkmaktadr. Burada
amaç, daha önce de sözedildiği gibi, öncelikle iklim değișikliği ve sera gaz
salmna neden olan sorunlara çözüm aramaktr. Ancak bu uygulama ulusal
öncelikleri yanstan bir ağrlk katsays uygulamas değildir.

Șekil 3. LEED® Yeni Yaplar 2.2 için performans kategorilerinin dağlm.

CASBEE, BREEAM ve LEED®’e göre daha karmașk bir puan hesaplama sistemi
ve ağrlk katsays uygulamas içermektedir. Araç performans kriterlerini “Bina
Çevresel Kalite ve Performans (Quality – Q)” ve “Bina Çevresel Yükleri
(Loadings – L)” olmak üzere iki gruba ayrmaktadr. “Bina Çevresel Etkinliği
(Building Environmental Efficiency – BEE)” Q puannn L puanna oran șeklinde
hesaplanmaktadr (Șekil 7). Q ve L değerleri CASBEE’nin internet sitesinden
temin edilen Excel çalșma tablolarna gerekli performans değerlerin girilmesi
sonucunda, otomatik olarak hesaplanr. Daha sonra çevresel etkinlik değeri
grafiksel olarak ifade edilir ve yapnn sürdürülebilirlik düzeyi belirlenir (Șekil
8).

Șekil 4. LEED® V3.0 Yeni Yaplar için performans kategorilerinin dağlm.

Șekil 7. CASBEE’de performans kategorileri ve Yapnn Çevresel Etkinliğinin
hesaplanma yöntemi [12].

Șekil 5. Kanada’ya uyarlanan SBTool için performans kategorilerinin dağlm.
3.3. Ağrlk Katsaylar ve Puanlama Yöntemi

Șekil 6. BREEAM’de değerlendirme puannn
hesaplanma yöntemi.
LEED toplam puann tespiti için karșlanan her kriterin ®aritmetik toplamn
almaktadr. Nisan 2009 öncesine kadar uygulanan LEED sürümlerinde tüm
kriterlerin puan eșit iken, son sürüm olan LEED® V3.0’da kriterlere atanan
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Șekil 9. SBTool’da değerlendirme puannn hesaplanmas.

BREEAM Ödülü

Șekil 8. CASBEE’de yapnn çevresel etkinliğine (BEE) göre sürdürülebilirlik ve
sertifika düzeyleri [12].
SBTool değerlendirme puannn hesaplanmasnda bölgeye ve arsaya dokusal
faktörleri dikkate almaktadr; bu da kullanclar bölgesel farkllklara dayal
olarak ağrlk katsaylarn değiștirme konusunda desteklemektedir (Șekil 9)
[18,19]. Kriterlerin göreceli ağrlklar, yapnn yașam döngüsündeki etkilerini
yanstacak güvenilir saysal veriler olmadğ durumlarda, çevresel etkilerin
önceliğini yanstmaktadr [3,20].
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Performans kriterlerine göre değerlendirme yapan ÇDA’nda her kritere belli
bir puan atanmș olup, her kriterin eșit puana sahip olmas durumunda,
değerlendirmede ulusal veya yerel öncelikler dikkate alnmamș olmakta, bu
da öncelikli sorunlara çözüm sağlamamaktadr [17]. Buna karșlk, bölgesel,
yerel ve hatta projeye özel koșullarn dikkate alnarak değerlendirme yaplmas
için, kriterlere ve/veya kriter gruplarna ağrlk katsays uygulamas yarar
sağlamaktadr.
BREEAM, ulusal bir danșmanlk süreci sonucunda ve görüș birliğine dayal
olarak belirlenen bir kaysay uygulamas yapmaktadr. Her performans
kategorisinde kazanlan puanlar toplandktan sonra bu katsaylar ile çarplarak
toplam değerlendirme puan elde edilmektedir (Șekil 6). BREEAM Bespoke
sürümünde, bilimsel yöntemlerle ülkeye/bölgeye özel kriterlerin tespit
edilmesinden sonra, yine ülkeye/bölgeye özel çevresel ağrlk katsaylar
belirlenmektedir. Halihazrda Türkiye’de uygulanan sürüm BREEAM Europe
olup, ağrlk katsaylar da değiștirilmeden uygulanmaktadr. Bu durumda,
Avrupa ülkelerinde uygulanan bir değerlendirme aracnn Türkiye koșullarna
ne kadar uygulanabileceği, bu ülkelerdeki önceliklerin Türkiye için ne kadar
geçerli olacağ sorusu gündeme gelmektedir.
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3.4. Yașam Döngüsü Dönemleri
Sürdürülebilir bir yap olușturma, yapnn yașam döngüsündeki tüm evreleri
dikkate almay gerektirir. ÇDA her sürece ilișkin performans kriterleri içererek,
yaplar yașam döngüsü yaklașmyla değerlendirmelidir. Ancak yaplan
incelemede araçlarn bu süreçleri farkl șekillerde kapsadğ görülmüștür
(Çizelge 2).
Çizelge 2. Değerlendirme araçlarnn kapsadğ yașam döngüsü evreleri.
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Her ne kadar incelenen ÇDA çoğunlukla yapm, ișletme ve bakm-onarm
evrelerini kapsasa da, yașam döngüsü evrelerinin her birine ilișkin detayl
performans kriterleri içermemektedir. Bir diğer sorun da yapm sürecine ilișkin
hedeflerin değerlendirilmesi, yapm sonrasnda bu hedeflerin ne kadar
gerçekleștirildiğinin dikkate alnmamasdr. Örneğin yapm srasnda arsada
önemli düzeyde kirlilik yaratan bir proje standart bir BREEAM ödülü
alabilmektedir.
Ayrca araçlar ayn kriterlere farkl göstergeler de
koyabilmektedir. Bu durumda hangi kriterin daha önemli olduğu, hangi
göstergenin belli bir kritere daha iyi cevap vereceği, hangi alternatiflerin puan
artracağ sorular gündeme gelmektedir. Bu bağlamda kriter değerlerinin
kullancya göre değișkenlik gösterebilmesi, ÇDA’nn önemli bir sorunu olarak
değerlendirilmektedir [21].
4. Uygulamaya İlișkin Sorunlar
Gelișmiș ülkelerde ÇDA’nn kullanmnn yaygnlk kazanmasyla, gelișmekte
olan ülkelerde de bu araçlarn doğrudan uygulandğ ya da uyarlamalarn
yapldğ görülmektedir. Ancak bu araçlar geliștirildikleri ülkelerin çevresel, ve
sosyo-ekonomik koșullarn yanstmaktadr ve diğer ülkelerde yaplan
değerlendirmeler gerçekçi sonuçlar elde edilmesini engellemektedir. Örneğin
İngiliz Standartlarn (BS) yoğun bir șekilde kullanan BREEAM’in Honk Kong’a
uyarlanmas srasnda enerji tüketimine ilișkin maddeler Honk Kong bina enerji
yasasna göre değiștirilmiș, baz maddeler esnetilmiș, bu da metodun
güvenilirliğini azaltmștr [22,23]. Așağda bu araçlarn yabanc bir ülkede
doğrudan uygulanmas veya uyarlanmasna ilișkin sorunlar ortaya konmuștur.
Mevcut ÇDA büyük oranda çevresel sürdürülebilirlik sorunlarn dikkate
almakta, sosyal ve ekonomik sorunlar çoğunlukla gözard etmektedir. Bunun
nedeni ekolojik ve sosyal kalknma sürecini büyük oranda tamamlayan
gelișmiș ülkelerde çevresel sürdürülebilirliğin öncelikli olmasdr. Gelișmiș
ülkeler çevresel zararlar önlemeye çalșrken, yașam standartlarn korumay
ve geliștirmeyi hedeflemektedir; ancak gelișmekte olan ülkelerde ortalama
yașam standartlar gelișmiș ülkelere göre düșüktür [3]. Gelișmekte olan
ülkelerde çevresel sürdürülebilirlik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe
destek olmaldr [24]. Sonuç olarak, gelișmekte olan ülkelerde ÇDA, mevcut
yap stoğunun iyileștirilmesi ve yap endüstrisinin sürdürülebilir kalknma
bağlamnda geliștirilmesi açsndan gereklidir.
Mevcut ÇDA geliștirildikleri ülkelerin ulusal önceliklerini yanstmaktadr. Bu
araçlarn kapsadğ performans kriterlerinin etkin bir șekilde uygulanabilmesi
için, kriterlerin ve göstergelerin ulusal koșullar, çevresel, sosyo-ekonomik ve
kültürel farkllklar yanstmas gerekmektedir. Baz performans göstergeleri
ülkeden ülkeye olduğu kadar bölgeden bölgeye dahi farkllk
gösterebilmektedir. Bunun yansra, ssal konfor gibi baz faktörlerin tanm
kișiden kișiye değișmektedir. Sonuç olarak baz performans kriterlerinin
sadece niteliksel olarak değil, niceliksel olarak da değerlendirilmesi
gerekmektedir.
ÇDA genellikle toplumsal sürdürülebilirlik açsndan önemli olan kültürel
dokuyu ve tarihi çevreyi korumaya yönelik önlemler içermemektedir. Oysa
binalarn yarattğ çevresel etkilerin değerlendirilmesinde tarihi çevrenin
korunmas önemli bir kriterdir. Seçilen araçlardan sadece CEEQUAL ekolojik ve
toplumsal etkilerin yansra tarihi çevreyi koruma konusuna değinmekte,
biyolojik çeșitlilik, yaplașmann mevcut doku üzerindeki etkisi, arkeolojik ve
tarihi dokuya duyarllk gibi konular ele almaktadr.
Performans kriterlerine ilișkin puanlama srasnda her performans
seviyesi için bir hedef belirlenmelidir. Mevcut ÇDA’nda performans kriterleri
için tanmlanan göstergeler geleneksel uygulamalara veya yerel standartlara
dayal olarak belirlenmiștir. Dolaysyla yaplarn performansn sabit puanlama
yöntemiyle değerlendirmek yerine, gösterge değerinin altndaki performanslar
eksi (-), üstündeki performanslar ise giderek artan art (+) puanla

değerlendirilmelidir. LEED®’in baz performans kriterleri için benzeri bir
uygulama söz konusudur. Örneğin Enerji ve Atmosfer kategorisinde önkoșul
olarak bir yapnn mimimum enerji performansnn tanmlanmasnn yansra,
enerji performans %10,5 orannda optimize edildiğinde “1”, % 42 orannda
optimize edildiğinde de “10” puan alabilmektedir [11].
Çevresel değerlendirmede bölgeye veya arsaya özgü koșullar dikkate
alnmaldr. Yap malzemelerine, su ve enerji kaynaklarna erișim, yapm
teknolojisi, ișgücü, ulașm olanaklar gibi konular mevcut ÇDA’nda genellikle
dikkate alnmayan, ancak bölgeye özel olarak değerlendirilmesi gereken
kriterlerdir. Ayrca ÇDA’nn hiçbirisi kentsel ve krsal alan arasndaki farkllklar
dikkate almamaktadr. Örneğin baz kentsel alanlarn snrlar içinde bisikletli
ulașm mümkün olsa da, krsal alanda yașayan ve kent merkezinde çalșanlarn
bisiklet kullanmas mümkün görünmemektedir. Buna rağmen baz araçlar
gelișmekte olan ülkelerde gerçekleșmesi çok güç olan bu gibi konular
desteklemektedir. Dolaysyla gelișmekte olan ülkelerde kendi koșullarna
uygun kriterlerin belirlenmesi gereği açktr.
ÇDA’nda, ulusal koșullarn ve önceliklerin yanstlmas açsndan performans
kategorilerine ağrlk katsays uygulanmas yarar sağlamaktadr.
Değerlendirme sistemindeki baz performans kriterlerinin çevresel etki
açsndan önemi yerel ve bölgesel koșullara bağl olarak değișmektedir. Ancak
ÇDA’nn bugünkü uygulamalarnda her kriter eșit ağrlkldr ve bu durum
ulusal/bölgesel sorunlarn çözümüne yardmc olmamaktadr. Performans
kriterlerine ve/veya kriter gruplarna yerel ağrlk katsaylar uygulamasyla,
ayn kriterlerin yerel, bölgesel, ulusal ve hatta uluslararas düzeyde
uygulanmas mümkündür. Sonuç olarak, ulusal önceliklere göre tespit edilmiș,
bilimsel araștrmalara ve fikir birliğine dayal bir ağrlk katsays sistemi,
toplumun ve ulusun sürdürülebilirliği ne șekilde algladğn ve değerlendirdiğini
yanstacaktr. CEEQUAL, performans kriterlerini önem srasna göre
puanlandrmas açsndan ÇDA arasnda dikkat çekici bir örnektir [25].
Yaplarn kullanm sürecindeki gerçek performans, çoğunlukla tasarm
sürecinde hedeflenen performanstan farkldr. Dolaysyla yaplarn gerçek
performans verilerinin elde edilerek değerlendirilmesi önemlidir. Potansiyel
performans önceden belirlenen bir düzene göre hareket eden kullanclar, bina
ișletmesi, tahmini hava koșullar gibi faktörlere bağlyken, gerçek performansn
belirlenmesinde, değișken hava koșullar, gerçek kullanc davranșlar gibi
faktörler etkili olmaktadr.
Çevresel değerlendirmede, mevcut kriterlere ek olarak, esneklik, kontrol
edilebilirlik, uyarlanabilirlik ve yönetim kalitesi gibi faktörleri içeren “servis
kalitesi”nin de kriterlere eklenmesi gerekmektedir. Bir yap farkl servis
ömrüne sahip, ortalama 60’dan fazla temel malzeme türünden ve yaklașk
2000 kadar üründen olușmaktadr ve ulașlamayan ksmlarnn servis
ömrünün yapnn servis ömrü ile ayn olmas beklenmektedir (Kohler ve
Moffatt, 2003). Dolaysyla malzeme ve ürünlerin servis ömrünün çevresel
değerlendirmede dikkate alnmas gerekmektedir.
Değerlendirme kriterleri belli bir yapya air performans verilerinin birden fazla
kategoride değerlendirilerek, çifte puanlama yaplmasn önleyecek șekilde
düzenlenmelidir. Bu konuda en belirgin sorun bir performans değerinin farkl
ekipler tarafndan değerlendirmeye alnmasnda ortaya çkmaktadr. Bașarl bir
sürdürülebilir tasarm, uygulama, ișletme ve değerlendirme, ekipler arasndaki
iletișim ve ișbirliği ile gerçekleșmekte, ancak değerlendirme srasnda ayn
kriter için farkl ekipler, farkl sonuca varabilmektedir. Dolaysyla
değerlendirme kriterlerinin tespiti srasnda tüm ekiplerin karșlkl iletișim
içinde çalșmas büyük yarar sağlamaktadr.
5. Gelișmekte Olan Ülkelerdeki Uygulamalar ve Uyarlamalar için Çözüm
Önerileri
Gelișmiș ülkelerde ortaya konan ancak gelișmekte olan ülkelerde de
uygulama alan bulan ÇDA’nn doğrudan uygulanmas veya uyarlanmas
srasnda problemli sonuçlar doğurduğu açktr. Bu açdan ülkemizin de içinde
bulunduğu, gelișmekte olan ülkelerde ulusal bir çevresel değerlendirme
aracnn olușturulmasnda așağdaki önerilerin dikkate alnmas gerekmektedir.
Değerlendirme kriterlerinin tespitinde ulusal önceliklerin belirlenmesi,
sistemin gerçek koșullar yanstarak, öncelikli sorunlarn çözümünde yarar
sağlamas açsndan son derece gereklidir. Koșullara duyarllk yaklașmyla
geliștirilen bir sistemde, performans göstergeleri ve ağrlk katsaylar ulusal
öncelikleri yanstacaktr.
Performans kriterlerinin ve göstergelerinin belirlenmesi srasnda,
çevresel sorunlara çözüm arama yollar, toplumsal ve ekonomik sorunlar
yaratmamaldr. Kriterlerin karșlanmas ekonomik açdan mümkün, toplumsal
açdan kabul edilebilir olmaldr. Bir aracn toplum tarafndan kabul görüp,
gönüllülük esasna göre uygulanabilmesi için, ulusun/bölgenin sosyo-kültürel,
sosyo-ekonomik ve politik yapsna uygun olmaldr. Örneğin toprak kullanmna
ilișkin kriterlerle ilgili olarak, Almanya, İsviçre, Avusturya gibi Avrupa
ülkelerinde çok sk ve kstlayc kurallar vardr. Bu ülkelerde yerleșim,
endüstriyel, tarm ve orman alanlar çok kesin çizgilerle ayrlmș olup, herbiri
için yeterli alan sağlanmas ve ayn zamanda bu konuda olușacak karmașalarn
önlenmesi, ülke politikalar arasnda önemli bir yere sahip olduğu gibi, çevresel
değerlendirme araçlarnda da yer almaktadr [17].
Özellikle gelișmekte olan ülkelerde mevcut yap stoğu enerji tasarrufu ve
karbon salmnn önlenmesinde en büyük potansiyele sahip yap grubunu
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olușturmaktadr (Petersdorff, vd., 2004). Ülkemizde ve AB ülkelerinde yeni
yaplar genellikle ulusal yönetmeliklere uygun olarak yaplmakta olup, enerji
tasarrufuna ve karbon salmnn azaltlmasna destek olmaktadr. AB
ülkelerinde mevcut yap stoğunda ykmlarn yllk % 0,5 – 1 arasnda olduğu,
yeni yaplarn çoğalma hznn ise yine yllk % 1 orannda olduğu tahmin
edilmektedir [27]. Bu da mevcut yap stoğunun yavaș da olsa giderek
yenilendiğini göstermektedir. Sonuç olarak, gelișmekte olan ülkelerde ksa
dönemde mevcut yap stoğunun sürdürülebilirliğinin artrlmas önem
kazanmaktadr.
6. Sonuçlar
Sürdürülebilir kalknmada yap endüstrisinin önemli bir rolü olduğu açktr. Bu
alanda görev alan tüm paydașlarn ve toplumun faaliyetlerini sürdürülebilir
kalknma ilkeleri doğrultusunda yeniden gözden geçirerek, gerekli önlemleri
almas büyük önem tașmaktadr. Son yllarda yaplarn ve yapm faaliyetlerinin
yașam döngüsü yaklașmyla, çevresel etkilerini azaltmak yönünde atlan en
önemli admlardan biri çevresel değerlendirme araçlarnn geliștirilmesi ve
uygulamaya konmas olmuștur. Tasarmclar bu araçlar yardmyla, yönetmelik
ve șartnamelerde yeralmayan sürdürülebilir tasarm esaslarn sistematik bir
çerçeve kapsamnda dikkate almakta, üreticiler ürünlerini ve üretim süreçlerini
bu doğrultuda geliștirebilmekte, yükleniciler faaliyetlerini bu açdan gözden
geçirmektedir.
Çevresel değerlendirme araçlarnn uygulanmasna ilișkin en belirgin sorunlar,
gelișmiș ülkelerde, onlarn koșullarna göre hazrlanan bu sistemlerin
gelișmekte olan ülkelerde de doğrudan uygulanmas veya uyarlanmas
srasnda ortaya çkmaktadr. Bu durumda araçlar uygulanabilirlikten ve
yaplarn gerçek anlamda çevresel performanslarn yanstmaktan
uzaklașmaktadr. Değerlendirmede yap malzemeleri, yapm teknolojileri,
kaynaklara erișim, iklim özellikleri, kültürel faktörler vb. gibi pek çok unsur
ülkelere ve bölgelere göre değișmektedir ve bu farkllklar ulusal bir aracn
geliștirilmesinde dikkate alnmaldr. Örneğin bu araçlarn Türkiye șartlarnda
uygulanmasna ilișkin en önemli sorunlardan biri sürdürülebilir yap malzemesi
ve ürünlerine ulașm konusunda ortaya çkmaktadr; ülkemizde
belgelendirilmiș, sürdürülebilir yap malzemesi pazar gerekli düzeye
ulașmamștr. Tasarmclar ve yükleniciler bu tür malzeme ve ürünlere
ulașmakta güçlük çekmektedir. Bu ürünleri ithal etmek ise, ulașmdan
kaynaklanan enerji tüketimini artrarak, ürünlerin gömülü enerji değerini
yükseltmekte ve sürdürülebilirlik açsndan çelișkili bir durum olușturmaktadr.
Benzer șekilde araçlarn hepsinde ele alnan geri dönüșüm konusu, ülkemizde
gerektiği kadar önemsenmemektedir. Gelișmekte olan ülkelerin bu konuyu
önemle ele alarak, yap marketlerini bu alanda geliștirmeleri gerekmektedir.
Bir çok gelișmekte olan ülke kendi ulusal çevresel değerlendirme araçlarn
geliștirmek konusunda çaba göstermekte olduğuna göre, öncelikle mevcut
araçlarn uygulanmasnda ortaya çkan sorunlarn irdelenmesi gerekmektedir.
Bu konuda tasarmclardan yüklenicilere, kullanclardan üreticilere kadar tüm
yap endüstrisi paydașlar görev almaldr. Ulusal bir değerlendirme aracnn
geliștirilmesi sadece yaplarn pazar payn ve değerini artrmak amacyla değil,
ayn zamanda gerçekçi uygulamalarla sürdürülebilir kalknmada önemli bir
așama kaydetmek amacyla da zorunlu hale gelmiștir.
Kaynaklar

[10]. Zimmerman, A. and Kibert, C., “Informing LEED’s next generation with
the Natural Step”, Building Research & Information, (35:6) 681-699,
(2007).
[11].

USGBC, Leadership in Energy and Environmental Design, United Stated
Green Building Council, http://www.usgbc.org/LEED/ [erișim Șubat
2010].

[12]. IBEC, Comprehensive Assessment of Sustainable Building Environmental
Efficiency,
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/
[erișim Șubat 2010].
[13]. IISBE, An Overview of SBTool September 2007 Release,
http://www.iisbe.org/down/sbc2008/SBTool/SBTool_notes_Sep07.pdf
[erișim Șubat 2010].
[14]. Cole, R.J. ve Larsson, N.K., “GBC’98 and GBTool: background”, Building
Research & Information, 27(4): 221-229, (1999).
[15]. Häkkinen, T., “City-related sustainability indicators. State-of-the-art.
Network on Contraction and city-related sustainability indicators
(CRISP)”. EC Funded thematic network. 5th framework programme. City
of
tomorrow
and
cultural
heritage
(2000),
http://crisp.cstb.fr/library.htm [erișim Șubat 2010].
[16]. Häkkinen, T., “Assessment indicators for sustainable urban
construction”, Civil Engineering and Environmental Systems, 24(4): 247259, (2007).
[17]. Todd, J.A., Crawley, D., Geissler, S. and Lindsey, G., “Comparative
assessment of environmental performance tools and the role of Green
Building Challenge”, Building Research & Information, 29 (5), 324-335,
(2001).
[18]. Larsson, N.K., “Development of a building performance rating and
labeling system in Canada”, Building Research & Information, 27(4/5):
332-341, (1999).
[19]. Cole, R.J., “Emerging trends in building environmental assessment
methods”. Building Research & Information, 26(1): 3-16, (1998).
[20]. Burnett, J., “City buildings – Eco-labels and shades of green”, Landscape
& Urban Planning, 83: 29-38, (2007).
[21]. Haapio, A. ve Viitaniemi, P., “A critical review of building environmental
assessment tools”, Environmental Impact Assessment Review, 28(7):
469-482, (2008).
[22]. Ylmaz, Z., Çevresel Değerlendirme Metodlar, Tanmlar, Karșlaștrmalar
ve Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme, İTÜ, Yade Dorbek 502041717,
(2004). http://www.ferhatenerji.com/pdf/info_articles13.pdf [erișim:
Șubat 2010].

[1].

Say, C. and Wood, A., 2008. “Sustainability rating systems around the
world”, CTBUH Review, 2: 18-29.

[23]. Hui, S. C. M., Environmental Sustainability Assessment of Buildings Using
Requirements in Building Energy Codes, Sustainable Building
International
Conference,
Oslo,
(2002),
http://www.arch.hk/~cmhui/sb2002-cmhui.pdf [erișim: Șubat 2010].

[2].
[3].

Smith, P., 2005. Architecture in a Climate of Change: A Guidance to
Sustainable Design, 2nd ed., Oxford: Architectural Press.
Cole, R.J., “Building environmental assessment methods: redefining
intentions and roles”, Building Research & Information, 35(5): 455-467,
(2005).

[24]. Gibberd, J., “Assessing sustainable buildings in developing countries –
the sustainable building assessment tool (SBAT) and the sustainable
building life-cycle (SBL)”, Proceedings of the World Sustainable
Conference, Tokyo, 1605-1612, (2005).

[4].

Clements-Croome, D., Intelligent Building Design, Management and
Operation, London: Thomas Telford, (2004).

[25]. Venables, R., “CEEQUAL Annual”, New Civil Engineer, 28.05.09.
http://www.nce.co.uk [erișim: Șubat 2010].

[5].

Ding, G.K.C, “Sustainable construction – the role of environmental
assessment tools”. Journal of Environmental Management, 86: 451-464,
(2008).

[26]. Kohler, N. and Moffatt, S., 2003. “Life-cycle analysis of the built
environment”, UNEP Industry and Environment, 2-3; 17-21.

[6].

Reijnders, L. ve van Roekel, A., 1999. “Comprehensive and adequacy of
tools for environmental improvement of buildings”. Journal of Clean
Production, 7(3), 221-225.

[7].

BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment
Method, http://www.breeam.org [erișim: Șubat 2010].

[8].

Gu, Z., Wennersten, R. ve Assefa, G., “Analysis of the most widely used
building environmental assessment methods”, Environmental Sciences,
3(3): 175-192, (2006).

[9].

CEEQUAL, The Civil Engineering Environmental Quality Assessment and
Award Scheme, http://www.ceequal.com [erișim Șubat 2010].

666

[27]. Petersdorff, C., “Boermans, T., Stobbe, O., Joosen, S., Graus, W., Mikkers,
E., ve Harnish, J., Mitigation of CO2 emissions from building stock”,
Beyond the EU Directive on the Energy Performance of Buildings,
Report established by ECOFYS for EURIMA & EuroACE, (2004).

INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM
26-28 May 2010 Ankara-TURKEY

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA PROJELERİNDE YAPIM ÖNCESİ AȘAMANIN İNCELENMESİ
ANALYZING PRECONSTRUCTION STAGE IN SUSTAINABLE BUILDING PROJECTS
Suat GÜNHAN
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarm Fakültesi, Mimarlk Bölümü, İzmir, Türkiye,
suat.gunhan@ieu.edu.tr

Özet
Gelișmiș ülkelerde büyük bir hzla yaygnlașan sürüdürülebilir bina projelerinin
en büyük özelliklerinden bir tanesi proje aktörlerinin ve paydașlarnn projenin
hayata geçirilmesi öncesinde, biraraya gelerek, projenin yașam döngüsü
sürecini tasarlamalardr. Dolaysyla takm çalșmasnn çok önemli rol oynadğ
bu projelerde tasarmc ve yapmclarn kendi uzmanlklar ile ilgili alanlarda
liderlik ortaya koymalar beklenmektedir. Bu makale kapsamnda sürdürülebilir
bina projelerinin yapm öncesi așamada inșaat firmalar tarafndan nasl
yönetilecekleri araștrlmștr. Amerika Birleșik Devletleri’nde LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) sertifikal binalarn yapmn
gerçekleștiren seçilmiș inșaat firmalarnn bu așamada öncelikle hangi tür bina
projesi yürütme yöntemlerinde uzman olduklar araștrlmș, bu yöntemlerin
neden sürdürülebilir bina projelerine uygun olabileceği incelenmiștir. İnșaat
firmalarnn değer mühendisliği, uygulanabilirlik, yașam döngüsü maliyet
hesaplar kavramlarna yaklașmlar incelenmiș ve mevcut uygulanmakta olan
yapm yöntemlerinden daha yaratc yapm yöntemlerinin geliștirilmesi
konusunda öneriler getirilmiștir.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, yapm, yeșil binalar, inșaat firmalar
Abstract
Sustainable building projects gained momentum in developed countries. One
of the major qualities of these buildings is that they require intense teamwork
between project actors in preconstruction stage. All teams are expected to be
the good leaders in their own fields. The paper explores how the
preconstruction process should be led by construction companies in
sustainable building project delivery. Top Green contractors in the U.S. which
build LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certified buildings
are explored and the project delivery systems that they use in sustainable
projects are identified. The reasons why the identified methods are
appropriate in sustainable building delivery are highlighted. The way the
companies approach to value engineering, constructability and life cycle cost
analysis are investigated and recommendations towards more innovative
project delivery systems are made.
Keywords: Sustainability, construction, green buildings, construction firms
1. Giriș
Sürdürülebilir binalar bat ülkelerinde hzla artan bir șekilde projelendirilip inșa
edilmektedirler. Özelde yeșil binalar olarak inșa edilen bina projeleri Amerika
Birleșik Devletleri’nde LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
sertifikas almaktadrlar. Yeșil bina projelerinin en önemli özelliklerinden bir
tanesi proje aktörleri ve paydașlar arasnda sk bir takm çalșmasn
gerektirmesidir. Bu durumda yapm öncesi evrede inșaat firmasnn liderliğinde
bu evrenin hangi uygun yap üretim yöntemleriyle ve nasl bir yönetim
anlayșyla yönetilmesi gerektiği incelenecektir. Bu incelemenin yaplabilmesi
için öncelikle inșaat sektöründe yapm öncesi evre irdelenecektir. Daha sonra
yeșil bina üretim sistemlerinde takm çalșmasnn ne șekilde uygulanacağna
ilișkin irdeleme yaplacaktr. Daha sonra Amerika Birleșik Devletleri’nde yeșil
bina üreticisi olarak ön plana çkan inșaat firmalarnn daha önce hangi proje
yürütme yöntemlerini kullanarak sektörde yer edindikleri araștrlacaktr. Bir
bașka deyișle yeșil bina üreticisi olarak hangi proje yürütme yöntemindeki
uzmanlklarn bu firmalar belirli bir konuma tașdğ incelenecektir. Dolaysyla
yapm öncesi evreyi en etkin uygulatan yap projesi yürütme yöntemi
konusunda irdeleme yaplacaktr. Çalșmann son ksmnda da yeșil bina
üretimine özgü daha gelișmiș yap üretim yönteminin nasl olmas gerektiği ve
süreci yöneten inșaat firmalarnn ne tür donanmlara sahip olmalar gerektiği
konusunda öneriler sunulacaktr.
2. İnșaat Sektöründe Yapm Öncesi Evre
İnșaat sektöründe yapm öncesi evre risk yönetiminin planlanma evresi olarak
adlandrlabilir. Yeșil bina üretimi söz konusu olmakszn herhangi bir bina

projesinde yapm öncesi evreyi profesyonel olarak ele almay kabullenen
ișverenler projenin yașam sürecinde binalarndan maksimum fayday
sağlayarak kar etmektedirler. Bu yaklașm benimseyebilmek ișveren firmalar
tarafndan profesyonel olgunluğu gerektirmektedir. Proje paydașlarn önceden
takm çalșmasna yönlendiren bu süreç doğaldr ki projenin ilk yatrm
maliyetini arttrmakta ancak projenin yașam döngüsü maliyetlerinden
sağlayacağ kar ile yatrmcya fayda sağlamaktadr. Yeșil bina üretimi söz
konusu olduğu zaman ise yapm öncesi evrenin sistemli bir șekilde ele
alnmas zorunluluk halini almaktadr. Zaten yatrmclarn yeșil projeleri tercih
etmelerinde en büyük engel olan ilk yatrm maliyetlerinin yüksek olmasnn
binann yașam döngüsü süresince bertaraf edilebileceği ve uzun dönemde
yatrmcy avantajl duruma getireceği anlayș ancak yapm öncesi evrede
ortaya konacak çalșmayla sağlanabilir.
Yapm öncesindeki tasarm evresinde bir inșaat firmasnn süreci nasl ele alp
liderlik yapmas beklenir? İnșaat firmasnn henüz tasarm așamasnda sürece
dahil olmasnn avantajlar nelerdir? Bu evrede inșaat firmas için temel
hedefler risk yönetim plan çerçevesinde iletișim, proje kapsam
detaylandrlmas, inșaat sahasnn detayl değerlendirilmesi, programlama,
bütçeleme, değer mühendisliği ve inșa edilebilirlik analizleridir. İnșaat
firmasnn girdisi olmadan bitirilen tasarm süreçlerinde yapm așamasnda
birçok sorun çkabilmekte ve yatrmc maddi zarara uğrayabilmektedir.
Tasarm așamasnda bir araya gelebilen proje aktörleri (mimar, mühendis,
ișveren, inșaat firmas) birbirlerinin hedeflerini projeden beklentilerini daha iyi
özümseyebilmektedirler. Dolaysyla iletișim kavramnn önemi bu noktada
ortaya çkmaktadr. Proje kapsam ise projenin amaçlarna ulașabilmesi için
gerekli olan tasarm öğelerini ve servis konularn belirler [1]. Detayl proje
kapsamnn erken safhalarda olușmamas yapm așamasnda maddi zararlarn
artmasna neden olmaktadr. İnșaat Endüstrisi Enstitüsü’nün belirlediği üzere,
zayf kalmș bir proje kapsam çalșmas inșaat bütçelerinin așlmasnda rol
oynayan en önemli ikinci etken olmaktadr [2]. İnșaat sahasnn detayl
değerlendirilmesi tasarm așamasnda ele alnmas en önemli konulardan bir
tanesidir. Her proje sahasnn kendine has özellikleri olduğundan dolay
projenin yönetimini etkileyen bir faktör olacaktr. Öngörülemeyen
değișikliklerin azaltlmasnda mutlaka etkili olacak olan proje sahasnn
değerlendirilmesi yapm öncesi așamada gerçekleștirilir.
Projelerin
yaplabilirlik analizleri kapsamnda geliștirilmesiyle birlikte ayn oranda inșaat
programlamas da gerçekleștirilebilmektedir. Erken așamada detayl
programlamas yaplmș bir inșaat projesi lojistik gerekliliklerinin zamannda
gerçekleșmesini sağlayarak maddi zararlar azaltacaktr.
Bütçeleme
çalșmalar proje kapsam çalșmas ile direk ilișkili olan çalșmalardr ve değer
mühendisliği analizlerini de bünyesinde barndrmaktadr. Değer mühendisliği
analizleri yeșil bina proje üretiminde çok önemli bir yer tutan yașam döngüsü
maliyet hesaplarna temel olușturmaktadr. Görüldüğü üzere yapm öncesi
evrenin amac en uygun maliyetle, kaliteden ödün vermeden en uygun
çözümün elde edilmesidir.
2.1. Yeșil Bina Projeleri
Konvansiyonel bina projelerinde sözleșmeye bağl olarak gündeme gelebilecek
yapm öncesi evre çalșmalar yeșil bina üretme sürecinde kapsam daha da
genișletilmiș bir zorunluluk olarak gündeme gelmektedir. Yeșil bina elde etme
sürecinde proje aktörlerinin arasndaki takm çalșmasnn arttğn, etkin
iletișimin son derece önem kazandğn, bina sistemlerinden öte, binann
yașam sürecindeki performans üzerinde yoğunlașldğ görülmektedir. İnșaat
sürecinde çevresel korumaya ve bina kullanclarnn sağlkl yașamlarn
sürdürebilmelerine önem verildiğini, projede kullanlan tüm malzemelerin
üretim șeklinin doğaya zarar vermeden gerçekleștiği ayrca yașam döngüsü
sürecinde de çevreye zararl etkisinin olmamasnn tartșldğ bir sürece
sahiptir. Ayrca inșaat ve ykm atklarnn azaltlmasna önem veren bir süreç
olduğu da görülmektedir [3].
Yeșil bina üretim sürecinde yapm öncesi așamada proje paydașlarnn
yukarda sözü geçen farkllașmalara ilișkin olarak “charette” olarak adlandrlan
süreci gerçekleștirmeleri gerekmektedir. Charette Franszca bir kelimedir.
Tekerlekli küçük alșveriș arabasna verilen isimdir. Paris Ecole des Beaux Arts’
da mimarlk eğitimi alan öğrencilerin projelerinin küçük tekerlekli arabalarda
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toplanmasndan esinlenilerek tasarmclarn yoğun fikir alșverișiyle tasarm
problemlerine çözüm aramak üzere bir araya gelmelerine “charette” ismi
verilmiștir. Yeșil bina üretim sürecinde de tasarm așamasnda proje
paydașlarnn bir araya gelmesine ayn isim verilmektedir. Charette, süreçte
anahtar tol oynayan beyin frtnas aktivitesidir. Bu süreçte ișveren, mimar,
mühendis ve yüklenici dșnda dș paydașlarda bulunmaktadr. Yerel
yönetimlerden temsilciler, bina kullanclar, malzeme ve ekipman tedarikçileri
de katkda bulunmaktadrlar. Yeșil bina projeleri yenilenebilir enerji
kaynaklarn kullanarak enerji üretimi sağlayan teknolojileri bünyelerinde
barndrabilirler. Bu teknolojilerin üretiminde ne tür enerji kullanldğ,
maliyetlerinin konvansiyonel enerji kullanmna oranla amorti edilme süresi ne
olacaktr, yașanlan çevrenin hava kalitesine nasl bir katk sağlayacaktr v.b.
sorularn yantlarnn alnmas sağlanr.
Sürece katlacak olan paydașlar bir araya gelmeden önce projenin amaçlar ve
hedefleri ișveren temsilcisi (büyük olaslkla mimar) tarafndan sunulur. Bir
araya gelen paydașlara ise ilk olarak sürdürülebilir ya da sertifikal yeșil bina
üretiminde ne gibi gereklilikler olduğu anlatlr. Daha sonra beyin frtnas
yaplr. Özellikle LEED sertifikas hedeflenen bir proje ise inșaat sahas, su, yap
malzemeleri, iç hava kalitesi, ve inovasyon konularnda projenin
sürdürülebilirlik açsndan getirileri raporlanr. Paydașlar bu konular içerisinde
kendilerince en önemli olanlarn srasyla listelerler. En fazla önem derecesi
alan konular belirlenir ve sra dahilinde bu konulardaki hedeflere nasl
erișileceği tartșlr. Eğer bütçe çerçevesinde öneriler hayata geçirilebilir
nitelikte olurlarsa direk olarak tasarm sürecine girdi olarak kullanlrlar. Bütün
bu sürecin sonunda sertifika gereklilikleri sağlanabiliyor ve gerekli bütçe
içerisinde kalnabiliyorsa tasarm sürecinde ilerlemeye devam edilir. Eğer
hedeflere ulașlmakta zorluk varsa paydașlarn tekrar bir araya gelerek ek
çalșmalar yapmalar gerekecektir. Burada üzerinde durulmas gerekli olan
nokta bütçe çalșmasnn sadece bina inșaat maliyetiyle snrl olmayșdr. Bina
yașam döngüsü düșünülerek, “yașam döngüsü maliyeti” hesaplar yaplarak
bütçe çalșmas yaplr. Bu tür bir çalșma yüklenici firmalara yeni uzmanlk
konularnda kendilerini geliștirmelerini gerekli klmaktadr.
2.2. Proje Yürütme Modelleri Kapsamnda Yapm Öncesi Evre
Makale, yeșil bina üretiminin yaygnlaștğ Amerika Birleșik Devletleri
örneğinde inceleme yaptğndan dolay ve bu ülkedeki inșaat firmalar
kapsamnda konuyu ele alyor olduğundan, bu ülkede yaygn olan bina projesi
yürütme modelleri ve özelde yapm öncesi evreye ilișkin özellikleri
incelenecektir. Amerika Birleșik Devletleri’nde yaygn olan proje yürütme
yöntemleri, Tasarla-Yap (Design-Build), Konvansiyonel (Design-Bid-Build) ve
Risk Altnda Yapm Yönetimi (Construction Management-at-Risk) yöntemleridir.
Tasarla yap modelinin en önemli özelliği ișverenin tasarm ve inșaat ișlerini
gerçekleștirmeden sorumlu tek bir firma ile sözleșme yapmasdr. Yapm
dokümanlarnn 100% tamamlanmasna gerek kalmadan inșaata bașlanabilmesi
dolaysyla zaman kazandran bir bina elde etme modeli olmas bu yöntemin
tercih edilmesini sağlamaktadr. Yapm öncesi așamada ele alnmas
istenebilen birçok konu bütçeleme, programlama, yaplabilirlik analizi ve değer
mühendisliği çalșmalar tasarm ve uygulamay gerçekleștiren tek bir firmann
kendi içerisindeki kolay iletișim prosedürlerinden dolay daha kolay ele
alnabilmektedir. Projede gerçekleșebilecek değișikliklerde yine ayn șekilde
daha çabuk çözümlenebilmektedir. İșveren, diğer proje aktörleriyle ilgili
olabilecek iletișim trafiğinin biraz dșnda kalabilmekte ve daha rahat
edebilmektedir. Zaman kazandrc özelliğinden dolay tercih edilen bu yöntem,
teknik açdan karmașk projelerde ön plana çkmaktadr. Bu tip projelerde
tasarmc ve yapmcnn arasndaki iletișimin çabuk ve sorunsuz gerçekleșmesi
önem tașr. Bu yöntem en iyi maliyeti garantileyemez zira ișverenin öncelikli
hedefi hzdr.
Konvansiyonel yöntem ise temelde “en düșük fiyat teklif eden iși alr”
anlayșna dayanmaktadr. İșveren mimari projeyi elde ettikten sonra diğer
inșaat dokümanlaryla birlikte inșaat ihalesi bașlatr. Proje ve dokümanlardaki
veriler doğrultusunda projeyi fiyatlandrarak teklif veren inșaat firmalar
arasndan en düșük fiyat veren inșaat projesini alr. Bütün sorumluluk yüklenici
pozisyonundaki inșaat firmasndadr. Projeyi dokümanlardaki haliyle
kabullenmiștir ve oradaki șekliyle fiyatlandrmasn yapmștr. İșin maliyetini
bașndan bilebilmek ișverenin en büyük avantajdr. Ayn șekilde diğer proje
aktörleri içinde bir avantajdr. Eğer proje eksiksiz olarak tasarlanmșsa bu
yöntem oldukça avantajl olmaktadr. Aksi takdirde yapm sürecinde ortaya
çkacak olan değișikliklerden ișveren zarar edecektir. Bu yöntemde ișveren
günlük aktivitelerin çok içinde olmak zorunda değildir. Bu yöntemde yapm
öncesi așamada inșaat firmasnn projeye katks olmamaktadr. Projenin
tasarm bitmiștir ve ancak bu evreden sonra inșaat firmas sürece dahil
olmaktadr. Ayrca tasarm ve yapm așamas birbirinden tamamen bağmszdr.
Yapm așamasnn bașlamas tasarm așamasnn sona ermesine bağmldr.
İșverenin isteklerine göre mimari tasarm yaplmakta, ortaya çkan mimari
projeyi yapmc firma fiyatlandrmaktadr. Bu durumda tasarmc ve yapmc
arasndaki etkileșim ve takm çalșmas yok denecek kadar azdr. Dolaysyla
yapm öncesi așamada yapmc firma açsndan rolünün en az olduğu bina
yapm projesi yürütme yöntemi olmaktadr. Tasarm projesinin iyi ve eksiksiz
olușturulmas projenin bașars için en önemli etken olmaktadr. Teknik açdan
karmașk projelerde uygun bir yöntem değildir.
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Risk Altnda Yapm Yönetimi modelinde ișveren, mimar ve yapmc ile ayr
sözleșme imzalar. Yapm öncesi așama mimar ve yapmc ile takm
çalșmasna olanak sağlayan bir modeldir. Takmlar aras sinerji projenin çok
erken așamalarnda sağlanabilmektedir. Risk altnda deyiminin kullanlmas
yapmc firmann belirli bir maliyetin üzerine çklmayacağn garanti
etmesinden kaynaklanr. İngilizce olarak “Guaranteed Maximum Price (GMP)”
söyleyiși bu durumu ifade eder. Fiyat garantisi vererek sözleșme yapmak proje
yönetim modelinde bir zorunluluk değildir ancak Amerika Birleșik
Devletleri’nde yaygn olarak kullanlan yöntemde belirli bir maliyet bareminin
geçilmeyeceği șeklinde olur. İnșaat bütçesinin șekillenmesi mimari projenin
așamalarna göre ilerler, tasarmc ve yapmc ayr ekiplerdir ama yapmc
firmann mimari projenin detaylandrlmasnda katks olur ayrca bütçenin
güvenilir bir șekilde gelișmesi sağlanr. Bu modelin bașarsnda takmlar
arasndaki pozitif iletișimin rolü büyüktür. Bu modelde ișverenin aktif katks
gerekmektedir. Hatta ișverenin proje, inșaat ișlerinde tecrübeli olmas
gerekmektedir. Altyükleniciler açsndan sadece en düșük fiyat teklifi yapan
değil ayrca en uygun kapsam bünyesinde barndran teklifler mimar ve
yüklenicinin beraberce değerlendirmesiyle yaplabilecektir.
3. Sürdürülebilir İnșaat Projeleri
Amerika Birleșik Devletleri’nde sürüdürülebilir inșaat projeleri gerçekleștiren en
büyük 100 firma ele alndğnda bu projelerden 2008 ylnda elde edilen inșaat
gelirlerinini toplam 38.69 milyar $ olmuștur [4]. Ulașlmș olan bu rakam 2007
ylna göre %70 artș ifade etmektedir. Bu önemli artș sürdürülebilir inșaat
projelerinin yükselen trend içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu çalșma
kapsamnda 2008 yl göz önün alnarak yeșil yapm ișlerinde en büyük 20
inșaat firmas listesi iki değișik kaynaktan incelenmiștir. Building Design and
Construction dergisinin 2009 yl içerisinde yaynladğ “En Büyük 20 Yeșil
İnșaat Firmas” Çizelge 1’de sunulmuștur.
Çizelge 1. En Büyük 20 Yeșil İnșaat Firmas [5]
Firma
Turner Construction
Webcor Builders
Hensel Phelps Construction
Whiting-Turner Contracting Co.
Clark Group
Bovis Lend Lease
Gilbane Building Co.
Balfour Beatty Construction
Skanska USA Building
Mortenson Construction
Holder Construction Co.
PCL Construction Enterprises
Structure Tone
Hunt Construction Group
Swinerton Inc.
Hoffman Construction
JE Dunn Construction Group
Clayco
DPR Construction
B.L. Harbert International

Gelir (U.S. $)
3.033.400.000
2.270.332.162
2.102.310.000
1.969.034.712
1.890.450.000
1.543.549.495
1.023.417.920
1.019.861.187
854.142.441
847.530.000
771.650.000
700.573.957
635.798.100
625.000.000
580.010.000
560.000.000
496.782.000
492.800.000
479.211.921
431.200.000

Engineering News Record (ENR) dergisinin “En Büyük 20 Yeșil İnșaat Firmas”
ise Çizelge 2’de sunulmuștur. ENR Yapm Yönetimi konularnda veri
alnabilecek en önemli bașvuru kaynaklarndan bir tanesidir [6]. İki liste
arasndaki farkllklar, listelerin yl içerisinde yayn tarihlerinin farkl aylarda
olmas ve baz firmalarn her iki dergiyede bildirimde bulunmamasndan
kaynaklandğ düșünülmektedir. Ancak iki listedeki firma isimleri büyük ölçüde
ayndr. Çizelge 1 ve Çizelge 2’deki tüm firmalar kapsayan Çizelge 3
olușturulmuș ve bu çizelgede bu firmalarn Amerika Birleșik Devletleri’nde
hangi proje yürütme yöntemleriyle sektörde yer edindikleri araștrlmștr.
Öncelikle bu firmalar ENR - En Büyük 400 İnșaat Firmas içerisinde yer
almaktadrlar [7]. “Proje yürütme yöntemlerine göre olușturulmuș ENR – En
Büyük 100 Firmalarnda” büyük oranda her kategoride ilk 50 firma içerisinde
yer almaktadrlar [8]. Ksacas bu firmalar yeșil inșaat segmentinde lider
olmadan önce de sektörün en büyükleri içerisinde üst sralarda yer edinmiș
köklü inșaat firmalardr. Bu nedenle genelde lider olan bu firmalarn hangi
proje yürütme yöntemlerini kullandklarn bilmek önemlidir. Yeșil inșaat
segmentinde de lider olduklarna göre proje yürütme yöntemlerinde sahip
olduklar uzmanlk bu alanda da lider olmalarnda önemli rol oynamș olmaldr.
Zaten sürdürülebilir bir projenin yürütülmesinde önemli olan ilkeler
irdelendiğinde lider firmalarn proje yürütme yöntemlerindeki temellerden
hareketle geliștirilmiș yeșil proje yürütmeye ilișkin yürütme yöntemlerinden
ortaya çktğ görülecektir. Literatürde bu yönetim modellerinde “yüksek
performansl yeșil bina projesi yürütme yöntemi” bașlğnn kullanldğ
görülmektedir.

Çizelge 2. En Büyük 20 Yeșil İnșaat Firmas [4]
Firma
Turner Construction
Perini Corp.
Hensel Phelps Construction
Clark Group
Webcor Builders
Bovis Lend Lease
Gilbane Building Co.
PCL Construction Enterprises
Balfour Beatty Construction
The Whiting - Turner Contracting Co.
Mortenson Construction
Skanska USA Building
David E. Harvey Builders Inc.
Haskell
Holder Construction Co.
Hunt Construction Group
Structure Tone
Swinerton Inc.
Hoffman Construction
Austin Industries

Gelir (U.S. $)
3.148.920.000
2.582.000.000
2.096.310.000
1.918.410.000
1.635.720.000
1.579.750.000
1.507.700.000
1.239.690.000
1.029.350.000
1.023.250.000
852.400.000
850.400.000
731.700.000
672.800.000
672.000.000
629.380.000
622.440.000
601.000.000
546.000.000
519.240.000

Çizelge 3. Lider Yeșil İnșaat Firmalarnn Ağrlkl Tercih Ettikleri Proje Yürütme
Metodlar [8]
Firma
Turner Construction
Webcor Builders
Hensel Phelps Construction
The Whiting-Turner Contracting
Co.
Clark Group
Bovis Lend Lease
Gilbane Building Co.
Balfour Beatty Construction
Skanska USA Building
Mortenson Construction
Holder Construction Co.
PCL Construction Enterprises
Structure Tone
Hunt Construction Group
Swinerton Inc.
Hoffman Construction
JE Dunn Construction Group
Clayco
DPR Construction
B.L. Harbert International
Perini Corp.
Haskell
Austin Industries

Firmann Uzman olduğu Proje Teslim
Yöntemi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Tasarla ve yap
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Tasarla ve yap
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Tasarla ve yap
Risk Altnda Yapm Yönetimi
Tasarla ve yap
Risk Altnda Yapm Yönetimi

“Çizelge 2 ve 3 içerisinde “Risk Altnda Yapm Yönetimi” proje yürütme
yöntemiyle öne çkan baz önemli firmalar “Tasarla ve Yap” proje yürütme
yöntemiyle iș yapan en büyük 100 firma içerisinde yer alsalarda bu alanda
sektörü paylașan büyük liderlerden değillerdir. Risk altnda yapm yönetimi
proje yürütme yöntemine oranla tasarla yap yürütme yöntemiyle yaptklar
ișlerde elde ettikleri gelir çok daha düșük düzeydedir (Çizelge 4).

Yeșil inșaat alanndaki en büyük firmalarn proje yürütme yöntemlerine ilișkin
sunulan çizelgelerden anlașlacağ üzere bu firmalarn çok büyük oranda “Risk
Altnda Yapm Yönetimi” yürütme yöntemini kullanan Amerika Birleșik
Devletleri inșaat sektöründeki en büyük firmalar olduklar görülmektedir. Bu
yöntemin sunduğu en büyük avantajlardan birisi olan projenin erken
evrelerinde diğer aktörlerle bir araya gelerek, yapmc firmann projenin değer
mühendisliği, yaplabilirlik ve programlama konularnda liderlik yaparak en
etkin proje uygulamasnn hayata geçirilmesinde büyük katk sağlamasdr. Bu
tür bir yaklașm geçmișten bu yana benimseyen firmalar bir anlamda
bașarlarn ve tannrlklarn bu yaklașm sayesinde perçinlemișlerdir.
Schaufelberger ve Cloud’un inșaat firmalarnn LEED sertifikasyonuna bakș
açlarn değerlendiren çalșmasnda 22 adet LEED sertifikas almș bina projesi
değerlendirilmiș ve bu projelerin 13 tanesinin risk altnda yapm yönetimi proje
yürütme yöntemini kullandğ belirtilmiștir [9]. Çok sk takm çalșmas ve
bunun sonucunda projenin yaplanmasna en bașndan egemen olabilme proje
maliyeti konusunda getirmiș olduklar üst snr riskini iyi kontrol edebilme șans
getirmiș, sonuçta hem maliyet așlmamș ve bu arada en uygun kalitede
projeler bitirilebilmiștir. Sürdürülebilir tasarm ve yapm konularnn gündeme
girmesi, sözü edilen nedenlerden ötürü risk altnda yapm yönetimi proje
yürütme yöntemini bașaryla uygulayan inșaat firmalarn çok avantajl
klmștr. Dolaysyla bu firmalarn inandklar tüm proje yürütme ilkelerini
adeta șart koșan yeșil bina proje yürütme yaklașm bu firmalarn sektörde
öncü olmasn sağlamștr.
Yine bu firmalarn ikincil seviyede tasarla yap proje yürütme yönteminde de
söz sahibi olduklarn görüyoruz. Ancak bu metodu uygulayarak Amerika
Birleșik Devletleri’nin hatta dünyann sayl büyük firmalarndan olma
konumunu yakalamș firmalarn karmașk altyap, enerji, petrokimya gibi
içerisinde mühendislik tasarmnn yoğun bulunduğu projelerde lider olduklarn
görüyoruz. Bu yöntemin hzl sürece ihtiyac olan kritik ve teknik olarak
karmașk projelerde öne çktğ görülmektedir. Yaps açsndan bu yürütme
yönteminin yüksek performansa sahip yeșil inșaat projelerinde de kullanlmas
çok uygun görülmektedir. Düșündürücü olabilecek tek konu tasarm ve yapm
ișlerinin tek bir firma tarafndan gerçekleștiriliyor olmasdr. Bu aslnda iyi bir
durumdur. Zaten tasarmc ve yapmc arasnda istenilen dayanșma yine bu
metodun doğasndan ötürü istenilen bir durum olmas gerekmektedir. Ancak
burada șeffaflk konusu irdelenebilir. Tasarmc ve yapmc arasnda gelișen
proje geliștirme sürecinde bu ikilinin arasndaki ilișki ne kadar șeffaf hale
getirilebilir?
Risk altnda yapm yönetimi proje yürütme yönteminde uzmanlașmș
firmalarn yeșil inșaat projelerinde de öne çkmș olmalarnn bir diğer nedeni
ise yeșil projelerin bina projelerinde ağrlkl uygulamasndan
kaynaklanabileceğidir (Çizelge 5). Bu yürütme yöntemi bina yapmnda en
tercih edilen yöntemdir. Tasarla yap yürütme yönteminde lider olarak ön plana
çkan firmalar ise mühendislik tasarmnn ağrlkl olduğu projelerde yer
almaktadrlar.
Çizelge 5. Yeșil İnșaat Pazarnn Yap Segmentleri Açsndan Yüzdesel Dağlm
[4]
Yap Segmenti
Yüzde (%)
Ofis Yaplar
25,6
Eğitim Yaplar
15,4
Devlet Binalar
12
Çok Katl Konut Uygulamalar 10,3
Sağlk Yaplar
9,6
Spor ve Eğlence Yaplar
4,2
Otel Yaplar
8,4
Endüstriyel Üretim Yaplar
3,3
Alșveriș Yaplar
2,6
Telekomünikasyon Yaplar
2,3
Diğer Binalar
6
Bina Dșnda Çeșitli Yaplar
0,3
4. Sürdürülebilir Yapm Projelerinde Yapm Öncesi Evrenin Farkllașmas

Çizelge 4. En Büyük Risk Altnda Yapm Yönetimi Firmalarnn Tasarla Yap
Proje Yürütme Metodu ile Elde
Ettikleri Gelirler [8]
Firma
Hensel Phelps Construction
Mortenson Construction
Turner Construction
Skanska USA Building
PCL Construction Enterprises
Swinerton Inc.
Balfour Beatty Construction
The Whiting - Turner Contracting Co.
JE Dunn Construction Group
Perini Corp.
Hoffman Construction

Gelir (U.S. $)
1.796.600.000
919.900.000
747.700.000
720.500.000
621.000.000
550.000.000
328.000.000
228.000.000
170.300.000
161.000.000
120.000.000

Yeșil bina elde etme yöntemi içerisinde kullanlmas gerekli olan yürütme
yönteminin özellikle yapm öncesi așamaya ilișkin bölümü bu yöntemin farkllk
yarattğ bölümü olmaldr. Yeșil bina yürütme yöntemi özünde bütünleșik
tasarm kavramn barndrmaktadr. Özellikle LEED sertifikasn amaçlayarak
yola çkan projeler, tasarm, yapnn inșa edildiği arazi, su, enerji ve atmosfer,
malzemeler ve kaynaklar, mekânsal hava kalitesi ve tasarmsal inovasyon
konularnda bütünleșik șekilde ele alr. Bu ele alș șeklinde tasarmn sözü
geçen konularda proje aktör ve paydașlarnn bir araya gelerek tasarm
șekillendirmeleri amaçtr. Birliktelik amacnn özünde ise enerji kullanmn
azaltarak çevreye olan yok edici etkilerin azaltlmasdr.
Risk altnda proje yönetimi yöntemini kullanarak proje sürecini yürüten
firmalarn sürdürülebilir projelerin elde edilmesinde ön plana çkmalarnda,
kullandklar yürütme yönteminin yapm öncesi așamaya verdiği önemden
kaynaklanmaktadr. Konvansiyonel proje yürütme yöntemine ek olarak toplam
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maliyete bir snr getirerek maksimum maliyet sözü vermeleri kendilerine risk
getirmekte, bu yüzden yapm öncesi așamay risk yönetiminin en önemli
parças olarak yürütme yöntemine katmaktadrlar. Sürdürülebilir yapm
projelerinde ise ilk yatrm maliyetinin bir handikap olduğu zaten bilinmektedir.
Dolaysyla bütçenin sk yönetilmesine ve hatta konvansiyonel yapm öncesi
așamada önemi büyük olan değer mühendisliği, yaplabilirlik ve programlama
aktivitelerinin daha da kritik hale geldiği görülmektedir. Bunlara ilave olarak
sürdürülebilir yapm projesi’nde bina yașam döngüsü maliyet analizlerinin de
değer mühendisliği çalșmalar içerisinde yaplmas gerekmektedir. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta yapmc firmalarn yeșil inșaat sürecinde ek bir
servisi daha çok iyi sunabilme becerisinin kendilerinden beklenmesidir. Bu da
bina yașam döngüsü maliyet analizi yapabilme becerisidir. Ayn șekilde bir
diğer önemli konu proje aktörleri dșnda proje paydaș katlmnn fazlallğdr.
Proje aktör ve paydașlarnn sürece dahil edilmesi ve bu süreçte iyi
yönetilmeleri gerekmektedir. Projenin amaçlar tüm paydașlarn anlamas
gerekmektedir.
Sürdürülebilirlik konusunun temelinde ekoloji bulunmaktadr. Dolaysyla takm
çalșmasnn yoğun olduğu bir süreçte liderlik yapabilmek için konunun özünü
çok iyi bilmek gereklidir. Yașam döngüsü analizi yapabilmek gibi finansal
beceri sahibi olma gerektiği gibi inșaat firmalarn ekoloji konusunda da
donanma sahip olmalar gerekmektedir.
Bu kapsam dahilinde sürdürülebilir yapm için uygulanacak proje yürütme
modeli için risk altnda yapm yönetimi uygulamasnn özellikle yapm öncesi
așamada kapsam genișletilmiș șeklinin uygun olacağ düșünülmektedir.
5. Sonuç ve Öneriler
Dünyadaki trendlere paralel olarak sürdürülebilir projelerin yakn gelecekte
Türkiye’de de yaygnlașacağ beklenmelidir. Bu nedenle uygulamalarnn
hzlandğ Amerika Birleșik Devletleri örneğinde bu alanda öne çkan inșaat
firmalarnn uzman olduklar proje yürütme yöntemlerinin özellikleri
incelenmiș, dolaysyla neden sürdürülebilir proje alannda liderlik
yapabildiklerine ilișkin ipuçlar aranmștr. Süreçte yapm öncesi evrenin proje
aktör ve paydașlaryla çok sk bir ișbirliği gerektirdiği bilinmektedir zira bu
alanda lider firmalarn ağrlkl kullandklar yürütme yönteminin yapsnda
yapm öncesi evreye ilișkin kuvvetli bir yaplanma vardr. Bu makale
kapsamnda sürdürülebilir proje kapsamnda önemli rol oynayan unsurlardan
bir tanesi olan yapm öncesi evrenin nasl ele alnmas gerektiği irdelenmiștir.
Sürdürülebilir bina projelerinde lider firmalarn risk altnda yapm yönetimi
konusunda lider inșaat firmalar olduklar görülmektedir. Firmalarn ikincil
derecede yaygn kullandklar yürütme modelinin ise tasarla yap modeli
olduğu görülmektedir. Risk altnda yapm yönetimi proje yürütme yönteminde
daha șeffaf bir yaplanma oluștuğu için sürdürülebilir yapma daha uygun
temel olușturabilecek bir yöntem olarak ortaya çkmaktadr. Yapm öncesi
evredeki gereksinimler yeșil bina elde etme yöntemlerinde daha da ileriye
gitmektedir. Bu yüzden yeșil bina projesi yürütme yönteminin yapm öncesi
evresine ilișkin olarak getireceği en önemli beklenti inșaat firmasnn bina
yașam döngüsü maliyet analizi yapabilmesi olacaktr. Binann kullanm süresi
içerisinde belli bir zamanda ilk yatrm maliyetini amorti edeceğini görebilmek
yatrmcnn sürdürülebilir projeyi yapmak istemesinde etkili olacaktr. Bu
analizlerin sonuçlarnda hedeflere ulașabilmek daha titiz bir yaplabilirlik analiz
süreçlerine, değer mühendisliği çalșmalar içerisinde daha derin bir șekilde
malzemelerin yașam döngülerine ilișkin bilgiye ihtiyaç duyulacaktr. Ayn
zamanda bilgi yönetimi çok önem kazanacaktr. Kullanlan malzemelerin
üretim süreçlerinde de sürdürülebilirlik kavramlarna uygun șekilde üretilip
yap sahasna ulașabileceğinden emin olmak gerekecektir. Bunun yan sra, bu
süreçte yaplabilirlik ve değer mühendsiliği çalșmalarnda etkin olabilmek için
ekoloji alannda mesleki gelișim kurslarnn ișlerlik kazanmas gerekmektedir.
Yap kapsamnda kullanlacak olan iklimlendirme vb. ekipmanlarnn daha
detayl değerlendrilmeleri gerekmektedir.
Bu yüzden inșaat firma
yöneticilerinin mekanik ișlerdeki yetkinliklerinin artmas gerekecektir. Yine kat
atk yönetimi özellikle endüstriyel yaplarda öne çkacaktr. Kat atklar çevreye
zarar vermeden yok edileceği gibi, yok edilmesi srasnda ortaya çkan enerji
binalarn kendisinde kullanlacaktr. Çevre kirlenmesinin önüne geçildiği gibi
binann yașam döngüsü maliyetlerinin azalmasna katkda bulunulacaktr. Bu
teknolojiler günümüzde mevcuttur. Binalarla bütünleștirilmelerinde inșaat
firmalarnnda deneyim kazanmalar önem kazanacaktr. Ksacas inșaat
firmalarnn finansal ve teknik bilgi donanm açsndan daha eğitimli kadrolara
sahip olmalar gerekmektedir. Bu gerekililik salt projenin etkin projelendirilmesi
için değil, yapm öncesi așamadan itibaren etkin liderliğin sağlanabilmesi için
de gereklidir.
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ÖZET

Doğal kaynaklar günümüze kadar insanoğlunun ihtiyaçlar için yeterli olmuș,
günümüz koșullarnda ise bu kaynaklarn azalmaya bașladğ görülmüștür.
Dünya nüfusunun artmas ve doğal kaynaklarn hzla tükenmesi insanlar yeni
kaynaklar aramaya veya üretmeye zorlamaktadr. Bunun sonucu olarak da
dünya genelinde atk malzemelerin geri dönüșümü ve geri kazanm kavramlar
önem kazanmaktadr. Bu kavramlar yapay çevrenin șekillendirilmesinde
önemli rol oynayan inșaat sektörü açsndan ele alrsak; yapda gerek üretim
gerekse kullanm sonras așamalarda milyonlarca ton atk olușmaktadr. Bu
nedenle binann tasarm așamasndan bașlanp ykmna kadar olan süreyi ve
ykm sonras așamalar düșünerek uygun, dönüșümlü ve atk brakmayan
malzemeler seçilmeli, yap malzemelerinin yeniden kullanlabilmesi ile ilgili
önerilerde bulunulmaldr.

olan bu 3R kavramlar ayn gibi kullanlsa da geri dönüșüm terim olarak,
kullanm dș kalan geri dönüștürülebilir atk malzemelerin çeșitli yöntemler ile
hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandrlmas [2,3]; geri kazanm
atklarn özelliklerinden yararlanlarak içindeki bileșenlerin fiziksel, kimyasal
veya biyokimyasal yöntemlerle bașka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir [4].
Tekrar Kullanm ise üretilen kat atğn toplanp ve temizlenmesi haricinde
hiçbir ișleme tabi tutulmadan, ekonomik ömrünü tamamlamasna kadar
defalarca tekrar kullanlmas ișlemine denir [5].

Bu çalșmada inșaat atklarnn bir hammadde kaynağ olarak değerlendirilme
șekilleri ABD ve AB ülkelerinden örnekler verilerek incelenmiștir. Ayn zamanda
AB üyesi olmak isteyen Türkiye’de de inșaat atklarnn geri kazanm ile ilgili
yaplan çalșmalar belirtilmiștir.
Anahtar Kelimeler: inșaat atğ, geri kazanm, geri dönüșüm, yap malzemesi

ABSTRACT

The natural resources have been sufficient for the needs of the humankind,
but in the circumstances of our time it is seen that these resources start to
diminish. The increment in world population and the rapid depletion of
resources force people to seek and produce new recourses. As a result of the
mentioned situation, the recovery and recycling of the waste materials have
become an important subject. If these concepts are evaluated from the point
of view of the construction sector, which has a crucial role to shape natural
environment, there occurs millions of waste during both the construction
period and the entire life of the structure. Because of this reason, the process
from the designing stage of a structure to the demolition should be planned in
such a way that the materials which do not leave waste or can be recycled
should be selected. Moreover during this process ideas should be developed in
order to reuse the structural materials.
In this study the ways of the reuse of the construction waste materials as
raw resources are investigated by giving examples of the same process in
countries such as USA and EU countries. Also the studies which relate to reuse
of the construction waste materials in Turkey, aiming to be an EU member,
are emphasized.
Keywords: construction waste, recycling, recovery, construction material

1. GERİ KAZANIM, GERİ DÖNÜȘÜM VE ÖNEMİ

Dünyada tükenen kaynaklar nedeniyle hammadde sknts doğmuștur. Bu
sknt ve çevre kirliliğini en aza indirme gerekliliği önemli bir problem teșkil
etmektedir. Bunun sonucu olarak da dünya genelinde atk malzemelerin geri
dönüșümü ve geri kazanm önemli bir konu haline gelmiș olup, yeni kaynak
üretimi olarak atk malzemeler kullanlmaktadr. Günümüzde, geçmișteki üret,
kullan, at tüketim anlayș yerine üret, kullan, geri kazan, yeniden kullan
anlayș tercih edilmektedir.
Toplumlarda geri dönüșüm konusu hakknda bir bilinçlenme mevcuttur. Ancak
bu çok dar kapsamdadr. Kișilere “geri dönüșüm nedir?” diye sorulursa alnacak
cevap çoğunlukla kâğt gibi maddelerin kullanldktan sonra belli noktalarda
bulunan dönüșüm kutularnda toplanmas olacaktr. Ancak eski motorlu araçlar,
elektronik eșyalar, beyaz eșyalar gibi birçok malzeme geri dönüșüm ișlemine
tabi tutulmaktadr. Yaplar dikkate alndğnda ömrünü doldurmuș köprüler,
binalar, stadyumlarda geri kazanm sağlamak amacyla yaplar birçok ișlemden
geçirilmektedir.

Șekil.1. Atklarn dönüșüm prosesi
Atklarn geri kullanm, geri dönüșüm vb yöntemlerle geri kazanlmas;
maliyetlerin bertaraf edilecek atk miktaryla birlikte azalmasna ve parasal
değeri olan maddelerin ekonomiye yeniden girdi olarak dönmesine imkân
tanmaktadr [6]. Ayrca, bertaraf alanlarna duyulan ihtiyacn azalmas da söz
konusudur. Etkin bir kazanm, atklarn kaynakta doğru ayrștrlmas ve nasl
değerlendirileceği konusunda doğru karar ile mümkün olabilir.

2. İNȘAAT ATIKLARI VE GERİ DÖNÜȘÜM- GERİ KAZANIM
POTANSİYELLERİ

Yapay çevrenin șekillendirilmesinde önemli rol oynayan inșaat sektörü ayn
zamanda üretim sektöründe de büyük paya sahiptir. Çeșitli gereksinimleri
karșlamak amacyla üretim etkinliği süreklilik tașmaktadr. Fakat bu etkinlikte
gerek üretim gerekse kullanm sonras așamalarda milyonlarca ton atk
olușmaktadr.

Bir mülkün veya bölgenin temizlenmesi ve/veya hazrlanmas dâhil, bir yapnn
veya alt yap hizmetinin yapm, ykm, yenilenmesi ve tamirat sonucu olușan
atk malzemelere; inșaat/yknt atğ denmektedir [7]. Gerek planl bir șekilde
gerekse buldozerle yaplan yap ykmlar sonucunda ortaya büyük bir atk
yğn çkmaktadr. Önceleri kentte yașayan insanlar ürettikleri atklar kentlerin
uzağna, gözden uzak alanlara veya vadilere terk ederek yok olacağn
düșünmüșler. Fakat zamanla kentler büyüdüğü ve uzak denilen mesafelerdeki
atklara ve bu atklarn olușturduğu sorunlara komșu olunduğu için sorunun
çözülmediği, yllar sonrasna ötelediği anlașlmștr. Yknt atklarnn döküldüğü
yerlerde bitkilerin büyümesi mümkün olmayp atklar toprağn kimyasn
olumsuz olarak etkilemekte ve döküldükleri yerde kötü görüntüye neden
olmaktadr (Resim.1). Bu nedenler dolaysyla çoğu ülkeler bu tür atklarn
kontrolsüz olarak toprağa dökülmesi yasaklamștr ve ağr cezalar
uygulanmaktadr.

Kat atklarn geri kazanmnda 3R olarak sembolize edilen Tekrar Kullanma
(Reuse), Geri Dönüșüm (Recovery), Geri Kazanm (Recycling) yaklașm ön
plana çkmaktadr [1]. Daha az atk olușumunu bașarmaya yönelik bir yaklașm
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Ahșap: Betonarmenin bulunmas ardndan önemini yitiren bu malzeme
șimdilerde betonarme elemanlarn olușturulmasndaki kalpçlkta yaygn olarak
kullanlmaktadr. Ömürlerinin sonunda bu malzemelerin kullanmlar sunta veya
benzeri
yap
elemanlarnn
yaplmasnda
hammadde
olarak
kullanlabilmektedir. Ya da görevini tamamlayan ahșaplar yakt malzemesi
olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu atk malzemeyi değerlendirme de geri
dönüșüm değil, geri kazanm yöntemi olmaktadr ve kullanlan malzemeden
gerekli yarar elde edilmemiș olur [10].
Her malzemenin geri dönüșüm așamalar ve maliyeti farkldr. Çoğu zaman
ekonomik değerlendirmeler geri dönüșüm ișlemine değmeyecek düzeyde
olarak düșünülmektedir. Ancak Ekonomik İș Birliği ve Kalknma Teșkilat(OECD)
tarafndan 1993 ylnda hazrlanan raporda yer alan geri kazanm/yeniden
kullanm faaliyetlerinin ekonomik olmasna ve kaynak kullanmnn henüz
hammadde halindeyken azaltlmasna dikkat çekilmektedir [11].
Resim.1. İnșaat atklarnn geliși güzel dökülmüș hali
İnșaat atklar, çeșitlerinin olmas ve kat atklar içinde büyük paya sahip
olmalar nedeniyle dünyada öncelikli atklar arasnda yer almaktadrlar. Bu
atklar kapladklar alan ve nicelik bakmndan diğer atk türleri(endüstriyel,
tbbi, tarmsal, madensel…) arasnda büyük paya sahiptirler. Șehirlerde olușan
kat atklarn hacimsel ve ağrlk olarak %13-29’unu inșaat/yknt atklar
olușturmaktadr ve doğal afetler sonucu bu oran %50’ye kadar da çkmaktadr
[7].
Ülkelerde tercih edilen yap ürünlerine bağl olarak türleri ve miktarlar da
değișmektedirler. Bu yap ykntlar ve atklar dünyann her yerinde ve çoğu
durumda çevreye zarar vermekte, sorunlar ortaya çkarmaktadr. Moloz
yğnlarn yerel yönetimlerin gösterdiği yerlere tașmakla konu kapanmș
olmayacağndan sorunlarn önüne geçebilmek için değerlendirilebilecek
malzemelerin göz ard edilmemesi en doğru çözüm olmuștur. Bu amaçla
malzemelerin hammadde olarak ișlenmesi ve yeniden kullanm olanaklar
bilinmelidir. Geri kazanm ișlemi planlanrken göz önünde tutulmas gereken
parametreler; ele alnan malzemenin miktar, bileșimi, ele alnan malzemenin
fiyat, ișleme maliyetleri, ortaya çkan ürünün kalitesi ve ortaya çkan ürünün
fiyat‘dr. Bu faktörler șğnda kaynaklarmzn snrl olduğu dünyamzda geri
dönüșüm ve geri kazanm uygulamalarna önem verilmelidir [8].
Yaygn olarak ortaya çkan atklarn dönüșümleri ve yeniden kullanmlarndan
bahsetmek gerekirse bazlar șöyledir:
Demir-Çelik: Ykntlarda çkan çelik malzemeler fabrikalara hurda olarak
satlmakta ve yeniden hammadde olarak üretime dâhil olmaktadr. Hammadde
olarak ișlenmesi geri dönüșüm ișlemi örneğidir [9]. Ayrca binalardan kalan
demir korkuluklar, zgaralar ise düzeltme ișlemlerinden sonra yeniden
kullanlma potansiyeline sahiptirler. Bu çalșma ise geri kazanma
uygulamasdr. Bu olanaklardan dolay demir-çelik dünyada en çok geri
dönüșümü ve geri kazanm olan malzemedir. Ayrca çeliğin geri dönüșümünü
makul klan en önemli noktalardan biri ise çeliğin geri dönüșüm orannn, diğer
tüm atklardan daha fazla olușudur. Çelik %100 geri dönüștürülebilir ve bu
ișlem birçok kez yaplsa da özelliğini kaybetmez.
Beton: İnșaat sektöründe en çok kullanlan malzemedir ve geri dönüșümü
kolay olmasa da çeșitli uygulamalarla geri kazanm yaplmaktadr. Beton
parçalar, ykm alanlarndan toplanarak krma makinelerinin bulunduğu yerlere
getirilip krma ișleminden sonra ufak parçalar, yeni ișlerde çakl olarak
kullanlr.
Fazla parçalanmamș durumlarda inșaat dolgu malzemesi, yollarn ve
kaldrmlarn yapmnda zemin alt malzemesi olarak kullanlr; daha küçük
parçalara krlp ufalanmș durumlarda ise kum ve çakl yerine agrega olarak
kullanlr. Parçalanmș beton, eğer içeriğinde katk maddeleri yoksa yeni beton
için kuru harç olarak da kullanlabilir [2].
Asfalt: Dünyann en değerli doğal kaynağ, sakl hazinesi petrol kökenli olan
malzemenin; petrol ürünlerinin fiyatndaki büyük artștan dolay yeniden
değerlendirilmesine olan ilgiyi arttrmștr. Ülkemizde șu an için yaygn olmasa
da Avrupa’daki birçok ülkede ve Amerika’da önemle uygulanan bir geri
dönüșüm hammaddesidir.
Asfaltn geri dönüșümü; kaplamann kaznp dönüșüm merkezine
götürüldükten sonra, yeniden ișlemden geçirilip tekrar kaplama malzemesi
haline dönüștürülmesi șeklinde veya özel ekipmanlar kullanmak suretiyle,
yerinde kaplamay kazma, gençleștirme ve yeniden kaplamann serilmesi
șeklinde gerçekleștirilir [10].
Tuğla: Ykntlardan genellikle krk, parçalar halinde çkar. Eğer tuğlalar daha
küçültülüp iyice öğütülürse geleneksel türde sva malzemesi ve harç
yapmnda kullanlan Horasann temel malzemesine ulașlr. Böylece eski
duvarlarn ve Horasan svalarnn yenilenmesinde ve benzer restorasyon
ișlerinde kullanlr. Ya da inșaat dolgularnda, tașyc olmayan beton
uygulamalarnda dolgu malzemesi olarak kullanlabilir. Bu çalșmalar ile geri
kazanma elde edilmiștir.
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İnșaat sektörü açsndan konu ele alndğnda da üretimlerde hammaddelere
olan bağmllk ve kaynaklarn sonsuz olmayș geri kazanm sonucunda atk
maddelerin yeniden kullanmn șart haline getirmiștir. Yap/altyap inșaat,
yenilenmesi, tadilat ve tamirat, yollarn ve köprülerin yapm ve yenilenmesi
ve diğer yapm ișleri sonucu Avrupa Topluluğu ülkelerinde ylda 180 milyon ton
ve A.B.D.’de 136 milyon ton inșaat atğ olușmaktadr [7]. İngiltere’de ise 2006
ylnn verilerine göre ylda 30 milyon ton inșaat atğ üretildiği belirlenmiștir
[12]. Bugün çoğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere toplanan inșaat atğnn %8090’ geri kazanlmaktadr [7]. Doğru bir atk yönetimi politikas izlenirse inșaat
atklarn önlemek veya azaltmak; olușanlarn ise büyük ksmn geri kazanmak
mümkündür. Hem böylece bu atklar inșaat sanayisinde kullanlan ekonomik
değeri olan bir malzeme haline gelecek ve ülkenin ekonomisi ile doğal
kaynaklar korunmuș olacaktr.
Mimarlk açsndan geri dönüșüm konusu ele alndğnda özellikle, ekoloji,
ekolojik mimarlk, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir mimarlk, yeșil binalar gibi
kavramlar günümüzde çok yaygn olarak kullanlmaktadr. Ekolojik mimarlk
tasarlanp yaplan binalarn çevreyle olan ilișkilerini özenle ele alan, çevreye
saygl ve doğay koruyan, ona sahip çkan bir mimarlk anlayșdr [13].
Bilinmektedir ki her mimarn müșterisine olduğu kadar çevreye ve doğaya
karș sorumluluğu, vicdani yükümlülükleri vardr. Örneğin; tasarmda kullanlan
bir yap malzemesinin sadece sağlkl olmamas yeterli olmamaktadr. O
malzemenin üretilirken çevreye etkisi, ne kadar enerji ile üretildiği ve geri
dönüșümünde hani ișlemlere uğrayacağ da önemlidir.

3. ABD, AB VE TÜRKİYE’DEN GERİ KAZANIM VE GERİ DÖNÜȘÜM
ÖRNEKLERİ

İnșaat atklar dünyann her yerinde çevreye zarar vermekte, çeșitli sorunlar
çkarmaktadr. Gelișmiș ülkelerde çevre yasalar 1970’lerden bu yana atk
uzaklaștrma konusunda ve insan sağlğna zarar vermemek üzere önlemler
almș ve atk yönetimi konusunda çalșmalar yapmșlardr [14]. Ancak
1990’lardan beri geri kazanm politikalar olușturulmaya bașlanmștr.
3.1. ABD
Yoğun nüfusu ve hzl yaplașmas sonucunda inșaat atklar geçmișten beri
Amerika’da ciddi oranlardadr. Ülkede, hzl yaplașma döneminde atklar o
kadar çok olușmuș ki çoğu zaman yerel yönetimler moloz dökecek yer
göstermekte zorluk çekmiș, çözüm olarak var olan doğal çöküntüler, denizler
bunlar ile doldurulmuștur. Hem böylece denizden de toprak kazanma olanağ
bulunmuștur. Buna örnek olarak da; molozlarn kullanlmasyla olușturulmuș bir
ada olan New York kentinin güney tarafndaki Stanten adas verilebilir [13].
Zamanla artan oranlarn önüne geçebilmek için yasalar, yönetmelik ve
zorunluluklar ile atk yönetimi hâkim hale gelmiștir. Kentlerde yaplan çeșitli
kamu binalarnda geri kazanm ve yeniden kullanm faaliyetleri projelerin birer
parças olarak ele alnmș, yani tasarm așamasnda doğru malzeme seçilerek
beton seramik yap malzemeleri yeniden değerlenebilir șeklinde
düșünülmüștür [8]. Ülke genelinde inșaat, ykm, tadilat, tamirat yapc firmalar,
atklar için lisansl tașyc firmalardan konteynr kiralamakta veya temin
etmektedirler. Lisansl firmalar atklar ya depolama veya geri dönüșüm
tesislerine tașmaktadrlar. A.B.D.’de 1996 verilerine göre %20–30 inșaat/yknt
atğ geri kazanlmakta veya tekrar kullanlmaktadr. Ayrca A.B.D.’de 1800
inșaat/yknt atğ depolama tesisi ve 3500 adet geri kazanma tesisi
bulunmaktadr[7].
3.2. AB Ülkeleri
1980'li yllarn bașlarndan beri İngiltere, Almanya, Hollanda, Avusturya, İsveç
gibi Avrupa Birliği ülkelerinde inșaat malzemesi atklar, çeșitli tesislerde
ișleme tabi tutularak geri kazanlmakta ve değerli malzeme olarak yeniden
kullanma sokulmaktadr[15]. AB ülkelerinin çoğunda bu anlayș hükümet
politikas șeklinde ele alnmș, yaplacak her uygulama yönetmeliklerce
belirtilmiș ve kurumlarca desteklenmiștir. Örneğin İsveç Elektrik Kurumu
İsveç’in güneyindeki Varnamo kasabasnda bulunan Odun Varnamo Tesisinde
bir mühendislik firmas ile anlașarak atk ahșap malzemeleri kullanarak
kasabann snma ve elektrik ihtiyacnn büyük bölümünü karșlamșlardr.
Ahșabn normal evlerde yakmda elde edilen %10’luk enerji bu tesislerde
%80’lere kadar çkmștr ve tam anlamyla bir geri kazanm elde edilmiștir [15].

İngiltere’de ise inșaat atğnn kontrolü ve düzenli çöp depolama alannn bir
bedel karșlğ yok edilmesi uygulamas bașlatlmștr. Bu uygulama yürürlüğe
girince ülkede birçok yerde inșaat atğ geri dönüșüm tesisleri kurulmaya
bașlanmștr. Özellikle beton atklarndan elde edilen agrega ile ilgili BS6543
standard ve bu malzemelerin yol kenar ve kaldrm yapmnda nasl
kullanlacağna dair standart yaynlanmștr [7].
Ayrca İngiltere’de belirli bir bilinçlenme de söz konusu olmuștur. Zorunlu
olarak “yasalar istiyor” diye değil, kötü gidișatn önüne geçebilmek amaçl
bireyler olsun, șirketler olsun üstlerine düșeni yapma çabasndadrlar. Örneğin;
IBM firmasnn önemli bir geri dönüșüm politikas da ürettiği zehirli olmayan
atklarn %50’sini geri kazanmak ya da yeniden kullanmaktr. Bu politika 1993
ylnda Wincester kentinde kendisine ait 8 katl bir büro binasn ortadan
kaldrmaya karar verdiğinde seçtiği yöntemi de etkilemiștir. İși yüklenen firma
ile imzaladğ sözleșmede; büro binasnn yklmamasna, kat kat sökülmesine,
böylece düșen cam, beton, moloz parçalarnn bir alt katn döșemesi üzerinde
kalmasn sağlayarak toplama kolaylğ olmasna karar verilmiștir. Ykm
sonrasnda stor perdeler ve shhi tesisat malzemeleri herhangi bir ek kullanm
gerektirmeden doğrudan bașka bir binann yapmnda kullanlmș; binadaki tüm
cam ve çelik malzemeler geri kazanlmștr. Beton parçalar ise krlarak agrega
olarak kullanlmștr [8].Bu uygulama ile hem geri dönüșüm politikasn devam
ettirmiș hem de inșaat sektöründe geri kazanm uygulamalarnn istenildiğinde
ne derece bașarl olabileceğini ispatlamștr.
Bir taraftan da AB ülkelerinde ülkelerin atk yönetimi konusunda
sorumluluklarn tanmlamak ve AB genelinde atk yönetimine ilișkin bir model
olușturmak amacyla 2006/12/EEC sayl “Atk Çevre Direktifi” yaynlanmștr
[16]. Her ülkede ilk önce model olușturup bilinci yerleștirmek ana hedeftir.
Bașlca Avrupa birliği ülkelerinden de bahsetmek gerekirse; Danimarka’da
belediyeler inșaat atklarn ayr ayr toplamaktadrlar ve belediyelerin
yarsndan fazlas (özellikle șehirlerde) yknt atklarn ayr toplamak için
kurallar koymușlardr. Her bir belediyenin inșaat/yknt atğ ile ilgili bir
yönetim plan uygulanmaktadrlar. Hollanda da ise geri kazanlabilir
inșaat/yknt atklarnn yaplan çalșmalar ile depolanmas yasaklanmștr ve
halk geri dönüșüme yönlendirilmiștir. Böylece 2000 yl verilerine göre
Hollanda’da %90 orannda inșaat/yknt atğ geri kazanldğ ortaya çkmștr
[7].

Geri kazanm ve kullanm için mimari tasarm așamasna dikkat edilmelidir.
Malzeme seçimleri dönem dönem değișmekte olup, son zamanlarn moda
akmlar ve mimarinin isteklerine ek olarak piyasa koșullarndan da
etkilenmektedir. Aslnda binann tasarm așamasndan bașlanp ykmna kadar
olan süreyi ve ykm sonras așamalar düșünerek uygun, dönüșümlü ve atk
brakmayan malzemeler seçilmeli, yap malzemelerinin yeniden
kullanlabilmesi ile ilgili önerilerde bulunulmaldr. Bu șekildeki çevreye duyarl
ve sorumlu bir yaklașm; bozulmalarn ve verilen zararlarn birçoğunu
önlenebilecektir.
Ayrca geri dönüșüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatrmdr.
Hammaddenin azalmas ve doğal kaynaklarn hzla tükenmesi sonucunda
ekonomik problemler ortaya çkabilecek ve iște bu noktada geri dönüșüm
ekonomi üzerinde olumlu bir etki yapacaktr. Yeni iș imkânlar sağlayacak ve iș
kollar ortaya çkaracaktr. Ayn zamanda da gelecek kușaklara doğal
kaynaklardan yararlanma olanağ sağlayacaktr.
İstenilenlerin gerçekleșebilmesi için öncelikle bulunan engeller belirlenmeli ve
çözüm yolu aranmaldr. Çalșmada belirtilen örneklerden de görülebileceği
üzere inșaat atklarnn ABD ve AB ülkelerinde geri kazanmna çok önem
verilmektedir. Özellikle bu ülkelerde beton, agrega, ahșap vb. yap malzemeleri
geri kazanlarak hem ekonomik olarak kazanç sağlanmakta hem de çevre
açsndan kirliliği azaltmaktadr. Türkiye’de de her ne kadar mevcut yasal
düzenlemeler kullanclar tarafndan zor kabullenilir olsa da toplumda çevre
kültürünün yerleșmesi ile geri dönüșüm ve geri kazanm çalșmalar zamanla
uygulanr hale gelecektir. Bu nedenle inșaat/yknt atklarnn kontrol altna
alnabilmesi ve inșaat malzemesi olarak tekrar kullanlabilmesi için
kullanclarn teșvik edilmesi önemlidir. Türkiye’de geri kazanm ile ilgili önemli
gelișmeler özellikle AB sürecinde yașanmaktadr. Bu gelișmelerin ülke
ekonomisine büyük kazanç sağlayacağ düșünülmektedir. Mimarlk eğitiminde
geri dönüșüm ve geri kazanm konularnn daha ciddi olarak ele alnmasnn
cevre dostu tasarmlarla, geçmișteki üret, kullan, at tüketim anlayș yerine
üret, kullan, geri kazan, yeniden kullan anlayșn yerleștireceğine
inanlmaktadr.
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Abstract
In order to ensure the energy performance of buildings in accordance with the
stipulations of the 372/2005 law, the thermal rehabilitation is required to all
existing buildings.
The level of additional thermal protection of the building envelope elements is
dictated by the necessity of framing the building in a specific annual energy
consumption class, as low as possible. Practical applications have shown that
the use of efficient thermal insulation material with a thickness of 10 cm, lead
to the classification of buildings at points C and B on the energy classification
scale. For classification of buildings at point A on the energy classification
scale, specifically that
the annual consumption of energy for heating to be less
than 70 kWh/(m2.year), is necessary to use additional thermal insulating
materials with thicknesses over 16 cm thick.
Expected energy effects can be achieved not only by respecting the afore
mentioned thicknesses of thermal insulating materials but also by making
thermal rehabilitation processes with approved thermo-systems and complete
compliance with components and specific technologies of each thermal
insulation system. Also, the need for high thermal protection with joineries
having increased tightness requires the need of equipping the buildings with
facilities that ensure standardized hourly air exchanges and a rigorous
monitoring of the air quality.

a.)

This paper presents some aspects of behavior in time of thermal rehabilitated
buildings and non-compliance issues in rehabilitation activities.
Keywords: thermal rehabilitation, energy economics, energy certification of
buildings, sustainable design

1. Introduction
Energy consumption for housing in Romania is much higher than average
energy consumption in EU countries. This can be explained by pronounced
energy waste from buildings, coming as a 2 bedroom apartment in Romania
consumes 2 times more heat than a 4-room apartment in Germany. This is
explained by the fact that for a long time were built residential buildings with
a low thermal protection using low-quality insulating materials.
Due to limited space, we will refer only to examples of thermal rehabilitation
processes for some buildings and effects of these rehabilitation measures, and
some considerations on rehabilitation procedures used and their effects in
time.
For example is presented a residential building located in Baia Mare, 2 Uranus
Street, Romania which was rehabilitated in 2005 with a thermal insulation on
the walls of 10 cm, the roof terrace thermally insulated with 15 cm and
covered with a light timber support, the pedestal of the building thermally
insulated with 5 cm of extruded polystyrene and the board on the ground
thermally insulated with 5 cm. In Figure 1, 2 and 3 are exemplified different
periods of the thermal rehabilitation process. The thermal effect of the
rehabilitation process can be seen easily by comparing the infrared
thermograms made on the building before and after the thermal insulation
process.

b.)
Figure 1. The building before rehabilitation
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a.)
b.)
Figure 3. Building after rehabilitation

2. General considerations on the behavior in time of thermal
rehabilitated buildings
Analysis in time of overall behavior of the rehabilitated building has positive
effects on the building energy consumption, environmental pollution and
ensures an interior thermal comfort at low cost prices.

b.)
Figure 2. Building in the rehabilitation process

In the mentioned building, has not occurred any superficial condensation
phenomenon, or degradation of interior or exterior finishes. It notes that
insulating all elements of the building envelope has the effect of equalizing
the temperature in all rooms of the building, in the structural elements and
partitions in the volume enclosed by the thermal insulation. After equalizing
the temperature of the thermal environment, only the excess of heat passes
through the insulating layer of the envelope. As a consequence, in such a
collective housing building, the individual energy consumption on the
apartment cannot be quantified correctly by existing instrumentation. For
example in Figure 4, is presented a room with a heater radiator
decommissioned (filled with air), where the distributing element installed on it
was indicating zero gradation. Yet as shown in the following figure, the
ambient temperature near the PVC frame of the window indicates 20 ° C and
indoor relative humidity of 61%.

a.)

a.)
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film, which makes the existing humidity in the original insulation, not be able
to diffuse outwards but towards the interior of the rooms.

b.)
Figure 4. The analyzed room

a.)

A rule that must be taken into account by the building energy auditors and by
those who design thermal rehabilitation of buildings, is that a significant
thermal insulation of building envelope components, implicitly assumes the
need of an air quality control system: humidity, noxious , etc ...
The standardized air exchange rate of 0.5 exchanges per hour cannot be
achieved only by opening the windows of the room, and by placing 2 air
intakes in the outer wall of the kitchen, for access and discharge of air. In
many cases encountered in practice, only one outlet having a dual role for air
intake and discharge is placed in the outer wall, with low ventilation
efficiency, or air intakes are not placed in the wall.
The use of thermal insulation materials with thicknesses exceeding 10 cm
requires the use of air quality control facilities for the whole apartment or
local facilities for the main rooms, bedrooms, living rooms, systems that are
mounted on the wall or wall thickness. There are many cases where the
thermal rehabilitated buildings, although apparently are energy-efficient, have
design deficiencies for which the applied solutions were not reviewed for the
risk of surface condensation.
b.)
Figure 6. Waterproofing of the roof terrace and affected room on the top
level of the building
The phenomenon is manifested by an increased intensity for industrial
buildings that operate with an increased indoor air relative humidity because
of the technological conditions (e.g. the cases of a woolen mill- see the 2
figures). After waterproofing the roof, increased condensation in the initial
layer occurred, without the possibility of water vapor to spread outward.
Therefore the amount of condensed water dripped continuously in the interior
of the hall, which required the need to protect the machines with sheets of
polyethylene.

Figure 5. The room with superficial condensation
For example the rehabilitated housing block with 10 cm of polystyrene on the
outer walls (see Figure 5), because of the failure to provide appropriate
thermal insulation on the building pedestal, the first winter after receiving
rehabilitation works, inside surface condensation occurred in the apartments
from the ground floor with the known adverse consequences. This negative
effect was intensified by the neighborhood central heating system (see Figure
5).
Another common type of activity related to the partial rehabilitation activity of
building envelope elements, refers to the work of rehabilitation of buildings
roofs. Hygrothermal rehabilitation of roofs of buildings, in most cases is
confined to rehabilitation in terms of waterproofing of the roof insulation
without spores its degree of thermal insulation. Waterproofing the roof is
usually done by replacing the bituminous insulation with strong waterproof

a.)
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b.)
Figure 7. Waterproofing of the roof of the hall and heavy condensation
phenomena inside
Making thermal insulation of the building for its own or with companies
without trained personnel for this work by producers or importers of thermo
systems, allows the achievement of partial rehabilitation, for example only of
the building walls for a single apartment or only for some levels of the
buildings.

b.)
Figure 8. Partial rehabilitation of buildings
Partial rehabilitation of only some of the building envelope elements (e.g.
walls and windows) increases heat losses through other parts of the
envelope: through the terrace floor, through the floor over the basement and
through the pedestal. These have a negative energy effect in the apartments
from the ground level and the ones from the top level. If partially renovated
apartments enjoy a certain reduction of energy consumption, the building
improves its energy performance to a limited extent and the apartments of
the 2 extremes mentioned above can have increased energy consumptions.
The thermal insulation of the building envelope elements with unapproved
insulation systems, achieved through a combination of materials that
individually are approved, but which in some cases do not have chemical
compatibility, lead to degradation of the reinforcing mesh and of the outside
finishing (see Figure 9).

a.)

a.)
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b.)
Figure 11. Lack of the pedestal profile, no pedestal building insulation,
improper weaving of the corner
b.)
Figure 9. Chemical incompatibility of materials

Improper application of the adhesive or its failure on the perimeter of the
plate, lead to their detachment in time (see Figure 12.a), as well as the failure
of all technological processes, e.g. plate flatness and their correction by
polishing, lead to unpleasant visual effects for the wall finishing. (see Figure
12.b).

Figure 10. Degradation in time of the finishing thermal insulation system
Not using all components of a thermal insulation system, lead to the reduction
of its energy efficiency and the early degradation of the insulated system, as
can be seen in Figure 11 where the aluminum base profile foreseen with a drip
and pedestal insulation system is missing. The next figure shows incorrect
weaving of polystyrene plates at the corner, with plates of less than 40 cm in
length.

a.)

a.)

b.)
Figure 12. Incorrect application of thermal insulation system
Incorrect cutting of the polystyrene plate around the sill made of aluminum
sheet, which has a high expansion coefficient, lead to degradation of the
facade thermal insulating system (see Figure 13).
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[4].

*** Government Emergency Ordinance no. 18 / 2009 on improving the
energy efficiency of housing blocks.
[5]. *** 372/ 2005 Law. Energy performance of buildings.
[6]. MP 022-2002. Methodology for evaluation of the thermal technical
performance of the materials and for the construction products.
[7]. MC 001/1-2006 INDICATIVE. The calculus methodology of the energy
performance of buildings. First part- The envelope of building.
[8]. MC 001/2-2006 INDICATIVE. The calculus methodology of the energy
performance of buildings. Second part- The building installations energy
performance.
[9]. MC 001/3-2006 INDICATIVE. The calculus methodology of the energy
performance of buildings. Third part- The audit and energy performance
certificate.
[10]. MC 001/4-2009 INDICATIVE. The calculus methodology of the energy
performance of buildings. Fourth part- Calculus book of the energy
performance of buildings and apartments.

Figure 13. Incorrect cutting of the polystyrene plates

5. Conclusions
Positive impacts of building energy consumption, environmental pollution and
on ensuring the interior thermal comfort at low cost prices can be achieved
only through a full rehabilitation of the building envelope elements, in
conditions of complete compliance with specific technology for the used
thermal insulation system. It is very important to not confuse an approved
thermal insulating system with a system composed of approved materials!
Thermal rehabilitation of buildings made without using thermal insulating
systems from specialized firms, lead to the decrease of the energy
performances expected by tenants.
Thermal rating of a building should not be constituted by a simple proof
related to the evolution in values of the internal temperature. It should also
contain the following steps:
- Analysis of climate variables during the monitoring of the building. The
behavior of these variables will give the thermal performance of the building
and its behavior over time;
- Calculation of heating and cooling days, during monitoring of the
building. This calculation could provide information on the amount of energy
to be added or removed from the building in order to maintain thermal
comfort.
Lately the need of energy-efficient buildings suitable for the environment and
which consumes and pollutes the least, is growing. When building a building, it
is important to study the entire construction process in such a way as to
rationalize the energy consumptions by tracking the entire process of building:
from technological losses (waste) of materials production, to transport and
their fitting. Thus, intelligent choices should guide us to new materials and
technologies, prefabricated buildings, which will significantly reduce energy
consumption.
In future energy prices will increase further and the depreciation of the
thermal rehabilitation works will greatly reduce so that the thermal and
energy rehabilitation works to become more attractive. Throughout the world,
innovative architects and engineers are constructing buildings made with
various organic materials, from sun-dried clay to old newspapers and
construction systems which exploit non-conventional energy.
Reduction of specific energy consumptions in all sectors, namely energy
conservation in buildings, is the key element of sustainable development and
a sign of human solidarity beyond the limits imposed by space and time.
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Özet
Dünya nüfusu hzla artmakta, iklim değișiklikleri meydana gelmekte, ayrca
küresel snma sonucunda karbondioksit gaz salnmnn artș, çevresel
tehlikelerin ortaya çkmasna neden olmaktadr. Yaplan araștrmalara göre
binalar dünyadaki karbondioksit salnmnn ortalama yarsn olușturmaktadr.
Bu oran, bina yapmnda kullanlan üretim tekniğinin yanlș seçimi, doğal
kaynaklarn hatal kullanm sayesinde gün geçtikçe daha da artmaktadr.
Bunun sonucunda da canl ve cansz çevre olumsuz etkilenmektedir. Bu
olumsuz etkiyi en aza indirmek için yüksek performansl yeșil binalar inșa
etmek gerçeği son yllarda hzla önem kazanmaktadr. Bu kapsamda yeșil bina
değerlendirilmesi için çeșitli değerlendirme sistemleri geliștirilmiștir.
Geliștirilen bu sistemler sayesinde enerji korunumu, çevresel etkileri en aza
indirme ve yaplarn sürdürülebilirliği sağlanmaktadr. Bu sistemler arasnda
Enerji ve Çevre Tasarmnda Liderlik (Leadership in Energy and Environmental
Design - LEED) ve Bina Araștrma Kurumu Çevre Değerlendirme Yöntemi
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM) bulunmaktadr. Binalarn tasarm ve yapm sonras așamalarda
değerlendirilmesi amacyla geliștirilmiș olan bu sistemler, geliștirildikleri
ülkelerin içinde bulunduğu koșullara ve yasal mevzuata uygun olarak
düzenlenmektedir. Bu bağlamda hazrlanan çalșmada, LEED ve BREEAM yeșil
bina değerlendirme sistemleri, Türkiye ve dünyadaki örnekleri incelenmiștir.
Anahtar kelimeler: Yeșil Bina, LEED, BREEAM, Bina Değerlendirme Sistemleri,
Sürdürülebilirlik

Abstract
The world population has been increasing, climatic changes has been arousing;
besides, increasing of carbon dioxide release, as the result of global warming,
has been cousing to environmental dangerous. According to researches,
structures form nearly half of carbon dioxide release in the world. This rate
has been increasing day by day because of mischoosing of production
technique used on building, and misusage of natural sources. As a result of
this, living and inanimate environment has been affected negatively. In recent
years, the truth of building high-performed green buildings to minimize this
negative effect has being important rapidly. In this context, some sorts of
evaluation systems have been developed. Thanks to these systems
developed, energy conservation, reduction of environmental effects to
minimum and maintainability of constructions are provided. Leadership in
Energy and Environmental Design – LEED and Building Research Establishment
Environmental Assessment Method - BREEAM are among these systems.
These systems, developed to evaluate buildings after design and consturction
stage, have been formed accordingly to situations and legislation of countries
where they have been developed. In this study prepared in this context, LEED
and BREEAM building certification, two of the environmental assesment
methods and their samples in the world and Turkey have been studied.
Keywords: Green Building, LEED, BREEAM, Building assessment systems,
Sustainabilty

1. Giriș
Gelișmiș ve gelișmekte olan ülkelerde kentsel alanlarda yeni yaplarn
yükseldiğine tank olmaktayz. 1950’lerden sonra ikiye katlanan dünya
nüfusunun ihtiyaçlarn karșlamak için inșaat ișlerinin ivme kazanmas
kaçnlmaz bir gelișmedir. Bu durumda yap sektörünün en büyük küresel
sanayilerden birine dönüșerek, sürdürülebilir kalknmann ekonomik, sosyal ve
çevresel olmak üzere tüm boyutlar açsndan önemli sonuçlar doğurmas
șașrtc değildir [1].
Binalarn çevresel etkilerini göz önüne aldğmzda binalarn karbon salnmlarn
azaltmaya ve çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik ortaya

konulmuș yeșil bina değerlendirme sistemleri dünyada hzla önem
kazanmaktadr [2].
Yeșil binalar, enerji, malzeme, su ve inșaat alannn etkin ve akll kullanm
sayesinde yerkürenin doğal kaynaklarnn korunmasna önemli ölçüde katkda
bulunur. İnsanlarn sağlkl yașama olanağn arttrp daha iyi bir çevre
sağlarken, kaynaklarmz daha verimli bir șekilde kullanmamz için de iyi bir
frsattr. Yeșil binalar, hem yeni yaplar olarak hem de eski binalarn bir
ksmnn ya da tamamnn onarm ile olușturulabilmektedir [3].
Bu çalșmada, LEED ve BREEAM bina değerlendirme sistemlerinin içeriklerinden
ve çalșmann son ksmnda dünyada ve Türkiye’deki örneklerinden
bahsedilmiștir.

2. Yeșil Bina Değerlendirme Sistemleri
Yeșil bina, önceden belirlenmiș yapm koșullarna uyarak tasarm ve yapm
tamamlanmș, standart binalarn verdiği zarardan daha az çevreye zarar veren
binalardr. Bu nedenle yeșil bina değerlendirilmesinde nasl bir sistem
seçileceği mali konular açsndan önemli bir husustur. Hatal kullanlan
değerlendirme sistemi hem maliyette hem de tasarmda büyük farkllklara yol
açabilir. Fakat doğru sistemlerle yaplan değerlendirmeler yapda hem mali
konularda, hem de proje așamasnda büyük kolaylklar sağlar [4].
Yeșil bina değerlendirme sistemleri, binalarn çevresel etkilerinin ve
sürdürülebilirliklerinin değerlendirilmesi, bu değerlendirmeye bağl olarak
belgelendirilmesini, böylece sürdürülebilir bina tasarmna dikkat çekerek
olumsuz çevresel etkilerinin azaltlmasn hedefleyen çeșitli yöntemler
geliștirilmiștir [5].
Bir binann, yeșil bina değerlendirme sistemi sayesinde baz ölçüler içinde
gösterdiği performansna bir puan verilmektedir. Bu sayede her “ne kadar
enerji etkin?” “ne kadar yeșil?” “ne kadar sürdürülebilir?” gibi sorulara kesin
doğru olmasa da diğer örneklerle kyaslanabilir cevaplar vermek mümkün
olmaktadr. Alnan puan ya da ulașlan değerler ne kadar yüksek olursa olsun
her zaman için daha iyi bir çözüm vardr. Bu nedenle yeșil bina değerlendirme
sistemlerinin sonuçlarna kesin doğru demek yanlș bir yaklașmdr. LEED veya
BREEAM’den iyi bir notu almș bir binann, mükemmel olduğunu göstermez
fakat uygulamann yaygnlğna bağl olarak bu sistemler tarafndan
değerlendirilmiș binalar arasnda en iyilerden birisi olduğunu gösterebilir [6].
Son yllarda LEED ve BREEAM gibi yeșil bina değerlendirme sistemleri
kullanlan bina saysnda hzla bir artș meydana gelmektedir. Yeșil bina
değerlendirmesi ile puan alan yaplar daha fazla rağbet görmektedir. Mevcut
binalarda uygulamada çeșitli skntlarla karșlașlsa da yeni binalarda
uygulamak daha kolay olmaktadr. Bu nedenle, yeșil bina yapmnda öncelikle
dikkat edilmesi gereken husus hangi değerlendirme sisteminin seçileceğidir.
Ancak son yllarda LEED ve BREEAM yaptklar ataklarla uluslararas bir kimlik
kazandlar ve Türkiye gibi kendine özgü yeșil bina değerlendirme sistemleri
bulunmayan ülkelerde kabul görmeye bașladlar. Hatta kendi sistemlerini
çkaran birçok ülkede, bu sistemleri taklit etmeye veya kendi ülkelerine
uyarlamșlardr [2].
2.1. LEED Yeșil Bina Değerlendirme Sistemi
Amerika Yeșil Bina Konseyi (United Stated Green Building Council-USGBC)
tarafndan ilk defa 1998’de binalar değerlendirmeye bașlayan LEED binalarn
çevreye duyarllğna bağl olarak değerlendirme yapan bir sistemdir. Bu
sistemin kullanlmasndaki amaç, inșaat sektöründe binalarn sürdürülebilirlik
performansn, kullanlabilirlik, enerji kullanm ve çevresel etkilerini
düzenleyerek doğaya en az zarar verecek șekilde yaplmaldr [2].
LEED ile değerlendirilen bir yapnn ișletme giderlerinde %8-9 orannda azalma
görülmekte, bina değeri yaklașk % 7,5 artmaktadr. Mevcut binalara göre
681

yașam standartlar göz önüne alndğnda daha sağlkl olduğu bilinmektedir.
LEED ile ilgili derecelendirme alt kategoride ele alnmaktadr. Bunlar [7];

Proje

1. Sürdürülebilir Alanlar - 14 Puan

Sürdürülebilir çevre konusundaki ön koșul; inșaat faaliyetinden kaynaklanan
kirliliğin önlenmesi, inșaat faaliyetleri srasnda toprağn erozyonunun ve
sedimantasyonunun önlenmesi veya en aza indirilmesidir.

USGBC’ye Başvuru

2. Su Verimliliği - 5 Puan

Toprağa düșen yağșn %54’ünü insanlar tüketmektedir. Bu nedenle, binalarn
su tüketimini azaltmak büyük önem tașmaktadr. Bu ayrca atk su tüketiminin
de azalmas demektir.

Ön Değerlendirme
(Ek Bilgi İstenildiği takdirde
15 gün içinde
tamamlanlmaldr)

3. Enerji ve Atmosfer - 17 Puan

Geleneksel sistemlerle üretilen elektrik doğaya zarar vermektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmnn arttrlmas, ozona zarar veren ve
sera etkisi meydana getiren gazlarn azaltlmas öngörülmektedir.

Son Değerlendirme

4. Malzemeler ve Kaynaklar - 13 Puan

(Değerlendirme Düzeyi
Belirlenir)

Amaç kullanlan malzeme miktarn azaltmaktr. Malzemelerin üretilmesinin,
tașnmasnn ve depolanmasnn bir maliyeti ve çevreye olumsuz etkileri
vardr.

5. İç Mekân Kalitesi - 15 Puan

Bu ölçüler binalarda yașayan insan faktörünü hedef almștr. İnsan yașamnn %
90’n iç mekânlarda geçirmektedir. Bu nedenle iç ortamlardaki hava kirliliği
kullanma bağl olarak, dș ortamnn birkaç katdr. Bu ölçülerin amac, kaliteli
bir iç mekân havasn sağlamak, bina içi kirletici kaynaklar azaltmak, sl
konforu sağlamak, bütün bunlarn kontrol edilebilirliğini geliștirmek ve binadaki
insanlarn dș hayatla ilișkilerini koparmamaktr.

Başvuru Sahibi
Tarafndan
Değerlendirme
Kabul Edilir

6. Tasarmda Yenilikler - 4 puan (+1 puanda tasarmda LEED belgesi
profesyonel kullanmak)

Başvuru Sahibi,
Verilmeyen Krediler
için İtiraz Hakk
Kullanabilir

LEED Değerlendirme Belgesi

Binalarn iç ve dș mekânlarnda dönemsel değișiklikler meydana gelmektedir.
Yeni geliștirilen uygulamalarn tasarm așamasndan itibaren çevreye duyarl
olmasna özen gösterilerek yeșil bina planlamas yaplmaldr.

Șekil 1. LEED Değerlendirme Süreci [10]

Puanlama sistemiyle alt farkl alanda değerlendirilen ve performans
ölçülen binalara puanlarna göre, dört farkl belgelendirme tipinden biri
verilmektedir. Bu alanlar, puan karșlklar ve performans ölçütleri așağda
Çizelge 4’ de verilmiștir [8].

LEED değerlendirme süreci Șekil 1’de gösterilmiștir [10]. LEED değerlendirme
belgesi alndktan sonra herhangi bir geçerlilik snrlamas yoktur. Yani bir kez
alndktan sonra belirli sürelerle yenilemeye ihtiyaç duyulmaz. Fakat LEED
sürümünün alnan belge üzerine yazlmas sebebiyle, yeni sürümleri çktkça
zaman içinde güncelliğini kaybedecektir.

Çizelge 1: LEED Değerlendirme Sistemi Puanlamas
LEED Değerlendirme Kategorisi
Sürdürülebilir Araziler
Su Kullanmnda Etkinlik
Enerji ve Atmosfer 17
Malzeme ve Kaynaklar
İç Hava Kalitesi
Yenilikçi Tasarm

Puanlama
14 Puan
5 Puan
17 Puan
13 Puan
15 Puan
4 Puan

Bu kriterleri yerine getiren veya bu kriterlere uygun inșa edilen yaplar doğal
kaynaklarn kullanmn en aza indirmektedir. Ayrca ekonomik, enerjiyi etkin
kullanma ve çevresel yönden de birçok faydas vardr. En önemli faydalar
arasnda insan sağlğ ve konforu yer almaktadr. Yapnn sigorta bedeli daha
düșüktür [9].
Yukarda bahsi geçen kategoriler içerisinde verilen puanlarla değerlendirilen
yapnn derecesi belirlenir. LEED değerlendirme sisteminin puanlama sistemi
așağdaki gibi yaplmaktadr [10].
Çizelge 2. LEED Snflandrlmas [10]
LEED SINIFLANDIRILMASI
SERTİFİKALI
GÜMÜȘ
ALTIN
PLATIN

PUAN
26-32
33-38
39-51
52-69 puan ve üstü

LEED değerlendirme sonucunda verilen puan 40’n altndaysa yapya
değerlendirme belgesi verilmemektedir. LEED belgelendirme sistemi
kullanlarak, Amerika ve dünyann ortalama 25 ülkesinde, 14000’ den fazla
proje belgelendirilmiștir [8].

2.1.1. LEED Sürümleri
Çizelge 3 de LEED değerlendirme sisteminde binalarn ișlevlerine göre
kategorileri gösterilmiștir [8].
Çizelge 3. Binalarn İșlevine Göre Kategorileri
LEED NC
LEED EB
LEED Homes
LEED ND
LEED CI
LEED CS

Binalarn İșlevine Göre Kategorileri
Yeni İnșaat ve Yenileme
Varolan Yaplar
Evler
Mahalle Gelișimi
Binada Yașayanlar için İç Tasarm
Bina Çekirdeği ve Kabuğu

LEED değerlendirme sisteminin ișlevlerine göre kategorileri maddeler halinde
açklanmștr [6-11].

1. LEED – NC: Yeni İnșaat ve Yenileme

Yeni yaplar, büyük yenilenme geçiren kurumsal yaplar ve ofisler için
kullanlan bir sürümdür. Okul, apartman, laboratuar gibi binalarda uygulanmș
ve bașarl sonuçlar elde edilmiștir.

2. LEED – EB: Var olan Binalar

Hali hazrda var olan binalar için çkarlmș bir sürümdür. NC’nin tamamlaycs
konumundadr. Binadaki kurulu düzen üzerine inceleme yapar ve buna göre
değerlendirilir.

3. LEED – CI: Binada Yașayanlar için İç Tasarm

İç mekân tasarm için geliștirilmiș bir sürüm olup ofis ya da dükkân gibi
mekânlarn kiraya verilen mekânlar için uygulanr.

4. LEED – CS: Bina Çekirdeği ve Kabuğu

Binann iskelet gibi en temel elemanlarn ve HVAC gibi kurulu bina sistemlerini
ele almaktadr.

5. LEED - H: Evler

Konut yapmnda ev sahipleri ve yerel yönetimler için, doğaya zararsz, sağlkl,
sürdürülebilir bir yașam alan olușturulmas için çkartlmș bir sürümdür.
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6. LEED – ND: Mahalle Gelișimi
Bu sürüm, arazinin doğru seçimi ve büyümede yanlșlklar yaplmamas hedef
alnarak geliștirilmiș bir sürümdür

Proje Kaydnn
Yaplmas

2.2. BREEAM Yeșil Bina Değerlendirme Sistemi
BREEAM, Temmuz 1990’da İngiltere Bina Araștrma Kurumu (BRE) tarafndan
ortaya çkarlmș, ölçülere bağl olarak yeni ve mevcut binalar için
değerlendirme yapan ilk yeșil bina değerlendirme sistemi olmaktadr[2-6].
Bugüne kadar 714.000 bina kayd yaplmș ve 116.000 bina değerlendirme
belgesi almștr [9].
BRE ve Enerji ve Çevre (ECD) gibi büyük kurulumlarn araclğyla, binalarn
çevresel performans değerlendirilmesinde kullanlan bu sistem, bağmsz
olarak uygulandğ için piyasada rağbet görmektedir. İlk zamanlar sadece
İngiltere standartlarna göre tasarlanan programn daha sonralar uluslararas
ülkelere göre sürümleri de çkarlmștr. Avrupa ülkelerinde Uluslararas
BREEAM yeșil bina değerlendirme sistemleri Avrupa ülkelerinde șu bina
tiplerine göre alnabilir [2];
 BREEAM Körfez Ülkeleri
 BREEAM Avrupa: Ofisler
 BREEAM Avrupa: Endüstriyel Binalar
 BREEAM Avrupa: Alșveriș Merkezleri
 BREEAM Avrupa: Toyota Satș Üniteleri
 Bespoke (yukardakiler haricinde)
BREEAM değerlendirmeleri, BRE’nin lisansl uzmanlar tarafndan yaplmaktadr.
Proje bir uzman tarafndan gözden geçirilerek rapor hazrlanr ve BREEAM
üyesine sunulur. Değerlendirme çeșitli kategorilerde ele alnan ölçülere göre
yaplr. Projenin yeterli görüldüğü her așamas için puanlar verilir. Bu
kategorilerin ağrlkl oranlar așağda Șekil 2’de gösterilmiștir [4].
Malzemeler;
13

Atk; 8

Alan
Kullanm &
Ekoloji; 9

Su; 8
Kirlilik; 9

BRE Tarafndan Yetkilendirilmiş
BREEAM Denetçilerin Projeyi
İncelemesi

BREEAM Belgesinin Seviyesinin
Belirlenmesi

Değerlendirme Notlarnn Kalite
Kontrolü İçin BRE’ye
Gönderilmesi

BRE Tarafndan Uygun
Bulunanlarn Belgelendirilmesi

Șekil 3. BREEAM Değerlendirme Süreci [5]
2.2.1. BREEAM Sürümleri

1. BREEAM - Ofisler

Dünyada yeni yaplan, var olan boș kullanlan ofisler için farkl sürümleri
bulunan değerlendirme yöntemidir.

2. BREEAM - EcoHomes

Konutlar için kullanlan bir değerlendirme sistemidir. Yeni yaplan, yenilenen
veya farkl fonksiyondan konuta çevrilen projeler üzerinde uygulanabilir.

3. BREEAM – Perakende Hizmet Sağlayclar

Yeni yaplan ya da tefriși değiștirilen yerler dükkâna mal alm durumunda olan
yerler veya var olan ya da kullanlan binalar için gibi farkl sürümleri bulunan
değerlendirme yöntemidir. Değerlendirme danșmanlğ tasarm ekibi, kirac,
ișletme temsilcisi ya da mal sahibinin isteğiyle alnabilir.

Ulaşm; 8

4. BREEAM – Endüstriyel İșletmeler

Yönetim; 12
Sağlk &
Memnuniyet
; 15

Enerji; 19

5. BREEAM - Okullar

Bu sürüm, yeni yaplan okullarda ve okula çevrilen binalarda
kullanlabilmektedir. Amac çevreye duyarl okul binalar elde etmek ve genç
yașta insanlara çevre bilincini așlamaktr [5].

Șekil 2. BREEAM Kategorilerinin Ağrlk Oranlar[4]

2.3. LEED ve BREEAM arasndaki temel farkllk ve benzerlikler

BREEAM kategorilerin içerisinde verilen puanlarla değerlendirmenin derecesi
așağdaki gibidir.
Çizelge 4. BREEAM Snflandrlmas
BREEAM SINIFLANDIRILMASI
Geçer
İyi
Çok iyi
Mükemmel
Olağanüstü
BREEAM bina
yaplmaktadr.

değerlendirme

sisteminde

Endüstri binalarnn, ambarlarn, depolarn ve yiyecekle ilgili olmayan
perakende hizmet sağlayclarn çevreye olan etkilerinin incelendiği bir
yöntemdir [5].

Genel olarak bir karșlaștrma așağdaki Çizelge 4’de verilmiștir. Buna göre iki
sertifika sistemindeki en büyük farklk denetleme yetkisidir. Değerlendirme
sistemlerinin ortaya çkș tarihleri, geliștirildiği ülke, ulusal veya uluslararas
kullanma uygunluklar arasndan farkllklar bulunmaktadr.

PUAN
26-32
33-38
39-51
70- 84
85 ve üzeri
puanlama

100

üzerinden

Șekil 3’de BREEAM değerlendirme süreci srasnda izlenen yol gösterilmiștir.
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Çizelge 5. LEED ve BREEAM arasndaki temel farkllk ve benzerlikler [12].
LEED
Değerlendirme
yapan Kurum
Bașlangç Tarihi
Değerlendirmeyi
yapan
Uzman kiși /
kurum
Değerlendirme
seviyeleri

Ölçülerin Ağrlğ

BREEAM

USGBC

BRE

1998
USGBC
LEED Akredite
Profesyoneller
Sertifika
Gümüș
Altn
Platin
2009 sürümüne
kadar ağrlk hesab
yok, 2009’dan sonra
her alt bașlğn
ağrlğ yerel șartlar
göz önünde
bulundurularak
değișiyor.

1990
Yetkilendirilmiș
Denetçileri
BREEAM denetçileri
Geçer
İyi
Çok İyi
Mükemmel
Olağanüstü
Avrupa ve Körfez
ülkeleri olmak üzere,
ölçülerin iki değișik
ağrlk hesab var.
İleriki yllarda
Avrupa’da kuzeygüney-doğu-bat
șeklinde ayrlacaktr.

Ölçülerin
yenilenmesi

Gerektiğinde

Değerlendirme
tipleri

İnșaat sonrasnda
tek bir LEED
değerlendirme
sistemi

Her sene
Tasarm ve inșaat
sonras olmak üzere
iki tip belge

LEED ve BREEAM arasndaki değerlendirme konularna göre puanlama
karșlaștrlmas Çizelge 6’da verilmiștir. Çizelge 6 de de görüldüğü gibi
değerlendirme konularnda çok fazla benzerlikler vardr fakat değerlendirme
yöntemlerinde farkllklar bulunmaktadr. Örneğin enerji tasarrufu konusunda
LEED doğrudan binann enerji harcama potansiyelinin hesaplanmasn
istemesine rağmen BREEAM bunu CO2 salnmlarna bağlamaktadr.
Çizelge 6. Değerlendirme konularna göre LEED ve BREEAM’in karșlaștrlmas
[12].
Genel
Enerji Tasarrufu
Bina Kullanm klavuzu hazrlanmas
Arazinin tekrar kullanm veya rehabilite
edilmiș arazi
İșletmede atklarn geri dönüșümüne yönelik
alanlar ayrmas
Yeșil alan en üst seviyeye çkarma
Is adalarnn azaltlmas
Elektro-mekanik Sistemler
Sistematik devreye alma
Minimum aydnlatma seviyesi
Aydnlatma konfor öğeleri
Taze hava seviyeleri
Termal konfor öğeleri
Ișk kirliliğinin azaltlmas
Saha dș yenilenebilir enerji kullanmn teșvik
edilmesi
Su tasarrufu
Su tasarrufu sağlayan vitrifye kullanm
Sznt sensörleri
Su tasarruflu peyzaj kullanm
Su tüketiminin gözlenmesi
Çevre kirliliği
CO2 salnmnn azaltlmas hesaplar
İnșaat srasnda kirliliğin önlenmesi
Arazinin ekolojik değerinin hesaplanas
Is tașyc akșkanlarn ozon tabakasna
etkisinin azaltlmas
Malzeme
Sürdürülebilir malzeme seçimi
Geri dönüștürülen malzeme seçimi
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Bina iskeletinin ve kabuğunun tekrar
kullanm
Yöresel malzeme temini
İnsan sağlğ ve refah
Akustik performans
Düșük uçucu organik bileșenli malzeme
kullanm
Gün șğ uygulamalar
Yüksek frekansl aydnlatma
İç mekânda hava kirliliğinin önlenmesi















Genel olarak bakldğnda LEED yapy kullananlarn sağlğn korumak ve
yașam kalitesini en üst seviyeye çkarmak olduğu, BREEAM’in ise yapnn
çevreye verdiği zararlar en aza indirmeyi hedef aldğ söylenebilir.

3. LEED ve BREEAM Uygulama örnekleri
3.1. Türkiye’deki Uygulama Örnekleri
Türkiye’de LEED ve BREEAM yeșil bina uygulamas, enerji korunumu, çevresel
değerlendirme, kaynaklarn daha iyi kullanm açsndan tercih edilmektedir.
LEED ve BREEAM bina değerlendirme sistemi uygulanan yaplardan birkaç
așağda yer almaktadr.
Erzurum Alșveriș Merkezinde BREEAM “Çok İyi” değerlendirme belgesi almștr.
Türkiye’de ilk Yeșil Bina ve BREEAM değerlendirme belgesi alan ilk alșveriș
merkezidir. Sürekli iyileștirme için “BREEAM in use” adaydr [13].
Ankara’da Redevco-Gordion Alșveriș Merkezi binas, BREEAM “Çok İyi” belgesi
almștr. Türkiye’de ikinci Yeșil Bina ve BREEAM belgesi alan yapdr. Sürekli
iyileștirme için “BREEAM in use” adaydr [13].
Aydn'da EYS Metal Sanayi ve Ticaret șirketinin ofis ve fabrika binas
Türkiye'de ilk olarak LEED değerlendirme sistemi tarafndan belge alan yapdr.
İlk așamada arazi yerleșim ve yönlendirmesi ile bașlayp detaylarda kullanlan
malzemelerin yerel ve geri dönüșümlü/dönüștürülebilir olmasna kadar geniș
bir yelpazade alnan kararlarda, LEED prensiplerine uygunluğunu göz önünde
bulundurulmuștur [14].
Philips Türkiye Ofisi, LEED “Gümüș” seviyesinde belge almaya hak kazanmștr.
Ümraniye’de bulunan binann Philips Türkiye ofisinde enerji verimli aydnlatma
armatürleri ve ampuller kullanlarak, uluslararas standartlara göre yüzde 30
orannda aydnlatma enerjisinden tasarruf edilmiștir. Akll aydnlatma
sistemleri ve günșğ sensörleri kullanlarak, gün șğndan azami derecede
faydalanlmștr. Ofis kullanm esnasnda ortaya çkacak atklarn ayrștrlmas
ve geri dönüșüme gönderilebilmesi için gerekli sistemler kullanlmștr [15].

LEED

BREEAM














Unilever’in Ümraniye’deki yeni binas LEED “Gümüș” belgesi almaya hak
kazanan ilk ofis binas olarak anlmaktadr. Unilever Genel Müdürlük Binas
yağmur suyu depolanmas, çevreci mobilya kullanm, kâğtsz ofis uygulamas,
azami gün ș kullanm gibi uygulamalarda fayda sağlamștr [16].









3.2. Dünyadaki uygulama örnekleri


































Dünyada, LEED ve BREEAM yeșil bina uygulamas son yllarda hzl bir artș
göstermektedir. Enerji korunumu, çevresel değerlendirme, kaynaklarn daha iyi
kullanm açsndan uygulanmas önem tașmaktadr.
Bu uygulama
örneklerinden bazlar așağda yer almaktadr.
Ağustos 2006'da açlan New York'taki Hearst binas, LEED “Altn” belgesi alarak
yeșil mimarinin önemli örneklerindendir. Yapnn diyagonal tasarm sayesinde
yüzde 20 civarnda daha az çelik kullanlmștr. Kullanlan çeliğin yüzde 90'
yeniden dönüștürülmüștür. Enerji kullanm diğer binalara göre yüzde 22 daha
azdr. Çatsnda toplanan yağmur suyuyla peyzaj bitkileri sulanmaktadr.
Yüksek verimli stma ve soğutma sistemi, dșardaki havay binann yüzde
75'ini havalandrmak ve soğutmak için kullanlmaktadr [14].
New York’da Conde Nast binas, LEED “Altn” belgesi almaya hak kazanmștr.
Eski bina yklarak yerine yaplmștr. Eski yapdan çkarlan malzemenin büyük
ksm yeni yapda kullanlmștr [15].
New York’da One Bryant Park binas, LEED “Platin” belgesi almaya hak
kazanmștr. %50 orannda su tüketimde tasarruf sağlanmștr. %90 orannda
inșaat atklar geri dönüșümü, kullanlan çimentonun %45’ i frn cürufu katkl,
arttrlmș iç mekân hava kalitesi sağlanmștr [16].
New York’da 7 World Trade Center binas, LEED “Altn” belgesi almaya hak
kazanmștr. Kullanlan çeliğin %30 geri dönüșümlü olarak imal edilmiștir.
Yağmur suyu çatda toplanmakta ve park sulama ve bina soğutmasnda
kullanlmaktadr [14].

Frankfurt Veri Merkezi binas, LEED “Platin” belgesi almștr. Dünyann Platin
belgesi alan ilk veri merkezidir. Almanya’nn LEED belgesi alan ilk binasdr [17].

[16].

www.buildingdecoration.net , (erișim Mart 2010).

[17]. htpp://www.mimdap.org, (erișim Mart 2010)

4. Sonuç
Yeșil bina değerlendirme sistemleri, gelișmiș ülkeler tarafndan son yllarda
uygulamaya konulmuștur. Sadece yaplarn çevresel performanslarn
artrmakla kalmayp, inșaat sektörünü, tüm üretim ve hizmet sektörlerini
çevresel performans konusundaki faaliyetlerini yakndan ilgilendirmektedir.
LEED ve BREEAM yeșil bina değerlendirme sistemleri, tüm dünyada yap
tasarm ve uygulama tekniklerini değiștirmeye bașlamștr. LEED ve BREEAM’in
geliștirildikleri ülkelerin dșnda uygulandklarnda ne kadar etkin ve gerçekçi
olabildikleri tartșma konusudur. LEED ve BREEAM her ne kadar uluslararas
kabul görmüș yeșil bina değerlendirme sistemleri olsalar da çktklar ülkelerin
standartlarn yanstmaktadrlar. Dolaysyla her iki değerlendirme sistemi de
Türkiye’de uygulanmak istenildiğinde bir takm olumsuzluklar ve
uyumsuzluklar çkmaktadr. Seçilen değerlendirme sistemleri ile verilmiș
puanlarn ve derecelemenin farkllğ nedeniyle, bir yap her değerlendirme
sistemine göre farkllklar içermektedir.
Devlet organlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri, yeșil bina
değerlendirme sistemlerinin uygulanmasn teșvik etmelidir. Türkiye’de 5 Aralk
2008’de yaynlanan Bina Enerji Performans Yönetmeliği bu konuda atlmș
önemli bir admdr. Ayrca 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Yasas taslağ gelecek
aylarda yasalașmas beklenmektedir. Yeșil bina değerlendirme sistemlerinin
Türkiye’de de sağlkl ve etkili bir biçimde uygulanabilmesi için birçok
disiplinden olușan bir çalșma grubu kurulmaldr.
Ülkemizde bu konudaki uygulamalarn artmas yatrmclarn, yap sahiplerinin
ve hatta kullanclarn da bu konuda bilgili ve istekli olmalaryla mümkündür.
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Abstract
Landfilling is the most common and oldest way of solid waste disposal.
However, today landfills cause huge environmental problems; greenhouse gas
emissions, malodour, and visual pollution are the most important. At landfill
sites, the organic matter found in the waste decomposes due to anaerobic
digestion by bacteria. The products of anaerobic digestion are methane and
carbon dioxide. This gas mixture is also known as biogas. If not collected
properly biogas causes global warming and accidents at landfill sites, i.e.
explosions of waste mountains. On the other hand, biogas has high energy
content and can be used as a renewable energy source, if collected properly.
Therefore, in waste disposal sites, controlled biogas production should be
promoted as much as possible in order to minimize the damages to the
atmosphere. Biogas can be utilised as a natural gas substitute, for heating or
power generation. In addition, it can be utilised to produce hydrogen by steam
reforming to obtain SynGas (CO and H2). In Istanbul, everyday around 15,000
tonnes of municipal solid waste (MSW) is produced.
Each tonne of landfilled
MSW produces, at a conservative average, 50 3 m3 of methane. Thus, by a
moderate estimation, in Istanbul 275 million m of methane is produced at
landfill sites, annually. From environmental point of view, this creates a huge
burden and contributes significantly to global warming. However, if collected
and processed properly, this amount of methane has an energy content of
around 3 billion kWh, annually. This paper summarises the biofuel technology,
and its potential applications in Istanbul.
Keywords: biogas, methane, carbon dioxide, waste, recovery

1. Introduction
Generation of municipal solid waste (MSW) increases with socio-economic
development, in developing countries, rapid population growth blending with
the intensity of waste generation, and poor waste management systems
coupled with hot climatic condition results in increasing environmental
problems, which are local as well as globally important [1]. In most countries,
treatment and disposal methods for municipal solid wastes include landfilling,
composting and very few waste to energy initiatives [2]. Out of these various
options, landfills have been and continue to be the most common way of
municipal solid waste disposal [3]. However, landfills generate huge waste
management and environmental problems [4]. Water pollution due to leachate
production, unpleasant odours, explosion and combustion, asphyxiation,
vegetation damage, and greenhouse gas emissions are the most common
environmental and waste management problems associated with landfills [5,
6].
Landfill gas (LFG) or biogas is a naturally occurring product of the anaerobic
digestion of organic wastes at landfills. Biogas is mainly composed of carbon
dioxide, CO2, and methane, CH4, which is up to 60% volume [7]. The anaerobic
digestion begins between 10 to 50 days after the waste has been dumped at
the landfill site, although the majority of CH4 and CO2 are generated within 20
years of landfill completion, emissions can continue for 50 years or more [8].
Both carbon dioxide and methane are greenhouse gases. When methane is
released to the atmosphere, it has a global warming potential that IPPC
estimates to be 23 times greater than that of carbon dioxide [9]. It is
estimated that land fill gas can contribute about 25% of the methane coming
from global anthropogenic sources [10]. Thus, the problems associated with
MSW do not end when disposed at landfill sites but still carry on.
As a potential solution, it was demonstrated that promoting controlled
degradation of municipal solid wastes within a landfill can significantly
increase the rate of waste decomposition and settlement and the produced
biogas can be harnessed for bioenergy purposes [11]. Methane in biogas has
high energy content and can be used as a renewable energy source as a
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natural gas substitute for heating or power generation. Energy recovery from
waste represents an important way to reduce the dependency on fossil fuels,
i.e. non-renewable sources of energy, and this practice can present interesting
economic returns [12]. The use of methane from controlled landfill sites has
been used in the western countries after 1970s [13].

2. Production of landfill gas
The production of landfill gas is composed of 4 to 5 different stages [Adopted
from 12, 14]:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Aerobic decomposition: In this phase, wastes are digested by

bacteria, in the presence of air. Heat is produced, oxygen is
consumed, and carbon dioxide is produced. This period depending
on specific conditions, can change from a couple of months to a
year.
Acidogenesis: In this phase, anaerobic conditions are established.
As a result, hydrogen, carbon dioxide, water and some organic
acids are produced. Due to acid formation, the pH of the leachate
usually drops below 5. Due to the anerobic conditions, the energy
release at this stage is relatively low.
Acetogenesis: In this phase, the oxidation of acids and alcohols to
acetic acid, carbon dioxide and hydrogen take place. The chemical
oxygen demand (COD) increases noticeably due to the dissolution
of acids and the leachate.
Methanogenesis: Products of acetogensis and hydrogen are
converted to methane and carbon dioxide. The methane content
depends on the available substrates and the medium conditions,
like in all other fermentation processes.
Maturation: This is the last stage, where fermentation ends and
gas production ceases due to substrate depletion. Sometimes this
step can be omitted by researchers because it is the end of the
fermentation (bioconversion).

The schematic description of the 4 key steps of anerobic digestion is shown in
Figure 1.

Figure 2 Anaerobic Bioreactor [20]
4.2. Aerobic Bioreactors

Figure 1 Key steps of anaerobic digestion and methane production [14]

It was demonstrated that the aerobic degradation of MSW within a landfill can
significantly increase the rate of waste decomposition and settlement,
decrease the leachate leaving the system, and potentially increase the
operational life of the site [21]. This approach can be used to effectively and
safely convert a landfill from anaerobic to aerobic degradation processes,
thereby effectively eliminating much of the organic portions (one of the
potentially polluting elements at a conventional landfill site) of the waste.
However, in such systems due to the aerobic nature of the fermentation
methane production is lower than that of anaerobic bioreactors. Thus, aerobic
landfill bioreactors can be visualised as big scale composting system. The
schematic representation of an aerobic landfill bioreactor is given in Figure 3
below.

3. Harnessing biogas from landfills, a sustainable solution to the
environmental problems related to MSW
In conventional landfills, stabilization of waste: production of methane and
leachate takes over a long period. Therefore, the landfill must be
controlled/monitored for several generations in order not to cause
environmental problems [15]. In addition, due to the accumulation of methane,
accidents tend to happen at landfills, i.e. explosion and they cause serious
sight and odour pollution. Today, the concept of sustainability is regarded as
key criteria to design and operate waste management systems, in that
context, landfilling technologies should contribute environmental sustainability
[16]. Therefore, landfills must be operated based on the needs of today and
adopt to that of future generations. Landfills should be radically transformed
into “sustainable systems” that produce energy and do not pollute the
environment. The solution passes through radical design and operation based
on bioprocess engineering.

4. Landfill Bioreactors
A landfill bioreactor operates to rapidly transform and degrade organic waste
by the addition of liquid and air to enhance microbial processes, therefore, the
bioreactor concept differs from the traditional “dry tomb” municipal landfill
approach [17]. There are currently 2 types of bioreactors under design by the
Environmental Protection Agency (EPA) of the United States government.
Details of these two systems are explained below.
4.1. Anaerobic Bioreactors
In an anaerobic landfill bioreactor, water is added to the waste mass in the
form of re-circulated leachate to obtain optimal moisture levels [18]. From
bioprocess engineering perspective, this system is operated as a solid state
fermentation under anaerobic conditions and controlling the moisture content
is crucial for obtaining higher product yields in solid state fermentations [19]. In
this system, methane is collected with a series of pipes and stored for energy
purposes. Thus, with this perspective, a waste treatment facility can be
converted into a renewable energy production plant in a sustainable and
environmentally benign manner. The schematic diagram of an anaerobic
bioreactor design is given in Figure 2.

Figure 3 Aerobic Bioreactor [20]
Based on the two proposed landfill bioreactor systems the choice of the mode
of operation; aerobic and anaerobic lays based on the following selection
criteria: If the landfill is operated for energy harnessing the mode of operation
should be anaerobic and if the landfill is operated for fast decomposition of
solid wastes with lesser energy output the mode of the operation should be
aerobic. However, at larger scale landfills the area can be divided into
different sections where operated in a series of aerobic and anaerobic
bioreactor systems for higher efficiency. Still the landfill bioreactors are at
development stage but for a sustainable solution to the environmental
problems caused by MSW more attention must be given to these new
technologies with government initiatives.

5. Biogas Production from Landfills around the World
Throughout Europe and the United States, there is a strong reliance on
disposing of municipal solid waste in landfills. However, in many developing
countries; conditions for waste disposal are still rudimentary. In 1997, for
instance, 99% (around 90,000 tons per day) of Brazil's collected waste was
being landfilled, each person in the United States generates about 4.5 pounds
of waste per day, which is nearly 1 ton per year [22].
The utilisation of landfill gas for energy purposes was initiated in the United
States around 1975 and later in Europe [23]. There were about one thousand
landfills collecting landfill biogas worldwide in 2001 [24, 25]. The largest
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number of landfill biogas producers existed in the United States and this is
followed by Germany and United Kingdom, Table 1.
Table 1 Number of Landfill Biogas Plants around the World – 2001 [25]
Country
Approximate Number of Plant
USA

325

Canada

25

Germany

150

France

10

Holland

60

England

135

Spain

10

Italy

40

Austria

15

Switzerland

10

Norway

20

Denmark

21

Sweden

70

Finland

10

Poland

10

Czech Republic

5

Hungary

5

China

3

Australia

25

Brazil

6

Total

955

In the United States, about 2.6 million tonnes of methane is captured from the
landfills annually and 70% of this methane is used to produce heat and
electricity. By capturing this much of methane, the United States prevented
the emission of around 60 million tonnes of CO2 equivalent greenhouse
gasses into the atmosphere. In the European Union, electricity production from
biogas is especially encouraged with law and legislations [26]. Use of landfill
gas for heat and power generation began in the United Kingdom in 1985, by
the end of 1993 there were 49 power generation projects with a combined
capacity of 80 MW, generating 447 GWh of electricity in the year, and the 12
direct use schemes using landfill gas as a fuel for kilns and boilers produced a
further 9,200 GJ as heat [27]. In the United Kingdom, emissions of methane
from landfill sites are estimated to be about 46% of the country's
anthropogenic methane emissions and there are currently over 60 landfill
sites in the UK, where landfill gas is used either directly or in power
generation schemes, combusting about 190 kilo tonnes of methane per year
[28].
Turkey is classified as a developed country by the CIA, a regional power and a
member of G20 major economies of the world [29]. Although a major
economy of the world, Turkey is a net energy importing country. Therefore,
urgent attention must be given in the utilisation of renewable energy sources
in this country. However, biogas generation from landfills in Turkey is almost
negligible. As a part of this study, the potential of biogas production in Turkey
is calculated and tabulated below to highlight the huge potential in this
country.

6. Methane Production Potentials in Landfills
Theoretical and experimental studies indicate that complete anaerobic
biodegradation of municipal solid wastes generates about 200 Nm3 of
methane per dry tonne of contained biomass but, the reported rate of
generation of methane in industrial anaerobic digestion reactors ranges from
40 to 80 Nm3 per tonne of organic wastes, thus a conservative estimate of
methane generation of about 50 Nm3 of methane per ton of MSW landfilled
can be taken in the estimations [30]. Worldwide annual
energy potential from
biogas is in the range of a few hundred TWh (1012 Wh) [10]. In this study, for
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the estimation the conservative average of 50 Nm3 per tonne of organic
waste was taken to find the optimum production potential of biogas and 200
Nm3 per tonne of organic waste was taken to find the maximum amount that
can be produced from MSW.

7. Biogas production potential in Turkey with specific focus to
Istanbul
In 2006, around 25.3 million tonnes of waste was collected by the
municipalities in Turkey, 46.8% of this waste was disposed in municipalities
dumps, 10.1% was disposed of in metropolitan municipalities dumps, 2.2% was
disposed of in another municipalities dump, 1% was disposed by burning in an
open area, 0.6% was disposed by burial, 0.3% was disposed of by dumping
into lake and river, 37.3% was disposed in controlled landfills, and 1% was
brought to composting plants [31].
As stated above, assuming a conservative 50 Nm3 of methane3 production per
ton of landfilled municipal solid waste, around 1.25 billion m of CH4 can be
produced from this around of municipal solid wastes in controlled landfills
(Table 2). This amount of methane has an energy content of 14 billion kWh. If
the theoretical methane production of 200
Nm3 per ton is taken the
production rate would be around 5 billion m3 CH4 per annum, which is also
equivalent to 56 billion kWh of energy content. The annual electricity
consumption in Turkey was 132 billion kWh in 2006 [32]. Therefore, Turkey
has a potential to produce 10 to 40% of electricity consumption from biogas.
From the environmental perspective, methane has a density of 0.68 kg/m3
(STP) and has a global warming potential of 23 according to the IPCC. Thus,
methane produced by anaerobic digestion of MSW has global warming
potential of 80 million tonnes of CO2 equivalent (Table 3). This is a
catastrophic environmental burden and Turkey should find ways to tackle this
huge environmental problem. Utilisation of this amount of biogas for energy
production at landfills would provide a sustainable solution this environmental
problem. In addition, the energy import ratio of Turkey is 65–70% and the
majority of this import is based on petroleum and natural gas [33]. Therefore,
with the utilisation of biogas, Turkey can reduce its dependency for energy on
foreign countries.
Table 2 Biogas Production potentials from MSW
Biogas Production (billion m3) Energy Content
(billion kWh)
Min
Max
Min
Max
Istanbul
0.275
1.1
3
12
Turkey
1.25
5
14
56
Location

Table 3 Potential Greenhouse Gas Emissions from MSW
Location
Greenhouse Gas Emission (million tonnes CO2
equivalent)
Istanbul
17
Turkey
80
Istanbul is the largest and most industrialised city of Turkey. The population of
Istanbul was around 12.5 million at the end of 2008 [34]. Istanbul has
significant problems associated with solid waste production and disposal. Only
a tiny fraction of the produced solid waste is currently recycled in Istanbul,
and more than 97% of MSW ends in waste disposal sites. Currently, 10 to 15
thousand tonnes of municipal solid waste is produced in Istanbul daily [17, 31,
34]. Thus, assuming the conservative average of 50 and theoretical maximum
of 200 Nm3 of CH4 production per tonne of landfilled municipal solid waste
and assuming all3 the MSW produced in Istanbul is landfilled properly, 275 to
1,100 million m of methane can be produced annually from waste. This
amount of methane has an energy content of 3 to 12 billion kWh. The annual
electricity consumption per capita is 2.264 MWh [32].
In Istanbul, the annual electricity consumption is around 28.7 billion kWh.
Therefore, if the MSW production in Istanbul is treated properly at landfill
bioreactor systems for biogas production, around 10 to 40% of Istanbul’s
annual electricity consumption can be supplied. From the environmental
perspective, this amount of biogas has a global warming potential around 17
million tonnes of CO2 equivalent and currently it is not been collected and
processed. Accordingly, Istanbul has a huge environmental problem and this
problem must be solved in the near future.
As stated above, only 37% of the MSW in Turkey is disposed in controlled
landfills. Thus, by promoting the collection and disposal of MSW at landfills
and using the proposed aerobic and/anaerobic landfill bioreactors, Turkey can
solve its MSW problem in an environmentally friendly and sustainable manner
and can produce a huge amount of energy from waste.

8. Conclusions
Production of solid wastes will keep on increasing with economic and
population growth. Due to the anaerobic digestion of municipal solid wastes,
leachate and greenhouse gas emissions threat our water supplies and
atmosphere. The ever increasing waste mountains in the cities also cause
odour and sight pollution. In order to have a sustainable future these wastes
must be treated in an economically feasible and environmentally benign
manner. Landfill bioreactors can be used to produce energy from MSW and
tackle the environmental problems caused at dump sites.
In Turkey, annually 25.8 million tonnes of MSW is produced and 5.5 million
tonnes of this waste is produced in Istanbul. This amount of MSW can be used
to produce methane with and energy content around 56 billion kWh for
Turkey and 12 billion kWh for Istanbul. Thus, if collected and processed
properly around 40% of the current annual electricity consumption in Turkey
and Istanbul can be produced from methane, which can be produced in
landfills. Harnessing this much of bioethanol will decrease Turkey’s
greenhouse gas emissions around 80 million tonnes of CO2 equivalent per
annum and 17 million tonnes of this reduction can come from Istanbul alone.
According to the Turkey’s Chamber of Mechanical Engineers, currently the
licensed biogas production capacity (installed and on construction) is 14.6 MW
[35]. Thus, this amount is less than 1% of the biogas production potential of
Turkey. Therefore, there is a huge potential for energy companies in Turkey
for biogas production and with some government initiative this amount of
energy can be harnessed and the environmental problems associated with the
municipal solid wastes can be tackled in a sustainable and environmentally
benign manner.
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Özet
Enerjinin hayatmzdaki öneminin her geçen gün daha da önem kazandğ
günümüzde, en ekonomik ve en çevreci stma sisteminin belirlenmesi
maksadyla yaplan bu çalșmada; farkl türlerde yaktlarn kullanldğ merkezi ve
bireysel stma sistemlerinin ekonomik analizi yaplmștr. Çalșma, stma
sistemlerinde kullanlan enerji kaynaklarnn ve sistemlerde kullanlan
donanmlarn maliyetleri doğrultusunda yaplmștr. Bu amaçla sistemin ilk
yatrm maliyetinin ve ișletme maliyetinin birlikte değerlendirilebilmesine olanak
veren; yllk eșdeğer metodu kullanlmștr. İncelemenin sonunda en ekonomik
yakt ve sistemin tespit edilmesi amaçlanmștr. İlgili ölçütler Erzurum ilinin iklim
özelikleri temel alnarak belirlenmiștir. İnceleme yaplmak üzere ilde bulunan 6
farkl tipte bina modeli belirlenerek bu binalar için optimum yaltm șartlarnn
sağlandğ kabulü ile sl yük hesaplar yaplmștr. Daha sonra her bir bina için
farkl özelliklerde stma sistemi tasarlanmștr. Istma sistemlerinde ilk yatrm
maliyeti ve ișletme maliyet değerleri tespit edilerek yllk eșdeğer maliyet analizi
yaplmștr. Çalșma sonucunda, konutlarda merkezi stma sistemlerinin
kullanlmasnn, hem enerji tasarrufu yönünden hem de ekonomik açdan,
bireysel stma sistemlerine göre daha uygun olduğu sonucuna ulașlmștr.

Enerjinin kullanm alanlarn, en genel hali ile üç ana bașlk altnda toplayabiliriz.
Bunlar; konut ve hizmet sektörü, ulaștrma ve sanayi alanlardr. Ülkelerin enerji
tüketimlerinin dağlmlar gelișmișlik seviyelerine bağl olarak değișmektedir.
Ancak dünya enerji tüketimine bakldğnda konutlarda kullanlan enerji miktarnn
bu üç sektör içinde en büyük paya sahip olduğu görülmektedir [3].
Türkiye dünya ülkeleri arasnda gelișmekte olan ülkeler arasnda
gösterilmektedir. Ülkemizde toplam enerji tüketiminin yaklașk % 31’i konutlarda ,
% 42’si sanayi alannda, %19’u ulașm alannda, %5’i tarm sektöründe kalan% 3’lük
ksm ise diğer sektörlerde olmaktadr. Konutlarda kullanlan enerjinin %82’lik
ksm snma amaçl tüketilen enerjiye karșlk gelmektedir. Ülke olarak toplam
enerji tüketimimizin yaklașk % 25’i snma için harcanmaktadr [4].

2.

Istma sistemleri yakt tipine, kullanlan s akșkanna ve yakma sistemlerine
göre snflandrlabilir. Ancak en genel halde așağda verildiği gibi; kullanm
șekillerine ya da kurulum șekillerine göre üç ana bașlkta toplayabiliriz.




Anahtar kelimeler: Merkezi ve Bireysel Istma sistemleri, ekonomik analiz, Enerji
Tasarrufu, Geri ödeme süresi

Abstract
In this study a comparison was made between the central and individual
heating systems using different fuels like natural gas, fuel oil and coal. So that
an economical analysis was made for two type of heating systems by using life
cycle cost analysis method. Firstly six type of building chosen in Erzurum to
study on and heat requirements of buildings calculated assuming they have
optimum isolation. Than two different heating systems were designed for each
building; one of them is central and the other one is individual heating system.
Investment costs and operating costs of systems were determined depend on
the fuel they use. For the last step life cycle cost analysis was made for each
one of six different systems. At the end of the study we concluded that natural
gas is the optimum fuel to use in heating systems. And central heating system is
the most agreeable one because of its ecological and economical advantages.
Keywords: Central and individual heating systems, Economic analysis, Energy
saving, Life cycle cost

1.

Giriș

Milenyum çağn yașamakta olduğumuz șu günlerde enerji, sosyoekonomik
gelișmenin sürükleyici kuvvetlerinden biri haline gelmiștir. [1] Geçmiș yllarda kiși
bașna düșen enerji tüketim seviyesi toplumlarn ve devletlerin gelișmișlik
oranlarnn kyaslanmasnda dikkate alnan bir parametre olarak kullanlmaktayd.
Kiși bașna düșen enerji tüketiminin fazla olmas, teknolojinin imkânlarndan ne
kadar fazla yararlanlabilindiğinin ölçüsü olacağndan hareketle böyle bir sonuca
varlmaktayd. Ancak günümüzde bu düșünce değișmiștir. Bunun yerine birim
enerji tüketimi ile en fazla üretimi yapabilmek ya da en fazla refaha ulașabilmek
anlamna gelen enerji yoğunluğu terimi kstas olmuștur. [2]
Ülkelerinin enerji tüketiminin yoğunlaștğ alanlar da (evsel, endüstriyel alan,
kamusal hizmetler, ulașm amaçl) gelișmișlik seviyelerinin belirlenmesinde ölçüt
olabilir. Örneğin enerji tüketiminin büyük bölümünü endüstriyel alanda
gerçekleștiren bir ülkenin sanayi alannda ilerlemiș bir ülke olduğu savunulabilir.
Ülkelerin nüfus yoğunluğuna ve gelișmesine bağl olarak enerji tüketim oranlar
da hzla artmaktadr. Bu durumun ülke ekonomisi üzerindeki etkisi de kaçnlmaz
olmaktadr. Çünkü dünya ülkeleri enerji gereksiniminin karșlanabilmesi için
rezervleri bitme noktasna gelmiș olan fosil kökenli enerji kaynaklarna bağmldr
ve fosil kökenli yaktlarn fiyatlar da her geçen gün artmaktadr. Bu durum
enerjiyi hem ülke hem de dünya ekonomisinin yönetilmesinde dikkat edilmesi
gereken temel tașlardan biri haline getirmektedir.
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Istma Sistemleri

Bölgesel stma sistemi
Merkezi stma sistemi
Bireysel stma sistemi

2.1. Bölgesel stma sistemi
Bölgesel stma sistemlerinde, bir s merkezinde üretilen s, boru șebekesi ile
birincil devre s akșkan tarafndan stlacak binalara tașnr. Her binann
altndaki s değiștiricisinde ikincil devrede dolașan stc akșkan stlr.
Bölgesel stma sistemleri bir bölgedeki binalarn, küçük bir kentin tamamnn
veya büyük bir kentin bir ksmnn tek merkezden stlmas șeklidir [5]. Bölgesel
stma sistemleri diğer sistemlere göre ișletme maliyetlerinin daha düșük olmas,
çevreyi daha az kirletmesi, daha güvenli olmas, daha sağlkl ve konforlu stma
sağlamas avantajlarna sahiptir. Fakat dağtm hatt maliyetleri, sistem çalștrma
ve kontrol maliyetlerinin yüksek olmas nedeniyle lman bölgelerden ziyade
soğuk iklim bölgelerinde tercih edilen bir stma sistemidir.
2.2. Merkezi stma sistemi
Büyük binalarda birden fazla bağmsz bölümün tek sistemle stlmasdr.
Kullanlacak akșkan merkezi kazanda stlr ve ilgili bölümlere (daireler) sevk
edilerek stma yaplr. Genel olarak soğuk iklim bölgelerinde tercih edilir. Merkezi
sistem, Genellikle 12 veya daha fazla bağmsz bölüm içeren binalarda ilk yatrm
maliyeti ve tesisatn ișletme șartlar açsndan tavsiye edilir.
2.3. Bireysel stma sistemi
Binann her bir bölümünün stma ișleminin, diğer birimlerden tamamen bağmsz
olarak yaplabildiği sistemlerdir. Bireysel stma sistemlerinde genel olarak gaz
veya kat yakt tercih edilir. Yaktn cinsine göre; kombi, kat kaloriferi, soba ya da
klima kullanlabilir. Istmak istenilen ortam scaklğ, binadan bağmsz olarak
ayarlanabildiği için bireylere snmada özgürlük ve konfor sağlamaktadr.
Bu çalșmada merkezi ve bireysel snma sistemleri genel olarak incelenmiștir.
Söz konusu iki sistem farkl bina tipleri ve farkl yaktlar için ve ekonomik yönden
birbirleri ile kyaslanmștr.

3.

Materyal ve Yöntem

Bu çalșmada Erzurum’da bulunan ve konut amaçl kullanlan alt farkl bina tipi
için merkezi ve bireysel stma sistemlerinin kullanlmas durumu, ekonomik
yönden incelenmiștir. Binalarn seçiminde mimarilerinin çok farkl olmamasna
dikkat edilmiștir. İncelenecek binalarn daire saylar srasyla 10, 16, 20, 32, 64 ve
96’dr. İnceleme yaplacak bina tiplerine ait diğer bilgiler, Çizelge 1 de
sunulmuștur.

Üzerinde çalșlan her bir bina için belli kabuller yaplarak toplam s kayp
hesaplar yaplmștr. Sonraki așamada ise TS 825 standartlarna uygun olarak
her biri için merkezi ve bireysel stma sistemi tasarlanmștr. Bireysel stma
sistemi için doğalgaz incelenen tek yakttr. Merkezi sistem için ise doğalgaz, fuel
oil ve kömür olmak üzere üç farkl sistem incelenmiștir.
Çizelge 1. İncelenen konut tipleri

4.

Bu çalșmada mühendislik alannda yaygn olarak kullanlan yllk eș değer

Bina Tipi

Daire Says

Bina Says

Kat Says

TİP-1

10

1

6

2

TİP-2

16

1

9

2

TİP-3

20

1

6

4

Bir Kattaki Daire Says
maliyet analizi kullanlmștr. Bu metot genellikle farkl sistemlerin ekonomik

TİP-4

32

1

9

4

TİP-5

64

2

9

4

TİP-6

96

3

9

4

Is Kayplarnn Hesaplanmas

Yaplan hesaplamalarda bina tiplerinin hepsi için kullanlan yap malzemelerinin
ve bina yaltmnn ayn olduğu kabul edilmiștir. Bina s kayplar TS-825
standartlarna göre hesaplanmștr. Bina dș duvarnda düșük s iletim katsayl
20 cm tuğla, iki tuğla arasnda 5 cm yaltm malzemesi kullanldğ kabulü
yaplmștr.
Her bir bina tipi için toplam s kayplar ve binalarda daire bașna düșen s kayb
Çizelge 2’de sunulmuștur. Binalarda daire says arttkça, her bir daire bașna
düșen sl yükün azaldğ görülmektedir. Tip 5 ve tip 6 da bunun farkl olmasnn
sebebi birden fazla binadan olușmasna bağl olarak daha fazla dș cepheye sahip
olmasdr. Bu durum bina nizamnn da s kayb üzerinde çok fazla etkili olduğunu
ortaya çkarmaktadr.
Çizelge 2. Bina tiplerine göre s kayplar
Bina Tipi

Daire Says

TİP-1

10

Toplam Is Kayb
kcal/h
145.480

Ortalama Daire Baș Birim Is Kayb
kcal/h
kW
14.548,0
16,92

yönden karșlaștrlmas amacna hizmet eder. Zaman içindeki tüm giderler
eșdeğer yllk para değerine dönüștürülerek alternatif sistemler kyaslanr.
Sonuçta yllk eșdeğer maliyeti en düșük olan sistem seçilir.

Yllk eș değer maliyet hesaplarnn yaplmasnda ilk yatrm maliyeti tek
parametre değildir. Yllk ișletme ve bakm maliyetleri de dikkate alnmaldr.
İșletme maliyetleri yakt giderlerini, varsa personel giderlerini ve yaplmșsa
sigorta giderlerini içermektedir. Tüketilecek yakt miktar her bina tipi için gerekli
sl ihtiyaçlara göre belirlenmiștir. Yakt harcamalar hesaplanrken kullanlan
yaktn alt sl değeri temel alnmș ve vergiler de maliyete eklenmiștir. Bunun
yannda kullanlan yakma sisteminin verimi de hesaplamalarda önemli bir
parametre olmuștur.
Bakm maliyetleri ise servis, bakm – onarm maliyetlerini içermektedir. Bakm
maliyetleri kullanlan kazann ve yaktn türüne göre değișiklik arz etmektedir.
Yukarda bahsi geçen parametreler dikkate alnmak kayd ile yllk eșdeğer
metodu așağdaki bağnt yardmyla hesaplanmștr. [6]
YEM  M

ilk

( A / P, % İ , N )  M is - M ( A / F , % İ , N )
h

(1)

Burada, MİLK sistemin ilk yatrm maliyeti, MİȘ ișletme maliyeti, MH hurda değeri, İ
yllk faiz oran, N sistemin ekonomik ömrü, A/ P, A/ F bileșik faiz faktörleridir.
İncelenen snma sistemlerinin yeni kurulmas durumunda farkl bina tiplerine ve
kullanlan yakta göre daire bașna düșen ilk yatrm maliyetleri Çizelge 3’te
gösterilmiștir.
Çizelge 3. Sistem tiplerine göre yatrm maliyetleri (TL/Daire)
Sistem tipi
Bina
Tipi

TİP-2

16

213.250

13.328,1

15,50

TİP-3

20

242.935

12.146,8

14,12

Doğalgaz

Doğalgaz

Kömür

Fueloil

TİP-4

32

384.180

12.005,6

13,96

TİP 1

4.294,22

4.950,76

3.044,87

4.115,23

TİP-5

64

773.670

12.088,6

14,06

TİP 2

4.219,70

4.599,09

2.849,01

3.933,23

TİP-6

96

1.165.575

12.141,4

14,12

Binalar için sl yüklere göre kazan kapasitesi, brülör, dolașm pompas, genleșme
deposu seçimi yaplmștr. Daireler için odalara göre radyatör boyutlar s kayp
hesaplar dikkate alnarak belirlenmiștir. Pratikteki uygulamalara yakn olmas
amacyla seçilen malzeme ve donanmlarn maliyetlerinin belirlenmesinde piyasa
șartlar dikkate alnmștr. Çok pahal ve çok ucuz malzemelerden kaçnlmștr.
Kazan ve yakma sistemleri kullanlacak yakt türüne bağl olarak her seçenek için
farkllk arz etmektedir.
Bireysel stmada kombili sistem ve yakt olarak doğalgaz tercih edilmiștir. Bu
amaçla 24 KW kapasiteli hermetik kombi hem stma hem de scak su ihtiyac
için kullanlmștr. Her bir daire için stma tesisatnn benzer olduğu ve en iyi
șekilde tasarlanarak kurulduğu kabul edilmiștir. Bireysel sistemde her daireden
hat alnarak merdiven sahanlğna ayn ebatlarda radyatörler yerleștirilmiștir.
Merkezi sistemlerde ise stma suyu ana kolonlarla dairelerdeki kolektörlere
ulașmakta buradan da odalara dağlmaktadr. Bireysel stma sistemi için yakt
olarak sadece doğalgaz kullanlmș olmasna karșn merkezi sistemlerde üç farkl
yakt için inceleme yaplmștr. Bunlar doğalgazl, fuel oilli ve kömürlü merkezi
sistemlerdir.
5.

faydalanlacak analiz yönteminin sistemin türüne ve özelliklerine uygun olmas
gerekmektedir. Ülkemizde toplam enerji tüketiminin büyük bir bölümü snma
amaçldr. Ayrca soğuk iklim bölgelerinde snma maliyetleri çok fazla olmaktadr.
Kullanlan yaktn cinsi, maliyeti, kullanm kolaylğ, çevreye etkisi, güvenliği gibi
etkileri de göz önünde bulundurularak en uygun yöntem ile maliyet analizi
yaplmal ve bu doğrultuda yatrm gerçekleștirilmelidir. Merkezi sistemlerde
personel giderleri ișçinin sekiz ay çalșacağ dikkate alnarak hesaplanmștr.

Ekonomik Analiz

Bireysel

Merkezi

TİP 3

4.172,38

4.499,39

2.706,58

3.531,71

TİP 4

4.128,33

4.252,48

2.573,48

3.333,39

TİP 5

4.073,33

4.147,42

2.554,58

3.442,48

TİP 6

4.068,33

3.983,95

2.531,60

3.226,23

Çizelgeden görüldüğü gibi merkezi sistemler için daire bașna düșen ilk yatrm
maliyetleri binadaki daire says arttkça düșmektedir. Bireysel sistemde ise ilk
yatrm maliyeti daire saysndan bağmszdr. Bireysel uygulamalarda daire says
arttkça çok az da olsa maliyetlerde azalma görülmektedir. Bunun sebebi ilgili
firma ile yaplan pazarlk ya da tesisatn ortak giderleri olabilir.
Yaktlar açsndan incelendiğinde merkezi sistemler için ilk yatrm maliyeti
açsndan en uygun yakt kömürdür. Bunun sebebi kömürlü kazanlarn
yaygnlașmș olmas ve çok fazla teknoloji gerektirmemesine bağl olarak ucuz
olmasdr. Șekil 1 de bireysel ve merkezi stma sistemlerinin ilk yatrm
maliyetlerinin bina tiplerine göre değișimi gösterilmiștir.
Burada DM merkezi doğalgazl sistemi, DB doğalgazl bireysel sistemi, KM
kömürlü merkezi sistemi, FM yakt olarak fueloil kullanan merkezi sistemi temsil
etmektedir.

Mühendislik sistemlerinin kurulmasnda verimlilik ne kadar önemli bir parametre
ise sistemlerin ekonomik olmas da o kadar önemlidir. Bunu sağlamak için
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Șekil 1. Bina tipi ve stma sistemlerine göre ilk yatrm maliyetlerinin değișimi
(TL/Daire)

Tercih edilen stma sistemlerinin bina tiplerine göre ișletme maliyetleri Çizelge
4’te ve Șekil 2’de sunulmuștur. Șekil 2 incelenirse doğalgazl merkezi sistem ile
bireysel sistemin ișletme maliyetleri arasnda çok fazla fark olmadğ
görülmektedir.
Çizelge 3. Sistem tiplerine göre ișletme maliyetleri (TL/Daire)
Sistem tipi
Bina
Tipi

Bireysel

Merkezi

Doğalgaz

Doğalgaz

Kömür

Fuel Oil

TİP 1

1.302,48

1.299,21

2.409,16

4.333,13

TİP 2

1.204,47

1.165,28

2.176,20

4.006,67

TİP 3

1.109,60

1.078,15

2.156,75

3.695,25

TİP 4

1.098,27

1.040,55

2.037,06

3.652,06

TİP 5

1.098,27

1.045

2.042,48

3.669,37

TİP 6

1.098,27

1.062,41

1.990,06

3.652,68

Normal șartlarda merkezi sitemin yakt tüketimi açsndan daha avantajl olmas
gerektiği düșünülebilir. Ancak merkezi sistemlerde ișletme maliyeti içine çalșan
personel giderleri de eklenmektedir. Bunun yannda merkezi sistemlerin bakm
maliyetleri de bireysel sistemlere göre daha fazladr. Farkn umulduğu kadar
fazla olmamasnn ana sebebi bu sebeplerden kaynaklanmaktadr. Kazanlarn ve
yakma sistemlerinin tam otomatik olmas durumunda bu farkn merkezi sistem
lehinde değișeceği görülmektedir.İșletme maliyeti hesabnda daire saysnn ya
da sistem türünün (merkezi ya da bireysel) çok fazla etkili olmadğ, en etkili
parametrenin ise kullanlan yakt türü olduğu ortaya çkmaktadr. Bu düșünce
doğalgaz yaktl sistemlerin (bireysel ve merkezi) kyaslanmas ile de
desteklenmektedir
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Șekil 2. Bina tipi ve stma sistemlerine göre ișletme yatrm maliyetlerinin
değișimi (TL/Daire)
Ekonomik analiz hesaplamalarnda son olarak stma sistemleri hakknda herhangi
bir yargya varmak için gerekli olan bilgilerin hemen hepsi Çizelge 4’te
sunulmuștur. Ayrca tüm bina tiplerine göre incelenen bütün sistemlerin yllk
eșdeğer maliyetlerinin değișimi Șekil 3’te gösterilmiștir.

DOĞALGAZ

Bina tipi

KÖMÜR
FUEL OİL

MERKEZİ SİSTEM

DOĞALGAZ

BİREYSEL

SİSTEM

5.000,00

Çizelge 4. Sistem tiplerine göre daire bașna ișletme maliyetleri (TL/Daire)
İlk yatrm
Yllk yakt
Yllk yakt tüketim
maliyeti İșçi says Yllk eșdeğer maliyet
maliyeti (TL)
maliyeti İșletme(TL)
tüketimi
(TL)
(TL)

TİP-1

4.294,22

2.489,50

1.113,05

TİP-2

4.219,70

2.280,73

TİP-3

4.172,38

2.078,63

TİP-4

4.128,33

TİP-5

1.240,46

0

2.145,71

1.019,71

1.147,12

0

2.036,17

929,36

1.056,76

0

1.933,97

2.054,50

918,57

1.045,97

0

1.915,83

4.073,33

2.054,50

918,57

1.045,97

0

1.907,33

TİP-6

4.068,33

2.054,50

918,57

1.045,97

0

1.906,55

TİP-1

4.950,76

2.351,19

1.051,22

1.178,62

1/5

2.065,09

TİP-2

4.599,09

2.154,02

963,06

1.090,47

1/5

1.876,76

TİP-3

4.499,39

1.963,15

877,73

1.005,13

1/4

1.774,21

TİP-4

4.252,48

1.940,36

867,54

994,94

1/4

1.698,41

TİP-5

4.147,42

1.953,78

873,53

1.000,94

1/2

1.686,61

TİP-6

3.983,95

1.962,18

877,29

1.004,70

1

1.678,73
2.880,20

TİP-1

3.044,87

3.836,84

1.458,00

2.116,00

1/2

TİP-2

2.849,01

3.515,08

1.335,73

1.993,73

1/2

2.616,94

TİP-3

2.706,58

3.203,60

1.217,37

1.875,38

1

2.575,46

TİP-4

2.573,48

3.166,42

1.203,24

1.861,24

1

2.435,18

TİP-5

2.554,58

3.188,31

1.211,56

1.869,56

2

2.437,68

TİP-6

2.531,60

3.202,02

1.216,77

1.874,77

2

2.381,70

TİP-1

4.115,23

2.226,73

3.518,24

4.176,25

1/4

4.969,75

TİP-2

3.933,23

2.040,00

3.223,20

3.881,21

1/3

4.615,14

TİP-3

3.531,71

1.859,23

2.937,59

3.595,60

1/3

4.241,61

TİP-4

3.333,39

1.837,65

2.903,49

3.561,50

1/2

4.167,74

TİP-5

3.442,48

1.850,36

2.923,56

3.581,57

1

4.201,92

TİP-6

3.226,23

1.858,32

2.936,14

3.594,15

1

4.151,78

4.969,75
4.615,1

YEM (TL/Daire/Yl)

4.241,6

4.151,8

4.201,9

4.167,7

4.000,00

3.000,00

2.880,20
2.616,94
2.145,71

2.000,00

2.575,46

2.036,17

1.933,97

2.435,18

2.437,68

2.381,70

1.915,83

1.907,33

1.906,55

2.065,09
1.876,76

1.774,21

1.698,41

1.686,61

1.678,73

Tİ
P6

Tİ
P5

Tİ
P4

Tİ
P3

Tİ
P2

Tİ
P1

1.000,00

BİNA TİPİ
DM

KM

DB

FM

Șekil 3. Yllk eșdeğer maliyetlerinin bina tipi ve stma sistemlerine göre değișimi
Șekil incelendiğinde Tip 6 için doğalgaz yaktl merkezi stma sisteminin 1.906,55
TL ile yllk eșdeğer maliyeti en düșük seçenek olduğu görülmektedir. Bunun
sonucu olarak doğalgazn bu seçenekler arasnda en ekonomik yakt olduğu
ortaya çkmștr. Yllk eșdeğer maliyetinin en yüksek olduğu seçenek ise
4.969,75 TL ile 10 daireli Tip 1 için fuel oil yaktl merkezi sistem olmuștur.

Çalșmann yapldğ Erzurum’da doğalgaz 2005 ylnda kullanlmaya bașlanmștr.
Bu tarihe kadar șehirde kömür yaktl merkezi stma sistemleri kullanlmștr.
Doğalgazn gelmesi ile konutlarn büyük çoğunluğu yakt olarak doğalgaz
kullanan sistemlere geçiș yapmștr. Sistem dönüșümleri doğalgazl merkezi ve
doğalgazl bireysel sistemler yönünde olmuștur. Kömürlü merkezi sistemlerinin
doğalgazl sisteme dönüștürülmesinin her bir daire için maliyetleri Çizelge 5’te
sunulmuștur.
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Çizelge 5. Kömürlü merkezi stma sistemlerinin doğalgazl sistemlere
dönüștürülmesi maliyeti (TL/Daire)

daha konforlu bir yașam sunduğu için ve hayat standartlarnn daha yükseltilmesi
adna yaygnlaștrlmas ve özendirilmesi gerekmektedir.

10. Kaynaklar
Istma Sistemi (Doğalgazl)
Bina Tipi
TİP-1
TİP-2
TİP-3
TİP-4
TİP-5
TİP-6

Merkezi

Bireysel

2.947,75
2.664,05
2.635,09
2.454,77
2.343,11
2.133,22

3.139,19
3.079,67
3.032,35
3.007,21
2.962,21
2.957,21
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6. Sonuç
Bu çalșmada Erzurum’da bulunan 10, 16, 20, 32, 64, 96 daireli 6 farkl bina tipi için
stma sistemlerinin ekonomik analizi yaplmștr. Bina seçiminde mimarilerinin
ayn ya da yakn olmalarna dikkat edilmiștir. İncelenen stma sistemlerinin yakt
olarak doğalgaz, kömür ve fuel oil kullanmalar halindeki ekonomik davranșlar
irdelenmiștir. Daha sonra bu stma sistemlerinin merkezi ve bireysel olarak
kullanmlarnn ekonomik avantajlar ve dezavantajlar araștrlmștr. Ekonomik
değerlendirmelerin daha sağlkl yaplabilmesi için yllk eșdeğer metodu
kullanlmștr.
Çalșma sonunda stma sistemlerinin ekonomikliğini belirleyen en önemli
etkenlerden birinin kullanlan yakt türü olduğu ortaya çkmștr. Kullanlan yakt
türlerinin içinde ise en ekonomik yaktn doğalgaz olduğu kanaatine varlmștr.
Doğalgazn kullanmnn yaygnlaștrlmasnn ülke ekonomisine de olumlu
etkilerinin olacağ belirlenmiștir. Bunun yannda kimyasal bileșimi itibari ile
doğalgazn alternatiflerine göre daha temiz bir yakt olduğu bilinmektedir [7]. Bu
nedenle çevreye zarar veren bileșiklerin doğaya salnmasnn azaltlmas adna
doğalgaz ülke genelinde kullanmnn yaygnlaștrlmas tavsiye edilmektedir.
Çizelge 4, ayrntl olarak incelendiğinde en yüksek ilk yatrm maliyeti Tip 1 (10
daire) binas için 4950 TL ile doğalgazl merkezi sisteminkidir. En düșük ilk
yatrm maliyeti ise 2530 TL ile kömürlü merkezi sistemin Tip 6 ya (96 daire)
uygulanmas durumunda gözlenmiștir. Ancak ekonomiklik açsndan yllk ișletme
ve bakm maliyetleri de göz önüne alnmaldr. İncelenen sistemlerin yllk
eșdeğer maliyetleri incelendiğinde tip 6 da kullanlacak olan doğalgazl merkezi
sistemin daha ekonomik olduğu anlașlmaktadr. Bu durumda ilk yatrm
maliyetinin düșük olmasnn stma sistemlerinin ekonomiklik değerlendirmesi
için yeterli olmayacağ ortaya çkmștr.
Istma sistemlerinin tasarlanmasnda ve seçiminde dikkat edilmesi gereken en
önemli noktalardan biri de binalarda daire saysnn artmasna bağl olarak daire
bașna düșen birim maliyetlerin bütün seçenekler için azalyor olmasdr. Bunun
ana sebebi daire saysnn artmasna ve dairelerin binalarda daha skșk düzende
yerleșmesine bağl olarak her bir daire için sl kayplarn azalmasdr. Bu durum
dairelerin ve tüm binann sl yüklerinin azalmasna neden olduğu için yakt
tüketimini düșürmekte ve sistem kapasitelerinin daha küçük seçilebilmesine
imkân vermektedir. Bunun yannda ilgili sistem donanmlarnn satn alnmas
esnasnda ilgili firma ile yaplan anlașmalarda daire saysnn fazla olmasnn da
olumlu etkileri olmaktadr.
Bu çalșmada bireysel stma sistemleri incelenirken binada tüm dairelerin kombi
sistemini ayn süre boyunca ve sürekli ayn scaklk ayarnda kullandklar
düșünülmüștür. Ancak pratikte bunu sağlamann imkânsz olduğu bilinmelidir. Bu
sebeple kombili bir dairenin bir yl içinde tüketeceği doğalgaz miktarnn
belirlenebilmesi çok zordur. Çok fazla daire saysnn olduğu binalarda bu durum
çeșitli sorunlara yol açmaktadr. Bu açdan bakldğnda binalarda daha konforlu
stma yaplabilmesi için merkezi sistemlerin tercih edilmesi doğru bir yaklașm
olmaktadr.
Istma sistemlerinin farkl yönlerden karșlaștrlmasnn yapldğ bu çalșmada
ortaya çkan en önemli ve dikkat edilmesi gereken sonuç merkezi stma
sistemlerinin bütün yönleri ile bireysel stma sistemlerinden daha üstün
olduğudur. Șekil 3 ayrntl bir șekilde irdelenirse merkezi stma sistemlerinin
ekonomik yönden bireysel stma sistemlerine göre çok avantajl olduğu
görülecektir. Bu konu ile ilgili olarak Bayndrlk ve İskan Bakanlğnca yaynlanan
ve 05 Aralk 2009 da yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine
göre Yeni yaplacak binalarda; toplam kullanm alannn 1.000 m2’den büyük
olmas halinde merkezi stma sistemi kullanlmasn mecburi klmștr. Bunlarn
yannda merkezi stma sistemlerinin tercih edilmesinin yakt tüketimini
azaltmasna bağl olarak çevresel avantajlarn da dikkate almak gerekmektedir.
Bahsi geçen tüm olumlu etkiler dikkate alndğnda binalarda merkezi stma
sistemlerinin kullanlmasnn ekonomik, çevreyle ilgili, avantajlarnn yan sra
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Özet
Konutlarda snma ve scak su için harcanan enerji giderleri her geçen gün
artmaktadr. Özellikle fosil kaynakl enerji kullanm hem kaynak sorununu hem
de çevre problemlerini beraberinde getirmektedir. Enerji tasarrufu ve çevre
korunumu için önerilen güneș enerjisi, konutlarn scak su ihtiyaçlarn
karșlamada bir alternatif olușturmaktadr. Güneș enerjisinin en basit ve yaygn
kullanm konutlarda scak su elde etme sistemleridir. Bu sistemler son
zamanlarda donmaya karș önlem alnmak sureti ile Erzurum’da da
kullanlmaya bașlanlmștr. Bu çalșmada Erzurum’da kurulan kapal devreli bir
güneș enerjili su stma sistemi ile fosil kökenli yakt kullanan sistemlerin
beraber çalștğ bir birleșik sistem tasarlanmș ve ekonomik yönden
incelenmiștir. Yardmc stma sistemi olarak LPG yaktl șofben ve doğalgaz
yaktl kombi sistemi kullanlmștr. Çalșma sonucunda güneș enerjili stma
sisteminin her iki yakt türü için de ekonomik olduğu ve bölgede
kullanlabileceği belirlenmiștir.
Anahtar kelimeler: Güneș Enerjisi, Güneș enerjili stma, Scak su sistemleri,
ekonomik analiz

Abstract
Cost of the energy that used to obtain hot water increase day by day
depending on changing life standards and increase of fuel prices. Using fossil
fuels which are in tendency to give out causes to environmental problems.
Solar energy that clean and renewable is an alternative to get hot top water
in buildings. Generating hot water is the simplest method for making use of
solar energy. Using solar energy systems was not useful in cold climate areas
in the history because of the climatic reasons like freezing. With the last
improvements made on those systems solar energy could be used in the cold
climate areas like Erzurum. In this study close cycled water heating solar
energy system was designed assisted by a heater system uses fossil fuels as
natural gas or LPG. Economical and energetic treatments of that system were
investigated among the choice.
Keywords: Solar Energy, Solar heating, Water heating systems, Economical
analysis

1. Giriș
İnsanoğlu teknolojideki gelișmelere bağl olarak sürekli hayat standardn ve
konforunu yükseltmek için çaba sarf ederken buna paralel olarak enerjiye olan
bağmllğn da artrmaktadr. Ancak enerji kaynaklarna olan talebimiz
artarken birincil enerji kaynağ olarak kullandğmz fosil kökenli yaktlarn
yeryüzündeki rezervleri de hzla azalarak tükenme noktasna gelmiș ve
fiyatlar yeterince yükselmiștir. Buna karșn milenyum çağn yașadğmz șu
günlerde dünya üzerindeki yașamn devam için enerjiyi kullanmak da oksijen
kadar gerekli hale gelmiștir. Bu sorunun çözümü için gidilebilecek iki yol vardr.
Bunlardan birincisi mevcut enerji kaynaklarnn daha verimli kullanlmasn
sağlamak amacyla konvansiyonel enerji dönüșüm sistemlerinin geliștirilerek
ya da yeni sistemler türetilerek verimlerinin artrlmasdr. Bu anlamda
kojenerasyon sistemleri güzel bir örnek teșkil etmektedir.
İkinci bir yol ise alternatif enerji kaynaklarnn değerlendirilmesi, verimlerinin
artrlmas ve kullanmnn yaygnlaștrlmas için çaba sarf etmektir. Alternatif
enerji kaynaklarnn içinde en yaygn olarak kullanlan güneș enerjili stma
sistemleridir ve güneș enerjili stma sistemleri de çoğunlukla scak su temini
için kullanlmaktadr.
Güneș enerjili su stma sistemleri yakn zamana kadar Erzurum gibi soğuk
iklim bölgelerinde çok fazla kullanlmamaktayd. Ancak sistem üzerinde yaplan
baz geliștirmeler ve söz konusu sistemlerinin maliyetlerinin düșmesi gibi
ekonomik sebeplere bağl olarak Erzurum gibi soğuk iklim bölgelerinde de
güneș enerjili stma sistemlerinin kullanm yaygnlașmaya bașlamștr. Bu
çalșmada güneș enerjili su stma sistemlerinin Erzurum’da kapal devreli
uygulamalarnn șofben veya kombi gibi fosil yakt kullanan sistemlerle karma
olarak kullanlmas durumundaki çalșma analizi yaplarak ekonomik getirileri
ve yakt tasarrufu incelenmiștir.

Güneș șnm atmosferi geçerken, atmosferde bulunan parçacklar tarafndan
yutulur veya saçlr; böylece azalarak atmosfer dșna gelen șnmn 0,1 veya
0,8 arasnda bir ksm yeryüzüne ulașr [1]. Atmosferde șnm engelleyen ana
faktörlerden biri de içinde bulundurduğu nemdir. Erzurum’da atmosferdeki
nem orannn düșük olmas güneș șnmnn yeryüzüne ulașmasnda șehre
avantaj kazandrmaktadr. Bununla beraber yeryüzüne ulașan șnm oranlar
dikkate alndğnda Erzurum ilinin güneș enerjisinden faydalanmas açsndan
ülkedeki birçok șehirden daha uygun olduğu görülmektedir.[2,3] Erzurum gibi
soğuk iklim bölgelerinde güneș enerjili su stma sistemlerinin kullanlmas
uygun olmasna rağmen kș mevsiminin uzun sürmesine ve güneșlenme
süresinin ksa olmasna bağl olarak yln büyük bölümünde tek bașna yetersiz
kalmaktadr. Ancak güneșin olmadğ ya da yetersiz kaldğ anlarda sistemin
çalșmasnn kesintiye uğramamas için güneș enerjisi sistemi fosil yaktlarla
ortak kullanlabilir [4]. Bu amaçla tasarlanan güneș enerjisi ve șofbenin ortak
kullanlacağ su stma sistemi Șekil 1 de görülmektedir. Sistem basit bir
otomatik kontrol ünitesi ile desteklenmiștir. Güneș enerjisi tarafndan stlan
su, scaklğnn yeterli olmas halinde direk kullanlacak, scaklğnn yeterli
olmamas durumunda ise șofben (kombi) tarafndan ikinci bir stma ișlemi
uygulanacaktr. Güneș enerji sisteminin tamamen devreden çkmas ya da
çkarlmak istenmesi halinde ise șofben gerekli suyu direk șebekeden
karșlayacak ve scak su ihtiyacn tek bașna giderecektir.

3. Ekonomik Analiz
Güneș enerjili stma sistemlerinde elde edilecek scak suyun maliyeti sadece
tesis ilk yatrm maliyetinden ibaret olup bakm onarm maliyetleri ise yok
denebilecek kadar azdr. Zaten güneș enerjili su stma sistemlerinin tercih
edilme sebeplerinin bașnda ekonomikliği gelmektedir. Söz konusu sistemler
genellikle evsel uygulamalarda kullanldğ için ekonomik olmalar
gerekmektedir. Bu nedenle güneș enerjili su stma sistemleri için genellikle
yln tamamnda ihtiyacn hepsini karșlayacak șekilde tasarm yaplmaz ya da
yaplamaz [5]. Yaz aylarnda ihtiyaç karșlanabilse bile kș aylarnda veya
güneșin olmadğ zamanlar için mutlaka yardmc enerji kaynaklar ile
desteklenmelidir. Bu nedenle güneș enerjili stma sistemleri yakt tasarrufu
sağlamak ve scak su maliyetini düșürmek üzere projelendirilebilirler.
Çalșmamzda Erzurum ilinde bulunan dört kișilik bir çekirdek aile için güneș
enerji sisteminin ekonomik getirileri araștrlmș ve geri ödeme süresi
incelenerek ne kadar tercih edilebilir olduğu irdelenmiștir. Yardmc stma
sistemi olarak LPG yaktl șofben ve doğalgaz yaktl kombi sistemi tercih
edilmiștir. Bu șartlar dikkate alnarak üzerinde çalștğmz sistemlerin
ekonomik analizi için dinamik geri ödeme süresi hesabnn uygun sonuçlar
vermediği, statik geri ödeme hesabnn ise tatmin edici olmadğ görülmüștür.
Bu bilgilerin șğnda Duffie ve arkadașlarnn sunduğu korelâsyondan
faydalanlmasnn daha doğru sonuçlar vereceği kanaatine varlmștr.
İlgili Formül așağda gösterildiği șekli ile uygulanmștr [6] .

 Cs İ F

 1
ln 
 fQ C

y
F1


Np 
ln 1  İ F 

(1)

N p : Geri ödeme süresi (yl)
Cs : Güneș enerjili su stma sistemin yllk maliyeti (TL)
İ F : İlgili yaktn yllk artș oran
f : Güneș enerjisi faydalanma oran
Qy : Yllk toplam sl yük (GJoule)
CF 1 :Yaktn birim enerji maliyeti (TL/GJoule)
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Burada Cs sistemin ilk yatrm maliyeti ile sistemin (karma sistem) kullanlmas
halinde harcanan diğer enerji türlerinin maliyetinin toplanmas ile bulunur.
Örneğin Sistem kurulumumuz 1000 TL, fosil yakt kullanm maliyeti 250 TL ve
pompa için harcanan elektrik maliyeti 120 TL ise Cs 1370 TL olacaktr. Yaktn
birim maliyeti CF1 ise bir yaktn yaklmasndan sonra yanma verimi ve vergiler
dâhil edildiğinde bir GJoule değerindeki enerji miktarnn maliyetidir. Ksacas
yaktn birim enerji maliyetidir.

4. Aylk Isl İhtiyaçlar ve Güneș Enerjisi
Erzurum için ortalama șebeke suyu scaklğ (Tșebeke), ortalama çevre scaklğ
(Tçevre), yatay düzlemde birim metrekareye gelen günlük toplam güneș șnm
değerleri (Q), [3] numaral kaynaktan alnmș ve Çizelge 1 de sunulmuștur.
Erzurum’da șebeke suyu, donmaya karș önlem olarak toprağn yaklașk bir
metre altndan tașnmaktadr. Bu sebeple șebeke suyu belirtilen kaynaktan
yararlanlmak sureti ile 1 m derinlikteki toprak scaklğ olarak tayin edilmiștir.
Toplayc eğimi her ay için farkl olacak șekilde belirlenmiș ve belirtilen
eğimdeki toplayclara gelen toplam șnm Qe [1] numaral kaynaktan
faydalanlarak hesaplanmș ve Çizelge 1 de sunulmuștur.
Toplayc eğimi s; e ilin enlem açs değeri, d ise belirtilen ay için deklinasyon
açs olmak üzere așağdaki gibi hesaplanr [1].
Toplayc eğimi : s  e  d
(2)

Burada (Çizelge 1); n belirtilen ayn gün says, Gün o ayn ortalama değerlerini
veren günü, Tșebeke șebeke suyu scaklğn (100 cm derinlikteki toprak scaklğ)
temsil etmektedir. Q yeryüzünde bir metrekare yatay düzleme gelen günlük
güneș șnm, Qo atmosfer dșnda bir metrekare yatay düzleme gelen güneș
șnm, Qe birim metrekare eğik düzleme gelen günlük güneș șnmdr. t
belirtilen gündeki toplam güneșlenme zaman, T(L) söz konusu ayda ölçülen en
düșük çevre scaklğ, T(H) en yüksek çevre scaklğ, T(ort) ortalama çevre
scaklğdr.
Aylk sl ihtiyaçlar dört kișilik tek daire için hesaplanmștr. Kiși bașna scak su
tüketimi
tse standartlar dikkate alnarak 60 litre ve kullanm suyu scaklğ
60oC kabul edilmiștir [7]. Bir ev için günlük scak su ihtiyac 240 litre olarak
belirlenmiș ve yln her ay için scak su sl yükleri Qay așağdaki bağnt yardm
ile hesaplanmștr [8].

Qay  n m y c p , su (Ty  Tsebeke )

(3)

Burada Ty kullanm suyu scaklğ, n ayn gün saysdr ve suyun özgül s oran
CP =4.18 kJ/Kg-K olarak alnmștr. Her ay için sl yük değeri Çizelge 2 de
gösterilmiștir. Aylara göre sl yükün ve 3,8 m2 eğik yüzeye gelen güneș șnm
miktarnn değișimi ise Șekil 2 de gösterilmiștir.

Genleşme
tank
Is Değiştirici

Depo

Gelen şnm

Şofben
(kombi)
Toplayc

Kullanm
suyu

Şebeke suyu
(depoya giriş)

Üç yollu vana

Şebeke suyu
(kombiye giriş)

Șekil 1. Karma Sistemin șematik gösterimi (güneș enerjisi fosil yaktl)
Çizelge 1. Erzurum için scaklklar ve güneye dönük farkl eğimlerde düzlemlere gelen güneș șnm ve güneșlenme süresi değerleri
Aylar
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n

Gün

T șebeke (oC)

T çevre (oC)
T(ort) T(H)
-10.8
-4.4

t
(saat)
2.95

Q
MJ/m2-gün
8.66

Qo
MJ/ m2-gün
15.3

Qe(gün)
MJ/ m2-gün
8.03

Qe (ay)
MJ/ m2-ay
248.93

Ocak

31

17

3.29

T(L)
-16.9

Șubat
Mart
Nisan

28
31
30

16
16
15

1.66
1.54
3.88

-16.7
-9.8
-0.9

-10.1
-3.7
5.2

-3.1
2.6
11.8

3.82
4.39
5.89

12.58
15.97
16.95

20.55
27.4
34.4

12.3
14.2
18.5

344.4
440.2
558

Mays

31

15

8.49

2.7

10.3

17.3

7.56

19.89

39.4

21.03

651.93

Haziran

30

11

12.81

5.5

14.6

22.3

9.92

23.17

41.32

23.9

717

Temmuz

31

17

16.49

9.6

19.1

27.2

10.75

23.19

40.26

24.5

759.5

Ağustos

31

16

18.51

9.1

18.9

27.7

10.54

21.21

36.23

22.95

711.45

Eylül

30

15

17.69

3.5

13.6

23.3

8.31

17.25

29.83

21.3

639

Ekim

31

15

14.48

-0.6

7.4

16.3

6.28

12.57

22.52

15.8

489.8

Kasm

30

14

10.04

-6.8

-0.5

6.9

4.26

8.79

16.52

11.9

357

Aralk

31

10

5.99

-12.6

-7.2

-1.6

2.31

7.03

13.82

9.7

300.7

yutma geçirme çarpm olmak üzere faydalanma oranlar hesaplanma yöntemi,
TSE standartlarna göre așağda verildiği gibidir [7].
A
F
X  FRU L . R .(Tref  Tcev ). t . C
FR
Q AY

(4)

A
F  ( )
Y  FR ( ) n . R .
.Qe n . C
FR ( ) n
Q AY

(5)

Olmak üzere faydalanma oran fi:

Șekill 2. Isl yükün ve yüzeye gelen șnmn aylara göre değișimi
Çizelge 2. Aylara göre sl yükler
Aylar
Ocak
Șubat
Mart
Nisan
Mays
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasm
Aralk

Isl Yük Qay (MJ/ay)
1340,1
1248,6
1385,5
1282,1
1205,4
1058,1
998,0
945,7
935,7
1050,1
1127,6
1270,1

2
2
3
f 1.029 Y  0.065 X  0.245Y  0.0018 X  0.0215Y (6)
i
İncelenen sistemde pratikte de en yaygn kullanldğ șekli ile düz toplayclarn
her ay için hesaplanan eğimde tam güneye dönük olarak konumlandrlmas
planlanmștr. Faydalanma oran hesabnda kullanlan değișkenlerin değerleri
üretici kataloglarndan faydalanlarak belirlenmiș ve Çizelge 3 de sunulmuștur.
Çizelge 3. Faydalanma oranlar hesab değișkenleri

FRU L
4.3

FR

FR
0.9

Tref
100 oC

FR ( ) n
0.8

( )

( )n

0.94

Burada s toplayc eğimi, Ac toplam toplayc yüzey alan, Qay ise aylk sl yükü
temsil etmektedir. Aylk faydalanma oranlar incelendiğinde temmuz ağustos
eylül aylarnda güneș enerjili stma sistemi ile scak su ihtiyacnn tamamnn
karșlanabildiği görülmektedir. Görsel açdan daha anlașlabilir olmas için
aylara göre faydalanma oranlarn gösteren grafik Șekil 3 ‘te sunulmuștur.

6. Scak su ihtiyac için yakt tasarrufu
Dört kișilik bir ev için kiși bașna 60 litre scak su kabulüne göre yaplan
hesaplamalarda bir yl için toplam scak su sl yükünün 20.013,2 Mjoule olduğu
tespit edilmiștir. Güneș enerjili su stma sistemi sayesinde bu ihtiyacn % 73,6
snn güneșten, kalan %26,4 lük ksmnn ise fosil kökenli yaktlardan (kombili
sistem için doğalgaz ve șofben için LPG) karșlanabileceği belirlenmiștir.

5. Aylk Faydalanma Oranlarnn Hesab
Güneș kolektörlü scak su sistemlerini projelendirmede farkl yöntemler
izlenebilir. İhtiyaç duyulan s enerjisinin güneșten karșlanabilinen ksmnn
oranna faydalanma oran denir. Projelendirmelerde ihtiyacn güneșten
karșlanma oran (faydalanma oran) tüm yl için %100 olmayacağ gibi bu oran
% 10’un altnda da olmamas istenmektedir. Pratik uygulamalarda genel olarak
Mays aynda ihtiyacn %70’inin karșlanacağn düșünerek projelendirmekte
yarar vardr.
Aylk güneș enerjisinden faydalanma oranlar f-chart yöntemi yaklașm
kullanlarak hesaplanmștr. FR toplayc s kazanç faktörü, FR’/FR s
değiștiricisinin toplayc s kazanç faktörüne etkisi, UL toplayc s kayp
katsays (W/m2 – oC), ∆t göz önüne alnan aydaki toplamo saniye saysdr.
Tçev aylk ortalama
çevre scaklğ, Tref referans scaklğ(100 C) [9], AC toplam
toplayc alan(m2), QAY aylk scak su sl yükü (J), Qe s eğimine2 sahip toplayc
üzerine gelen aylk ortalama günlük toplam güneș șnm (J/m ). n göz önüne
alnan aydaki gün says ( ) n ve ( )n sras ile normal doğrultuda gelen
güneș șnm için toplayc yutma geçirme çarpm ve aylk ortalama toplayc

Șekil 3. Faydalanma orannn aylara göre değișimi

697

Çizelge 4. Faydalanma oranlar hesaplama çizelgesi
AYLAR
Ocak
Șubat
Mart
Nisan
Mays
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasm
Aralk

S
(eğim)
60o
50 o
40 o
30 o
20 o
20 o
20 o
25 o
40 o
50 o
60 o
60 o

Güneșlenme
süresi (saat)
2,95
3,82
4,39
5,89
7,56
9,92
10,75
10,54
8,31
6,28
4,26
2,31

Qe (gün)
MJ/ m2-gün
8.03
12.30
14.20
18.60
21.03
23.90
24.50
22.95
21.30
15.80
11.90
9.70

Qay
MJ/ ay
1913.35
1777.86
1972.39
1832.36
1737.90
1540.79
1467.99
1399.84
1381.46
1535.81
1631.23
1822.25

Tçevre
(oC)
-10.80
-10.10
-3.70
5.20
10.30
14.60
19.10
18.90
13.60
7.40
-0.50
-7.20

Yllk faydalanma oran: f=fi*yi

7. Geri Ödeme Süresi Hesab
İncelenen sistemin ilk yatrm maliyetinin belirlenmesi için bölgede faaliyet
gösteren firmalarla irtibata geçilmiștir. Söz konusu sistem için bulunan en
uygun fiyat, her șey dâhil olmak kayd ile 1.750 TL olarak belirlenmiștir. Güneș
enerjisi sisteminin kurulmas halinde yakttan ciddi oranda tasarruf sağlanacağ
açktr. Doğalgaz ve LPG yaktlar için geri ödeme süresi 1 numaral eșitlikten
yararlanlarak hesaplanmștr.

Tșebeke (oC)
3.29
1.66
1.54
3.88
8.49
12.81
16.49
18.51
17.69
14.48
10.04
5.99

Ac
(m2)
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

X

Y

fi

yi

2.28
2.20
2.07
1.97
2.03
2.11
2.17
2.28
2.38
2.37
2.35
2.32

0.33
0.50
0.57
0.78
0.96
1.20
1.33
1.31
1.19
0.82
0.56
0.42

0.43
0.55
0.57
0.70
0.82
0.95
1.0
1.0
1.0
0.82
0.64
0.52

0.10
0.09
0.10
0.09
0.09
0.08
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.09

→ f= 0.736

Tek bașna LPG‘li sistem için gerekli yakt tüketimi yllk 532 kg iken 388 kg/yl
yakt tasarrufu yaplarak tüketim 143 kg/yl’a düșürülerek yllk 1400TL
değerinde ekonomik kazanç sağlanmaktadr.

Doğalgazn birim fiyat 0,667802 TL/m3 ve alt sl değeri Hu= 8250 Kcal/ m3
olarak belirlenmiștir. Katma değer vergisi 0,18 ve yanma verimi 0,93 kabul
edilmiștir.[10] Birim dönüșümü yaplnca m3 doğalgazdan alnabilecek enerji
0,0345411 GJoule’dür. Birim yakt maliyeti ise așağda hesaplanmștr.

CF 1 

0,667802

 0,0345411 0,93

*1,18  21, 217

Çizelge 4 ten görüldüğü gibi ihtiyaç duyulan scak suyun üretilebilmesi için
gerekli yllk 20,02 GJoule miktarndaki enerjinin 14,735 GJoule değerindeki
ksm (%73,6) güneș enerjisinden kalan 5,285 GJoule değerindeki ksm (%26,4)
ise fosil kökenli yakt (doğalgaz) harcanarak elde edilecektir. Gerekli
doğalgazn maliyeti ve güneș enerjisinin yllk toplam maliyeti:
Doğalgazn maliyeti:
20, 2 * 0, 264 * 21, 217  112, 4485TL olmak üzere

C s 1750  112, 4485  1862 TL olarak hesaplanmștr.
Doğalgazn yllk fiyat artș yaklașk %30 kabul edilmek kayd ile geri ödeme
süresi așağdaki gibi hesaplanmștr
.



1862*0,3
ln 
1
0,736*20,02*21,217 
Np  
 3,908 yl
ln 1 0,3
Ayn hesaplamalar LPG (12KG lk tüplerde kullanlan) için, alt sl değeri 11.100
KCal/Kg, birim fiyat 3,66 TL/kg, fiyat artș oran %15, kabul edilerek yaplmștr.
Yanma verimi ise 0,81 kabul edilmiștir. LPG için birim yakt maliyeti 85,5
TL/GJoule, sistemin yllk toplam maliyeti 2205,98 TL ve geri ödeme süresi
1,669 yl olarak belirlenmiștir.
Doğalgaz için yllk artș oran çeșitli kaynaklardan, ilgili yaynlardan, gaz
dağtm șirketlerinden ve enerji bakanlğ yaynlarndan faydalanlarak
belirlenmiștir. LPG yakt için ise bakanlk yaynlarndan ve tüp gaz firmalarnn
internet sayfalarndan faydalanlmștr.

8. Ekonomik Değerlendirmelerin Yaplmas
Yardmc yakt olarak doğalgaz seçildiğinde yllk yakt tüketimi 563 m3 ten 168
m3 e düșmekte ve 395 metreküp doğalgaz tasarrufu sağlanmaktadr. Parasal
olarak ise ylda yaklașk 365 TL değerinde tasarruf sağlanmaktadr. Doğalgazl
sistem için tasarruf edilen yakt miktarnn aylara göre karșlaștrlmas Șekil
4’te sunulmuștur.
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Șekil 4. Doğalgazl sistem için aylara göre gerekli yakt tüketimi ve yaplan
yakt tasarrufu
Karma sistemde scak su üretimi için kullanlan enerjinin birim maliyeti
doğalgaz ve LPG ye göre değișiklik arz etmektedir. Geri ödeme süresi içinde
enerji maliyetine ilk yatrm masraflarndan kaynaklanan ek maliyet
binmektedir. Bu hesabn yaplmas için ilk yatrm maliyeti geri ödeme süresine
(ay olarak) bölünmüș ve o aya ait yakt maliyeti de eklenerek kullanlan
toplam enerji maliyeti belirlenmiștir. Daha sonra o ay için birim enerji maliyeti
ve buradan yola çklarak geri ödeme süresi içindeki ortalama birim enerji
maliyeti hesaplanmștr.
Birim enerji maliyetlerinin aylara göre değișimi Çizelge 5’te ayrntl olarak
verilmiștir. Bu değerlere göre Doğalgazl sistem için ortalama birim enerji
maliyeti ilk 3,9 yl için 28,84 TL/GJoule olurken sonrasnda 6,11 TL/GJoule
değerine gerilemiștir. 3,9 yldan sonra birim enerji maliyeti 21,2 TL den 6,11 TL
ye düșmüștür. LPG sisteminde ise ilk 1,7 yldan sonra birim enerji maliyeti 85,5
TL den 24,4 TL düșmüștür.
Șofben sistemi için birim enerji maliyetlerinin geri ödeme süresi içinde ve
sonrasnda aylara göre değișimi Șekil 5 te gösterilmiștir.

Üzerinde çalșlan yardmc fosil yaktl sistemin doğalgazl olmas durumunda
geri ödeme süresi 3,9 yl olarak hesaplanmștr. Bu süre makul snrlar içindedir
ve sistemin ekonomik olduğu anlamn tașmaktadr. Ortalama birim enerji
maliyeti geri ödeme süresi içinde normaldeki maliyetinden yüksek çkmștr.
Ancak sistem kendisini amorti ettikten sonra birim enerji maliyetinde % 71 gibi
büyük bir düșüș olup toplamda 21,2TL’den 6,11 TL’ye düșmektedir.

Șekil 5. LPG li sistemi için birim enerji maliyetinin iki farkl süreç için aylara
göre değișimi
Çizelge 5. Aylara göre birim enerji maliyeti değișimi
Birim Enerji Maliyeti

(TL/GJoule)

DOĞALGAZ
AYLAR

Ocak
Șubat
Mart
Nisan
Mays
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasm
Aralk
ORTALAMA
Fosil yaktl

Geri
Ödeme
Süresi
İçinde
33,43
32,12
29,40
27,77
25,91
25,39
25,47
26,71
27,07
28,69
31,81
32,30
28,84

Güneș enerjili su stma sistemlerinin kullanm çevresel açdan da uygundur.
Zaten çevre dostu olarak bilinen sistemler kullanldğnda tasarruf edilen fosil
kökenli yakt miktarnn çevrede yapacağ olumsuz etkiler de engellenmiș
olmaktadr.
Güneș enerjili scak su elde etme sistemlerinin Erzurum gibi soğuk iklim
bölgelerinde kullanlmas hem ekonomik açdan hem de çevresel açdan doğru
bir uygulama olacaktr.

LPG

Geri Ödeme
Süresinden
sonra

Geri Ödeme
Süresi
İçinde

Geri Ödeme
Süresinden
sonra

13,89
11,09
10,44
7,37
4,39
1,13
0
0
0
4,34
8,89
11,78
6,11

74,66
65,05
60,38
49,64
38,95
28,74
25,47
26,71
27,07
41,56
58,19
67,28
46,97

55,12
44,01
41,42
29,23
17,44
4,47
0
0
0
17,21
35,26
46,76
24,24

21,2

Yakt olarak LPG kullanan șofben sisteminin güneș enerjili stma sistemi ile
beraber kullanlmas durumunda ise geri ödeme süresi 1,7 yl gibi ksa bir süre
çkmasna rağmen amorti süresinden sonraki yllarda birim enerji maliyeti
doğalgazl sistemin birim enerji maliyetinden çok daha yüksek bulunmuștur.
LPG li sistem için birim enerji maliyetinde yaklașk % 72 orannda azalma
olmuștur. Sistem ömrü 20 yl olarak düșünül düğünde amorti sürelerinden
sonra sistemler kombili: 15,1 yl, șofbenli: 18,3 yl daha kullanlacaktr. Bu süreler
dikkate alndğnda güneș enerjili su stma sistemlerinin geri ödeme süresi
daha uzun olsa bile doğalgaz yaktl sistemler ile beraber kullanlmas uzun
vadede daha uygun olmaktadr.

İlk yatrm maliyetinin alternatiflerine göre çok düșük olmas, ișletme
maliyetinin olmamas, çok fazla bakm onarm gerektirmemesi bu sistemlerin
önemli avantajlarndandr. Bu avantajlar da dikkate alndğnda güneș enerjili
sistemlerin yaygnlaștrlmasnn ekonomik açdan ülkemize, çevresel açdan
dünyamza ve yakt tasarrufu açsndan ise bütün insanlara önemli faydalar
olacağ açktr.
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Güneș enerjili stma sistemlerinin müstakil olarak kullanlmasnn daha yaygn
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Özet
Bu çalșmann amac; ‘bütünleșme’ ve ‘sistem’ kavramlarnn irdelenmesi,
‘mimarlk sistemleri’nin sorgulanmas, yap sistemleri ve ekosistemlerin
bütünleșme sürecinde yenilenebilir enerji kaynaklarnn önem kazanmas
kapsamnda yap ile rüzgar türbinlerinin bütünleșmesi, bu bağlamda son
yllarda dünya literatüründe detayl araștrmalar bașlatlan gelișmiș ülkelerde
alternatif bir enerji kaynağ olarak kullanm giderek yaygnlk kazanan rüzgar
enerjisinin, yap sistemleri ile bütünleșme stratejilerininin araștrarak; konunun
mimari, yapsal ve çevresel boyutlarnn irdelenip, bütünleșme tasarm
ölçütlerinin olușturulmasdr. Mimarlk sistemlerinin bütünleșme yöntemlerinin
arayș, çalșmann çkș noktasdr. Günümüzde, enerji ihtiyacnda görülen artș
ve mevcut enerji kaynaklarnn tükenmekte olmas, yenilenebilir enerji
kaynaklarnn kullanmn zorunlu duruma getirmektedir. Bu nedenle,
yenilenebilir enerji kaynaklarnn yap ve ekosistem (çevre) arasnda
bütünleșmeyi sağlayan yapya entegre alt sistemler olarak ele alnmasn
sağlamștr. Bu çerçevede, uygulamas gerçekleșmiș, uygulama așamasnda
olan ve henüz tasarm așamasnda olan literatüre geçmiș alannn öncüleri
olarak kabul görmüș rüzgar türbinlerinin bütünleșik olarak kullanldğ bina
örnekleri (3 bina örneği) belirlenerek bütünleșme düzey ve șekilleri, tasarm ve
olușum özellikleri mimari tasarm ve yap formu kapsamnda saptanmaya
çalșlmștr. Bu saptama çalșmas içinde, rüzgar türbinlerinin yerleșim șekli ve
yaplarn mimari tasarm kriterleri PhotoshopPortable ve Autocad 2009
programlar araclğyla irdelenerek analiz sonuçlandrlmștr. Sonuçta,
bütünleșme düzey ve șekillerinin yap formu ile ilișkili olarak farkllaștğ ortaya
konulmuștur.
Anahtar kelimeler: Sistem yaklașm, bütünleșme, bütünleșik mimarlk
sistemleri, rüzgar enerjisi, yüksek yaplar

Abstract
The aim of this study is to examine ‘integrated architecture’ and ‘system’
concepts, during the integration process of building systems and ecosystems,
with renewable energy sources to become important, integration of building
systems and wind turbines, in this context in recent years the wind energy
about which detailed research is initiated in world literature and which is
initiated to be used widely, examining the integration strategies, architectural,
structural and environmental dimensions of the subject, creation of integration
design criteria. The starting point of the study is; searching the integration
method of architectural systems. Nowadays because of the increasing
demand of energy and decreasing of present energy sources force alternative
energy sources to be used. For this reason, it is provided to deal with
renewable energies as sub-systems which satisfies the integration between
building and ecosystem. In this context, 3 building integrated wind turbines
are determined, then it is tried to determine the integration potentials, design
and process features between architectural design and building form. In this
study, shape of the placement of wind turbines and architectural design
criterias of buildings is analyzed with PhotoshopPortable and Autocad 2009
programs. Eventually, this study introduces that the integration potential of
wind turbines is related with building form.
Keywords: systems approach, integration, integrated architectural systems,
wind energy, high-rise buildings

1. Giriș
Mimarlkta Bütünleșme ve Sistem Yaklașm kavram, birçok araștrmac ve
mimar tarafndan farkl yöntemlerle incelenmiștir. Bazlar, kavramlarn doğușu
ve tarihsel gelișim sürecini, bazlar ise yap sistemleri arasndaki bütünleșme
düzeyini incelemiștir. Bu çalșma kapsamnda ise, mimarlkta bütünleșme ve
sistem kavramlar, bütünleșme ve sistem çeșitleri incelenerek, yap sistemleri
ile çevre (ekosistem) sistemlerinin bütünleșmesi bağlamnda yap ile rüzgar
türbinlerinin bütünleșme potansiyel ve süreci ele alnacaktr.
1970’li yllardan bu yana uzanan dünyadaki enerji sorununa karșn son yllarda
yap teknolojilerinin, mimarlk sistemlerinin gelișmesi, çeșitlenmesi ve mevcut
enerji kaynak stoğunun yap stoğu ihtiyacn karșlayamayacak düzeye
gelmesi, mimarlk sistemlerinin teknolojiye ayak uydurabilme pahasna
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çevreye verilen zararl artklar arttrmaktadr. Çevre (ekosistem) kaynaklarnn
zarar görmeye bașlamas ve bu zararn insan yașam için olușturduğu
olumsuzluklar nedeniyle tüm dünyada çevre ile ilgili çalșmalar önem
kazanmștr. Özellikle Avrupa Birliği Ülkeleleri konu ile ilgili araștrmalarna hz
vermiș, yaplarn enerji performans, yenilenebilir enerji kaynaklarnn tespiti ve
yaplarda kullanm potansiyellerinin belirlenmesi konusunda ciddi çalșmalar
bașlatlmștr. Yapda en elverișli ve verimli șekilde kullanlabilecek enerji
kaynaklar tespit edilerek ülkelerde mevcut yasal düzenlemeler ve
uygulamalar bu doğrultuda yenilenmiștir. Enerji verimliliği için belirli
standartlar olușturulmuș ve yaplarn enerji kimlik kartlar olarak
tanmlanabilecek kodlar verilerek sertifikasyona tabii tutulmuștur.
Yap sektöründe ağrlkl olarak yenilenemeyen fosil tabanl yaktlarn enerji
kaynağ olarak kullanlmas nedeniyle sürdürülebilir mimarlk ve enerji etkin
tasarmlarn önemi her geçen gün artmaktadr. Bu bağlamda, sistem ve
bütünleșme kavramlarnn mimari bakș açs ile tekrar sorgulanmas ve enerji
ihtiyacnn alternatif kaynaklar ile karșlanmasnn ne denli önem tașdğ
ortaya çkmaktadr.
Teknolojik gelișmelerin hayatmzda her alanda öne çktğ bugünlerde
dünyann temel problemlerinden biri olan enerji tüketiminde mimarlk ürünleri
olarak yaplarn önemli rolü olduğu açktr. Bu noktada, dünyadaki artan enerji
ihtiyacna karșn snrl olan enerji kaynaklarnn yaplarda dikkatli kullanmn
sağlayacak mimari tasarm kararlar ve yöntemleri ortaya konulmaya
çalșlmștr. Bu nedenle, gelișen yap teknolojisi ile birlikte daha önceleri
birbirinden ayr olarak ele alnmakta olan yap ve çevre (ekosistem) olgularnn
arayüzünde yaplarda kullanlan alternatif enerji kaynaklar büyük önem
kazanmaktadr. Bu çalșmada, günümüz mimarisinde binalarn enerji ihtiyacnn
karșlanmasnda yenilenebilir enerji kaynaklarndan uygulanabilirliği en uygun
olan rüzgar enerjisinin yaplarda tasarm așamasndan itibaren mimarlk
sistemlerinin alt sistemi olarak yap ile bütünleșik kullanmnn teșvik
edilmesinin zorunlu olduğu sonucuna ulașlmștr.

2. Bütünleșik Mimarlk Sistemleri
Bütünleșme kavram birçok araștrmac tarafndan farkl yorumlanmștr.
Barton bütünleștirmeyi șöyle tanmlamștr; ‘Bütünleștirme, bütünü olușturan

parçalarn, bütün ile olan ilișkisidir.’

Bu tanmlama șğnda, bütünleșme kavram irdelenerek mimarlk disiplinindeki
yeri ortaya konulacaktr. Bütünleșme tüm disiplinlerde ele alnan bir kavram
olmasyla beraber mimarlk alannda da son yllarda önem kazanan bir kavram
olmaya bașlamștr. Bu çalșma kapsamnda ise, öncelikle sistem ve
bütünleșme kavramlar tanmlanarak mimari bütünleșme (bütünleșik mimarlk)
yaklașm ele alnacaktr.
2.1. Mimarlk Sistemleri
Avrupa’da aydnlanma çağyla birlikte, Aristo’nun “Bütün, parçalarnn
toplamndan büyüktür.” felsefesinin yerine, “Bütünü mümkün olduğu kadar
parçalarna ayrarak incelemek gerekir.” yaklașm giderek daha çok
kullanlmaya bașlanmștr. Bu yaklașm özellikle, fiziksel sorunlara pratik ve
yararl çözümler getirerek Newton’la birlikte üstünlüğünü uzun bir süre
korumuștur.
Bilimin belirli bir düzeye ulașmas ile birlikte, insanlar tarafndan yașamn
amac sorgulanmaya bașlanmștr. Ancak uygulanan çözümleme yönteminin bu
sorulara cevap vermekte yetersiz kaldğ görülmeye bașlanmștr. Çözümleme
yönteminin yetersiz kaldğn ilk farkedenlerden biri Ludwig Von Bertalanffy
adl bir biyologdur. Bertalanffy, Aristo felsefesinin çağdaș deyimlerle ifadesi
olan ve “Bütün, parçalarn toplamndan büyüktür” felsefesiyle ele alnan “Genel
Sistem Kuramn” bilim dünyasna kabul ettirmiștir.
‘Sistem Yaklașm’ veya ‘Genel Sistem Teorisi’, 19. Yüzyln bașnda
șekillenmeye bașlamștr. Bu konuda en eski ve temel kavramlar Alman
filozofu, George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) tarafndan ileri sürülmüș,
ancak o dönemde yeterince ilgi uyandramamștr. Ancak, 1927 ylnda Ludwig
Von Bertanffy’in ‘Genel Sistem Teorisi’ adyla sunduğu bir bildiri, bu alandaki
en önemli çalșmalardan biri olmuștur. Dünyadaki her nesne hem kendi bașna
bir sistem, hem de bașka sistemlerin bir parças olmaktadr.

Günümüzde yaplar; teknoloji, endüstrileșme ve mimarlğa eklenen yeni
boyutlarn desteklediği yeni frsatlar etkisi ile gelișen yeni yap sistemleri ve
yapm teknikleri ile inșa edilmektedir. Özellikle, binalarn bütünleșme
prensiplerinin öncelikli olduğu ve yap sistemlerinin farkl fonksiyonlara sahip
olan alt sistemlerden oluștuğu ‘sistematik tasarm’ yaklașmlar șğnda inșa
edilmeye bașlandğ görülmektedir [1].
Bu nedenle, mimarlk sistemlerinin analiz prensipleri, analiz edilen sistemler
arasndaki ilișkiler, bu sistemlerin alt sistemleri ve bu alt sistemler arasndaki
bütünleșme potansiyellerinin sorgulanmas gerekliliği ortaya çkmaktadr. Son
yllarda, gelișen ve değișen ihtiyaçlar sonucunda mimarlk sistemlerinde yeni
snflandrmalar ortaya çkmștr. Bu doğrultuda, bu çalșma kapsamnda
mimarlk sistemleri, yap sistemleri ve ekosistemler olmak üzere iki alt sistem
olarak ele alnmaktadr.
2.1.1. Yap sistemleri
Bir yap, yap bütününde farkl fonksiyonlara sahip kesin alt sistemlerden
olușan bir ana sistem olarak karșmza çkmaktadr. Bunun yannda, birçok
bașka disiplin de kendi bileșenleri ile sistemde yer almaktadr. Bir yapnn
bașarl bir performans sergileyebilmesi için mimar tarafndan bu bileșenler
arasnda koordinasyon, organizasyon ve yönetimin sağlanmas gerekmektedir
[1].
Bu bileșenler, bir mimari ürününün yap sistemini olușturan alt sistem
bileșenleridir. Alt sistemlerin tanm özellikleri somut terminolojide; yap
sisteminin önemli farkl bütünleșme prensipleri ve farkl mimari yaklașmlarn
takip edildiği karmașklk ve çelișkilerden korumak șeklinde ele alnmaktadr
[1].
Özellikle, 1960’lar ve 70’lerde yap sistemini olușturan alt sistemlerin analizi ile
ilgili günümüzdeki sistem çözümleme çalșmalarna öncülük eden saysz
çalșmalar yaplmștr. Bu çalșmalardan bir bölümü așağda açklanmaktadr.
Building Performance Research Unit (BPRU) tarafndan geliștirilen modelde,
sistem 3 temel alt sistem altnda tanmlanmaktadr;
 Yapsal sistem (constructional system)
 İçerikler sistemi (contents system)
 Servisler sistemi (services system) [1].
BPRU modelini örnek alan Broadbent ise așağda belirtilen dört alt sistemden
bahsetmektedir:





Tașyc sistem (structural system)
Mekan ayrc sistemler (space separating systems)
Servis sistemleri (services systems)
Tesisat sistemi (fitting systems) [2]

Bunun yannda Bovill, çalșmasnda daha detayl bir ișlevsel analiz yaparak alt
sistemleri șu șekilde ele almaktadr:








Tașyc sistem (structural system)
Akustik sistem (acoustic system)
Dikey ulașm sistemi (vertical transportation system)
Shhi tesisat sistemi (plumbing system)
Elektrik sistemi (electrical system)
Aydnlatma sistemi (lighting system)
HVAC (snma, havalandrma, klima) sistemi [HVAC system (heating,
ventilating, air-conditioning system)] [1].

Ehrenkrantz’n eğitim merkezlerinde en iyi yapsal performansn sağlandğ
yap sistemlerinin seçimini değerlendirdiği “School Construction Systems
Development (SCSD)” adl projesinde, alt sistemler, bu alt sistemler arasndaki
ilișkiler ve alt sistemler arasndaki bütünleșme potansiyelleri ele alnmaktadr.
Bu çalșmada ana sistemler;




Tașyc (structure)
Bölümler (partitions)
HVAC ve Aydnlatma Sistemleri (HVAC and lighting systems) olarak
snflandrlmaktadr [1].

Bu araștrmaclarn yaklașmlar ile birlikte, Çelebi’ye göre yapdaki fonksiyon
ve görevlerine dayanarak temel alt sistemler așağda belirtildiği șekilde analiz
edilebilmektedir:




Tașyc sistem (structural system)
Bina kabuk sistemi (building envelope system)
Servisler sistemi (services systems)





Mekan ayrc sistemler (space separating systems)
Sirkülasyon sistemleri (circulation systems)
Bitirmeler sistemleri (finishing systems) [3].

Çelebi’nin 1994 ylnda yapmș olduğu çalșmada, Broadbent’in snflandrmasna
ek olarak sirkülasyon sistemleri ve fiziksel yap çevre koșullarn denetleyen
servisler sistemi ele alnmștr.
Eșsiz’in çalșmasnda ise; bu alt sistem gruplarna ek olarak teknolojik
gelișmelerle ortaya çkan, bina otomasyon sistemleri, iklimlendirme sistemleri,
aydnlatma kontrol sistemleri ve güvenlik sistemleri özellikle yüksek yaplarda
önem kazanmștr [4].
Yap sistemlerine farkl bir yaklașm da Bachman tarafndan ele alnmștr.
Bachman’n çalșmasnda, yap alt sistemleri 5 ana grupta incelenmektedir;
örtme ve kapama sistemler, yapsal sistemler, mekanik sistemler, iç sistemler
ve alan sistemleri. Ancak çalșmada, alan sistemleri sadece topografya, çevre
aydnlatmalar, çevre döșemeleri ile snrl kalmakta ve yap sistemleri ile çevre
(ekosistem) sistemlerinin bütünleșmesi ele alnmamaktadr. Bu çalșmaya ek
olarak, ilerleyen bölümlerde ekosistemler tariflenerek, yap sistemleri ile
bütünleșme ilkeleri irdelenecektir.
2.1.2. Ekosistemler (Çevre sistemleri)
Ekosistem, yeryüzündeki canl ve cansz tüm varlklarn karșlkl etkileșim
içinde olduklar biyolojik sistemlerdir.
Allaby ekosistem için așağdaki tanm önermektedir:
Ekosistem, kararl (stable) bir sistem olușturmak için canl ve cansz varlklarn
etkileșim içinde olduğu ayr bir birimdir (discrete unit). Ekosistem ilkeleri tüm
ölçeklerde uygulanabilmaktedir. Örneğin; bir su birikintisi için geçerli olan
ilkeler ayn șekilde bir göl, okyanus veya tüm gezegen için de
uygulanabilmektedir. Sovyet ve Orta Avrupa Ülkeleri literatüründe
‘biogeocoenosis’ kavram ayn anlam ifade etmektedir [5].
Russell ve ark. (2006) çalșmasnda, ekosistemleri basit sistemler ve karmașk
sistemler olmak üzere iki farkl açdan ele alnmaktadr. Bu çalșma
kapsamnda, ekosistemler dinamik sistemler olarak ele alnarak mimarlk
bütününde yap sistemleri ile etkileșimine değinilmektedir.
Bu bağlamda, yap ve yapm alanndaki teknolojik gelișmelerle birlikte artk
çevre (ekosistem) de bütünleșik sistemler arasnda yerini almaya bașlamștr.
Yap alt sistemleri ile çevre sistemlerinin bütünleșmesi, tasarm ișlemi
sürecinden bașlayarak önem kazanmș ve etkili mimari çözümler koyabilmek
için dikkate alnmaya bașlanmștr. Teknolojik gelișmeler ve enerjinin
korunumu gerekliliği șğnda, ekosistemlerin de bütünleșik sistemler olarak ele
alnmas ile birlikte, bütünleșme performanslar da önem kazanmaya
bașlamștr.
2.2. Mimari Bütünleșme
‘Bütün’ kavram yeni bir kavram olarak görünmemektedir. 1926 ylnda, Jan
Christian Amuts, Güney Afrika Bașbakan ve filozof, ‘holism’ kavramndan
bahsetmiștir. Doğada hiçbir tekil parçann olmadğna ve sadece ‘bütün’e
ulașmak için örüntü ve düzenlemelerin bulunduğunu belirtmiștir. 1969’da
Buckminster Fuller ayrca, uzay program üzerine çalșrken șöyle söylemiștir:

‘Sinerji, bütünleșik sistemlerin davranșlar anlamna gelen dilimizdeki tek
kelimedir’ [6].
Bütünleșme, bütünü olușturan parçalarn birbirleri ile ve bütün ile olan ilișkisi
olarak tanmlanmaktadr. Bina alt sistemlerinin bütünleștirilmesi ise, her bir alt
sistemin bina bütünü ile olan ilișkisini belirlemektedir.
Mimarlkta bütünleșme kavram, tamamen ișlevsel bir yap olușturmak için
birçok alt sistemin kombinasyonu amacyla kullanlmaktadr. Böylece,
bütünleșme ile yapdan karșlamas beklenen performans kriterlerininin
karșlanmas amaçlanmaktadr.
Bu nedenle, bütünleșmenin amac, yap alt sistemlerinin ișlev olarak harmonize
olmas ve en yüksek yap performans kriterlerini karșlayabilecek düzeyde
bütünleșmesinin sağlanmasdr [1].
Mimarlk; dinamik, yeniliklere açk ve sürekli değișime uğrayan bir meslektir.
Dolaysyla, mimarlk sistemleri de çevre ile etkileșimi olan açk ve değișimlere
uyum sağlayabilen dinamik sistemlerdir. En büyük değișimin de günümüzde
yașandğ kabul edilmektedir. Modernizm ve sonras akmlarn tartșldğ,
teknolojinin de altn çağn yașadğ günümüzde mimarlk sistemi ile teknoloji
arasndaki ilișkiler de irdelenmelidir.
Bu nedenle, mimarlarn, ekolojik anlamda yüksek performansl bașarl bir
mimari ürün ortaya çkartmas için teknoloji ve tasarm süreci birlikteliğini
sağlamas gerekmektedir.

701

Yap tasarm, birçok farkl bilginin bir ‘bütün’ olarak biraraya gelmesini
gerektirmektedir. Bütünleșik yap tasarm, yap kullanclar olan insanlar, yap
teknoloji uzmanlar, tasarmclar, mimarlar, inșaat mühendisleri, makine ve
elektrik mühendisleri ve bunlar dșnda birçok uzmanlk alanlarndan
katlmclarn katlmn içermektedir.
Yukarda belirtilen bütünleșik yap tasarm kriterlerine ek olarak, bütünleșik
tasarm; yap sistemlerinin yapnn yașayan bir organizma olmasn,
ekosistemler ile bütünleșmesini ve gerek görsel gerek ișlevsel olarak birlikte
hareket etmelerini sağlayan tasarm yöntemidir.
Teknolojik bütünleșmenin tasarm sürecine ișlenmesi sonucunda, çevre bilinçli
bütünleșik tasarm kavram da ortaya çkmștr. Ekolojik ilkeleri içeren mimari
tasarm; doğal sistemlerle sosyal sistemin ilișkilerine mekansal içerik
kazandrlmas olarak tanmlanabilmektedir.
Bir yapnn ‘çevre bilinçli’ olarak tanmlanmasnda etkin rol alan parametreler;
 Binann konumu
 Binann ișlevi
 Binann esnekliği
 Binann ömrü
 Yönü
 Formu
 Strüktürü
 Istma ve havalandrma sistemleri
 Kullanlan malzemeler’dir [7].
Yukarda belirtilen parametreler içerisinde, mimarlk sistemlerinin
bütünleșmesi bağlamnda yapnn formu ön plana çkmaktadr. Bu nedenle, bu
çalșmada yap sistemleri ve ekosistemlerin bütünleșme potansiyelleri ‘yapnn
formu’ esas alnarak irdelenecek ve bütünleșme ilkeleri bu doğrultuda analiz
edilecektir.

3. Yap ile Bütünleșik Rüzgar Türbinleri
Yüzyllardr insanlğa hizmet eden rüzgar enerjisi M.Ö. 500’li yllarda Nil
Nehri’ndeki yelkenlilere güç sağlamș, M.Ö. 200’lerde Çin’de ve M.S. 1100’lü
yllarda İngiltere’den bașlayarak Avrupa’ya yaylarak Ortaçağ Avrupas’nn
sembolü haline gelen yel değirmenleri, 1800’lerde Bat Amerika bașta olmak
üzere dünyann birçok yerinde su pompalama amacyla kullanlmștr. Elektrik
enerjisi üreten ilk rüzgar türbini 1910’larda Avrupa’da tasarlanp daha sonralar
Amerika’nn krsal yerleșimlerine ve çiftliklerine elektrik sağlamștr. Geç
1930’lardan bașlayarak, enerji hatlarnn yaygnlașmasyla küçük rüzgar
türbinleri demode olmuș, fakat bu küçük rüzgar türbinlerinin çiftliklerde son
görülüșü olmamștr [8]. Günümüzde, yine açk alanlarda, platolarda, dağ
geçișlerinde, rüzgarl ky șeritlerinde bu türbinler karșmza çkmaktadr. İlk
örneklerine göre gelișmiș olan modern rüzgar türbinleri, günümüz elektrik
üretim sektörünün güçlü ve gelecek vaat eden bir destekleyicisi konumundadr
[9].
Teknolojik gelișmeler, fosil yaktlarn sebep olduğu zararl emisyonlarn
ekosisteme verdiği zararlar önlenme çabalar rüzgar enerjisinin kullanmn ve
bu konuda yaplan araștrmalar hzlandrmștr. Ancak, rüzgar enerjisinin
potansiyellerinden yeteri kadar yaralanlamamas ve tüm bu çalșmalarn
henüz yeterli düzeyde bulunmamas konu ile ilgili literatürü destekleyecek
çalșmalarn yaplmas zorunluluğunu ortaya çkarmștr. Literatürü bu yönde
desteklemek amacyla, bu çalșma kapsamnda rüzgar enerjisinin yaplarda
bütünleșik kullanm parametreleri analiz edilecektir.
Öncelikli olarak; rüzgarlarn özelliklerinin bilinmesi, kurulacak rüzgar
santrallerinden en yüksek düzeyde verim alnmas için önemlidir. Rüzgar gücü,
rüzgar hznn küpüyle doğu orantldr ve rüzgar hz ölçümünde yaplacak %1’lik
hata enerji üretiminde %3 olarak, %10’luk bir hata ise, %25 olarak yansr [10].
Önemli bir özelliğinin de hzn yükseklikle değișkenlik göstermesi olan rüzgarn
yerel ortalama hz, rüzgar hz olarak tanmlanp, dünya yüzeyinde sfr olarak
kabul edilmekte olup, yükseklikle beraber artș göstermektedir.
Rüzgar türbinleri, rüzgarn sahip olduğu kinetik enerjiyi, elektrik veya hareket
enerjisine dönüștüren sistemlerdir. Bu mekanik enerji, genellikle krsal
alanlarda ya da uzak yerleșim birimlerine su pompalamak amacyla
kullanlmaktadr. Amerika’nn krsal kesimlerinde halen görülen çiftlik yel
değirmenleri de bir çeșit mekanik rüzgar pompas olup, tohumlar öğütmek,
kesmek ya da yelkenleri itmek gibi birçok iș için kullanlmaktadr. 20 yllk
ömürlerinde 120.000 saat çalșacak șekilde tasarlanmș olan modern rüzgar
türbinleri ise evler ve ișyerleri için elektrik üretmekte ya da kamu hizmetine
satlmaktadr [9].
Teknolojik gelișmeler sayesinde, zaman ilerledikçe türbin boyutlarnda ve
güçlerinde gelișim olmuștur.
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Geçmișteki klasik uygulamalar, yeldeğirmenleri vastasyla su pompalamak ve
buğday öğütmek olan rüzgar enerjisinin, günümüzde, yapl çevredeki (built
environment), özellikle de binalardaki kullanm, havalandrma (ventilation), ve
enerji (elektrik enerjisi) üretme gibi alanlara hizmet etmektedir [9].
Günümüzdeki uygulama alan ağrlkl olarak rüzgar çiftlikleri olan rüzgar
enerjisi, çok yakn bir gelecekte, hemen hemen her yüksek binada karșmza
rüzgar türbini olarak çkacaktr. Bu bağlamda, patlamadan önceki son çeyreği
yașadğmz șu günlerde, gelișmiș ülkelerin çoğu, yüksek bina-rüzgar enerjisi
ilișkisine gereken önemi vererek, konuyu halen yapm sürmekte olan yüksek
binalarnda somutlaștrmay hedeflemektedir. Teorik olarak rüzgar enerji
potansiyeli elektrik ihtiyacnn büyük bir bölümünü karșlayabilir durumda olan
ülkemizin, bu dev enerji sektörüne yönelimi kaçnlmazdr [9].
Bu nedenle, çevre bilinçli bütünleșik tasarm yaplarn önemi gittikçe
artmaktadr. Bir ekosistem bileșeni olarak rüzgar enerjisinin ve rüzgar
türbinlerinin mimarlk disiplini içerisinde yap sistemleri ile bütünleșik
kullanmnn incelenmesi ve henüz yeni olan bu yöndeki çalșmalara șk
tutulmas amacyla ilk örneklerini gördüğümüz bütünleșik rüzgar türbinlerinin
bütünleșme parametreleri bu örnekler üzerinden analiz edilecektir.
3.1. Bütünleșme Düzey ve Șekilleri
Her bir sistem, kendisini meydana getiren öğeler ve bunlar arasndaki ilișkiden
olușmaktadr. Sistemin öğeleri arasndaki ilișkiler sistemler aras ve sistemin
öğeleri arasndaki bütünleșme potansiyelini ortaya koymaktadr.
Mimarlk sistemlerinin bütünleșme düzey ve șekilleri farkl araștrmaclar
tarafndan farkl yöntemlerle ele alnmștr.
Bachman, L., R.,’n çalșmasnda ise mimarlk sistemleri arasndaki bütünleșme
potansiyelleri; fiziksel bütünleșme, görsel bütünleșme, ișlevsel bütünleșme ve
bütünleștirilmiș bütünleșme olarak snflandrlmaktadr. Bu görüșe göre;
mimarlk sistemleri, ayn mekan paylașmal, bir araya gelmeleri estetik olarak
çözümlenmiș olmal, bir noktada ortak çalșmalar ya da birbirlerini
tamamlamalar gerekmektedir. Bu çalșma kapsamnda yaplacak olan seçilen
örnek yaplarda bütünleșme ilkelerinin analiz çalșmas için temel olușturacak
olan bu bütünleșme düzeylerini srasyla açklamak gerekirse;
Fiziksel bütünleșme (Physical integration): Yap bileșenlerinin, bir yap içinde
ortak bir hacim paylașmakta ve bu hacim içerisinde farkl yollarla etkileșim
içinde bulunmaktadrlar.
Görsel bütünleșme (Visual integration) : Yapnn tüm bileșenleri görselliğini
tamamlamak için biraraya gelmektedirler.
İșlevsel bütünleșme (Performance integration): İșlevsel bütünleșme ortak
ișlevler ile ilgilidir.
Bütünleștirilmiș bütünleșme (Integrated integration): Fiziksel, görsel ve ișlevsel
bütünleșme ilkelerinin birlikte görüldüğü düzey bütünleștirilmiș bütünleșme
olarak nitelendirilmektedir.
Yukarda belirtilen bütünleșme düzeylerine ek olarak son yllarda teknolojinin
snr tanmaz gelișiminin mimarlk sistemlerine yansmas olarak ‘dinamik
bütünleșme’ kavram ortaya çkmștr.
Dinamik bütünleșme (Dynamic integration): Artk yaplardan beklenen
performans değișmiș, bu noktada șeklini değiștirerek çevrenin bir parças olan,
çevreye karș durmak yerine bütünleșen yaplar tasarlanmas zorunluluğu
ortaya çkmștr.
Bu bağlamda, dinamik bütünleșme yaplarn çevresel etkiler karșsnda
ekosistem (çevre) ile bütünleșmesi olarak nitelendirilmektedir. Bu çalșma
kapsamnda, seçilen bütünleșik rüzgar türbin örneklerinin bulunduğu 3 adet
(çevre bilinçli) yap, fiziksel bütünleșme, görsel bütünleșme, ișlevsel
bütünleșme, bütünleștirilmiș bütünleșme ve dinamik bütünleșme ilkeleri
doğrultusunda analiz edilecektir.
3.2. Örnek Bina İncelemeleri (Yap ile Bütünleșik Rüzgar Türbinlerinin
Uygulanmș Örnekleri Üzerinden İncelenmesi ve Bütünleșme Düzey ve
Șekillerinin Belirlenmesi)
Bu araștrma, mimarlkta bütünleșme, bütünleșik sistem ve ekosistem
yaklașm bağlamnda alternatif enerji kaynaklarndan olan rüzgar enerjisinin
son yllarda mevcut mimarlk sistemlerinin yeni bir alt sistemi olarak ortaya
çktğnn ortaya konulmas ve yap ile bütünleșik rüzgar türbinlerinin
bütünleșme düzey ve șekillerinin daha iyi anlașlmasn sağlamak amacyla
yaplmștr.
Yaplan çalșmada, uygulamas gerçekleșmiș, uygulama așamasnda olan ve
henüz tasarm așamasnda olan literatüre geçmiș alannn öncüleri olarak kabul
görmüș rüzgar türbinlerinin bütünleșik olarak kullanldğ bina örnekleri (3 bina
örneği) belirlenmiștir. Örneklerin belirlenmesine etki eden parametrelerden
birincisi; her bir binann literatür ksmnda anlatlan 5 tip bütünleșme düzey ve
șeklinden en az birine sahip olmas gereğidir. Bir diğer parametre ise örnek

yaplarda kullanlan rüzgar türbinlerinin mimari tasarm srasnda sürece dahil
edilmiș olmas ve binalarn formu ile rüzgar türbinleri arasnda yararlanlan
enerji seviyesini artrc bütünleșmenin yer almas gereğidir.
Seçilen örnekler için öncelikle kimlik kartlar hazrlanmș ve ikinci olarak rüzgar
türbinlerinin yap ile bütünleșme șekillerinin saptanmas amacyla sorgulamaya
dayal analiz tablolar olușturulmuștur. Hazrlanan kimlik kartlarnda bina ad,
yapnn kullanm biçimi, mimar ve yerine dair bilgiler verildikten sonra yapnn
daha iyi tantlmasn ve görsel olarak ta alglanmasn destekleyecek yapya
ait genel detay fotoğraflarla kimlik kartlar 3 örnek için tamamlanmștr. Bu
kimlik kartlarnda, örnek yaplarda görülen bütünleșme düzeyleri irdelenmiștir.
Ayrca, 5 tip bütünleșme șeklinin tasarm ve olușum özellikleri mimari tasarm
ve yap form kapsamnda saptanmaya çalșlmștr. Bu saptama çalșmas
içinde, rüzgar türbinlerinin yerleșim șekli ve yaplarn mimari tasarm kriterleri
PhotoshopPortable ve Autocad 2009 programlar araclğyla irdelenmiștir.
Seçilen 3 adet örnek binaya ait bu doğrultularda olușturulan kimlik kartlar ve
analiz tablolar srasyla așağda sunulmaktadr.
Çizelge 4.1. Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi kimlik kart
(Bütünleșme düzey ve șekil analizi)

Çizelge 4.2. David Fisher’s Rotating Tower kimlik kart
(Bütünleșme düzey ve șekil analizi)
RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN YERLEȘİM ANALİZİ

Rotating Tower
Dubai / David Fisher
Konut
FİZİKSEL BÜTÜNLEȘME

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN YERLEȘİM ANALİZİ
Yap sistemleri ve ekosistem
bileșeni olan rüzgar türbinleri, bu
yap içinde ortak bir hacim
paylașmakta ve bu hacim içerisinde
farkl yollarla etkileșim içinde
bulunmaktadrlar.

Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi
Bahreyn / Atkins

İki kat aras

GÖRSEL/İȘLEVSEL BÜTÜNLEȘME

Ticaret Merkezi
FİZİKSEL BÜTÜNLEȘME

Yap sistemleri ve ekosistem
bileșeni olan rüzgar türbinleri, bu
yap içinde ortak bir hacim
paylașmakta ve bu hacim içerisinde
farkl yollarla etkileșim içinde
bulunmaktadrlar.
İki blok aras

Yapnn fotoğraflar [12]

Yapnn fotoğraflar [11]

Yap sistemleri ve ekosistem
bileșeni olan rüzgar türbinleri, bu
yap içinde boyut, șekil ve yerleșim
özellikleri yönünde yapnn katlar
arasnda bütünleșik olarak
tasarlanmștr. Yap katlar arasnda
yer alan boșluklar türbinlerin
bütünleșmesine olanak
sağladğndan ișlevsel bütünleșme
de gözlenmektedir

Dairesel Form

BÜTÜNLEȘTİRİLMİȘ/DİNAMİK BÜTÜNLEȘME

GÖRSEL/İȘLEVSEL BÜTÜNLEȘME
Fiziksel, görsel ve ișlevsel
bütünleșme ilkelerinin birlikte
görüldüğü bu yap; bütünleștirilmiș
bütünleșme örneği olarak
nitelendirilebilmektedir. Ayrca, yap
formu çevresel etkiler karșsnda
șeklini değiștirdiğinden dinamik
bütünleșme de görülmektedir.

Yap sistemleri ve ekosistem
bileșeni olan rüzgar türbinleri, bu
yapda iki blok arasnda yer
almaktadr. Rüzgar türbinlerinin
yerleșimi görsel olarak yapnn
bütünlüğünü tamamlamaktadr.
Ancak, ișlevsel olarak bütünleșme
görülmemektedir.
Üçgensel Form

BÜTÜNLEȘTİRİLMİȘ/DİNAMİK BÜTÜNLEȘME

Fiziksel, görsel ve ișlevsel
bütünleșme ilkelerinin birlikte
görüldüğü bu yap; bütünleștirilmiș
bütünleșme örneği olarak
nitelendirilebilmektedir. Ancak, yap
formu çevresel etkiler karșsnda
statik olduğundan dinamik
bütünleșme görülmemektedir.
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Çizelge 4.3. Ecological Housing (COR) Binas kimlik kart
(Bütünleșme düzey ve șekil analizi)
RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN YERLEȘİM ANALİZİ

4. Sonuç:

Ecological (COR) Housing Binas
Miami, ABD / Oppenheim
Architects
Karma (Konut/Ticaret)
FİZİKSEL BÜTÜNLEȘME

Yap sistemleri ve ekosistem
bileșeni olan rüzgar türbinleri, bu
yap içinde ortak bir hacim
paylașmakta ve bu hacim içerisinde
farkl yollarla etkileșim içinde
bulunmaktadrlar.
Cephe

Yapnn fotoğraflar [13]

GÖRSEL/İȘLEVSEL BÜTÜNLEȘME

Yap sistemleri ve ekosistem
bileșeni olan rüzgar türbinleri, bu
yap içinde boyut, șekil ve yerleșim
özellikleri yönünde yapnn cephesi
ile bütünleșik olarak tasarlanmștr.
Dș kabuk binann strüktürünü
oluștururken, ayn zamanda rüzgar
türbininin bütünleșmesine olanak
sağladğndan ișlevsel bütünleșme
de gözlenmektedir.

Çalșmann giriș bölümünde de belirtildiği gibi, 1970’li yllardan bu yana uzanan
dünyadaki enerji sorunu son yllarda yap teknolojilerinin, mimarlk
sistemlerinin gelișmesi, çeșitlenmesi ve mevcut enerji kaynak stoğunun yap
stoğu ihtiyacn karșlayamayacak düzeye gelmesi, mimarlk sistemlerinin
teknolojiye ayak uydurabilme pahasna çevreye verilen zararl artklar
arttrmas yaplarda enerji tüketimi ve çevre zararlarn azaltlmas yönünde
önlemlerin alnmasn zorunlu hale getirmiștir. İzleyen yllarda mimarlk ve
çevre arasndaki ilișkinin sorgulanmas ile enerjinin mimarlk alannda tasarm
yönlendiren bir etmen olduğu, mimarlk sistemlerinin bu nedenle çeșitlendiği
ve yeni bir alt sistem olarak ekosistemlerin (alternatif enerji kaynaklarnnrüzgar enerjisi) ortaya çktğ ve yap ile bütünleșme sürecinin tasarm
așamasndan itibaren önem kazandğ görülmüștür. Bu bağlamda, bir binann
performansa dayal yaklașm çerçevesinde çevre bilincinin belirlenmesi ve
yaplarn belirlenen bu noktalar sağlayacak șekilde tasarlanmas
gerekmektedir.
Bu çalșma, son yllarda gelișmiș ülkelerde alternatif bir enerji kaynağ olarak
kullanm giderek yaygnlk kazanan rüzgar enerjisinin, yap sistemleri ile
bütünleșme stratejilerininin araștrarak; konunun mimari, yapsal ve çevresel
boyutlarnn irdelenip, bütünleșme tasarm ölçütlerinin olușturulmas amacyla
yaplmștr. İki așamadan olușan bu araștrmann ilk bölümünde, sistem
yaklașm ve bütünleșme kavramlar hakknda genel bilgiler verilerek bu
kavramlarn mimarlk disiplini içerisindeki yeri araștrlmș ve genel bir literatür
kaynağ șeklinde ortaya konulmuștur. Daha sonra bütünleșik mimarlk
sistemleri bağlamnda yap sistemleri ve ekosistemlerin bütünleșme düzey ve
șekilleri belirlenerek, dünya genelinde bu doğrultuda gerçekleștirilen örnek
yaplar üzerinde çeșitli analizler yaplmștr.
Bütün bu araștrmalarn sonucunda 5 tip bütünleșme düzeyinden en yaygn
olarak uygulanan düzey, fiziksel ve görsel bütünleșmedir. Fiziksel ve görsel
bütünleșmenin estetik kaygs nedeniyle mimari bütünleșme kriterlerinin
temelini olușturmaktadr. Rüzgar türbinlerinin yaplarda yerleșim șekline
bakldğnda ise, cephe sistemi ile bütünleșik örnekler en sk görülen
bütünleșme șeklidir.

Dörtgensel Form

BÜTÜNLEȘTİRİLMİȘ/DİNAMİK BÜTÜNLEȘME
Fiziksel, görsel ve ișlevsel
bütünleșme ilkelerinin birlikte
görüldüğü bu yap; bütünleștirilmiș
bütünleșme örneği olarak
nitelendirilebilmektedir. Ancak, yap
formu çevresel etkiler karșsnda
statik olduğundan dinamik
bütünleșme görülmemektedir.

3.3. Analizlerden elde edilen verilerin irdelenmesi
Bir önceki bölümde analiz edilen örnek yaplarn tamamnda fiziksel ve görsel
bütünleșme birlikte gözlenirken 1 adet yapda dinamik bütünleșme
gözlenmektedir. Bununla birlikte, 1 adet yapda ‘cephe’, 1 adet yapda ‘iki
blokaras’, 1 adet yapda ise ‘iki kat aras’ bütünleșme șekli tespit edilmiștir.
Tüm bu çizelgelerden çkan sonuçlara göre 5 tip bütünleșme düzeyi
karșlaștrldğnda, fiziksel ve görsel bütünleșmenin bütün yaplarda
karșlandğ, dinamik bütünleșmenin ise tüm düzeylere oranla daha yeni
uygulama alan olan bir düzey olduğu ve bu nedenle henüz bir yapda
karșlandğ görülmektedir. Ayrca, bütünleșme șekilleri incelendiğinde ise,
mimari tasarm ve estetik kayglar sonucunda rüzgar türbinlerinin daha çok
cephe sistemleri ile bütünleșik olarak kullanldğ tespit edilmiștir. Tüm bunlara
ek olarak, yap formlarnn da binalarn enerji performansn ve rüzgar
potansiyelini artrc etkisi olacak șekilde tasarlandğ ortaya konulmuștur. Bu
nedenle yaplan analiz çalșmasnda, dörtgensel forma sahip olan yapda ‘cephe
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bütünleșmesi’, dairesel forma sahip olan yapda ‘iki kat aras bütünleșme’
kullanlrken üçgensel forma sahip yapda ‘iki blok aras bütünleșme’ șekli
kullanlmaktadr. Tüm bütünleșme düzey ve șekilleri karșlaștrldğnda, cephe
bütünleșmesinin görüldüğü yaplarda kullanlan küçük rüzgar türbinlerinin iki
blok arasnda yer alan büyük rüzgar türbinlerine (rüzgar türbin boyutlar
büyüdükçe gürültü sorunu olușmaktadr) oranla daha iyi performans sağladğ
tespit edilmiștir.

Mimarlğn temel ilkeleri içerisinde yer alan çevre bilinci, estetik, görsellik,
ișlevsellik, dinamiklik tasarm bütününün olușmasnda etkileșim
göstermektedirler. Bu bağlamda, çevre bilinçli bütünleșik tasarm sürecinde
mimarlara düșen görev sadece ekolojik yap malzemelerinin seçimi ile snrl
kalmamaktadr. Artk mimarlar yap ve çevreyi bir mimarlk bütünü olarak
düșünerek, bu bütünü olușturan teknoloji, yap sistemleri, ekosistemler gibi alt
sistemlerin tasarm așamasnn ilk evrelerinden itibaren dikkate almas
gerekmektedir. Böylece, disiplinler aras çalșmalar ile birlikte enerji
performansna dayal tasarm ilkelerinin ortaya konulmas ve alt sistemler
aras bütünleșme potansiyellerinin dikkate alnmas gerekmektedir. Dünya’da
enerji performansnn sadece yaplar ile snrl olmadğ, mimarlk sisteminin de
kentlerin bir alt sistemi olduğu kabul edildiğinde ve yașam kalitesinin binalar
kadar kentler tarafndan da etkilendiği düșünüldüğünde, konunun kentsel
ölçekte genișletilip irdelenmesinin gerekli olduğu açktr.
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Table 1. Sectoral Energy Consumption (thousand toe) [1].
1990

Abstract
The housing sector in Turkey has a high energy consumption rate with 30% in
the sectoral distribution of energy consumption. This consumed energy is mainly
fossil-based. However, the depletion of fossil fuels which meet most of our
energy requirements in near future, and the environmental pollution necessitate
the usage of alternative renewable energy sources extensively. The usage of
renewable energy sources is especially important for sustainable buildings
because of energy efficiency and environmental effects. Turkey has a large
variety of renewable energy potential. However, it is very important to choose
the logical, sustainable and environmental friendly energy source. New Energy
Performance Directive makes the central heating obligatory in buildings and also
the 5 percent of the total energy needs in buildings will be supplied with
renewable energy sources after January 1, 2013. In this context, the use of
renewable energy sources such as solar, wind and biomass energy in buildings
and their applications will be presented in this study.
Keywords: Renewable energy, sustainable energy, biofuels, sustainable building.

Industry
Buildings
Transportation

Renewable energy is a kind of energy produced from any source that can be
maintained in a constant supply over time. The most important renewable
energy sources can be classified as solar, wind, hydro, geothermal, hydrogen and
biomass. The renewable energy sources in Turkey have a potential to provide a
significant portion of energy needs. Turkey's geographic location has also several
advantages for extensive use of most of the renewable energy sources. So, the
renewable energy should be one of Turkey's most important development
priorities.
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Figure 2. Energy Consumption (as a percent of total final consumption) by
Sector in 2007 [2].
The consumed energy in buildings is mainly fossil-based. Share of energy
consumption in buildings in 2006 is given in Figure 3 [3]. As can be seen in
Figure 3, the natural gas has high usage rate compared to the others. In 2007,
the 22% of total natural gas amount in Turkey is consumed in buildings. The
energy consumption of buildings is projected to almost two times in 2020.

Solar
1%

Coal
10%

Coal
29%

Natural gas
31%
Oil
31%

Figure 1. The primary energy consumption of Turkey in 2007 [1].
The housing sector in Turkey has a high energy consumption rate with 30% in
the sectoral distribution of energy consumption and this amount increases
continually (Table 1 and Figure 2) [1, 2].
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1. Introduction
The depletion of fossil fuels (coal, oil and natural gas) is a huge problem facing
the world. Moreover, combustion of these fossil fuels is considered to be the
largest contributing factor to the release of greenhouse gases into the
atmosphere. As a result, the depletion of fossil fuels, which meet most of our
energy requirements in near future, and the environmental pollution necessitate
the usage of alternative energy sources extensively. Turkey has a large variety
of renewable energy potential. However the most amount of energy
consumption are supplied with fossil enery sources (Figure 1) [1].
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14542

Agriculture

Transportation
21%
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Natural gas
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Wood
17%
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5%

Oil
8%

Figure 3. Share of energy consumption in buildings [3].
New Energy Performance Directive makes the2 central heating obligatory in
buildings that will be constructed above 1000 m and also, the 5 percent of the
total energy needs in buildings will be supplied with renewable energy sources
after January 1, 2013. In this context, the usage of renewable energy sources in
buildings will play a major role in achieving this goal.

Moreover, the sustainability and sustainable buildings are some of the most
important concepts in today. The concept of sustainability comprises the careful
and thoughtful use of the present natural resources by thinking future
generations. In this context, minimizing energy consumption, energy
conservation and renewable energy usage are the other important concepts as
well as providing comfort and health conditions of building users.

2. Use of renewable energy in buildings
The most of electric in building sector is consumed in houses. Climatization,
ventilation, lighting, fire extinguishing systems, security systems, elevators,
escalators consume so much electric. The usage of renewable energy sources is
especially important in sustainable buildings because of energy efficiency and
environmental effects. However, it is extremely important to choose the
sustainable, economic and environmental friendly energy sources. In this section,
some renewable energy resources are presented as a solution to clean energy
usage in buildings.
2.1. Biomass Energy Usage
Among all renewable energy sources, biomass is considered as an important
one, since it can be cultivated everywhere and provides social and economical
development as well. The biomass energy sources have also large potential
among all the renewable energy sources. This potential is about 10 times the
global commercial energy use and 200 times food energy consumption [4].
There are many kinds of biomass energy sources, such as agricultural residues,
industrial and municipal wastes and energy corps, which could be alternative for
conventional fossil fuels. Biomass energy sources can be converted into more
useful forms by using a number of different technologies. These conversion
technologies can be divided into two basic categories as; thermochemical and
biochemical processes. Four different processes namely, combustion,
carbonization/pyrolysis, gasification and liquefaction are considered as
thermochemical conversion processes. Biochemical conversion processes include
two process options which are digestion and fermentation. When the
thermochemical processes are applied, liquid products (bio-oil), gas products
(pyrolytic gas), and solid products (biochar) are produced. The major products of
biological conversion processes are biogas, hydrogen and ethanol [4,5].

Vegetable oils can be also used directly in heating systems of buildings. But, raw
vegetable oil cannot meet biodiesel fuel specifications. The viscosity of
vegetable oil must be lowered to allow for proper atomization of the fuel,
otherwise incomplete combustion and carbon build up will ultimately damage
the engine. Whereas, biodiesel can be used everywhere the use of diesel fuel
was available. It can be produced easily with local resources in small scale or in
industrial scale facilities [30]. Biodiesel has been demonstrated to have
significant environmental benefits. It decreases global warming impacts,
greenhouse gas emissions and energy dependence. The use of biodiesel results
in a significant reduction in CO2 emission (65-90% less than conventional diesel),
particulate emissions and other harmful emissions. Biodiesel is extremely low in
sulphur, and has a high lubricity. Biodiesel is rapidly biodegradable and
completely non-toxic. Biodiesel has a higher flash point than fossil diesel and so
it is safer [31].
Due to the legal deficiencies in sector, many biodiesel plant (around 250) with
different capacities were established by unplanned in Turkey since 2003. The
installed capacity of these facilities has reached to 2.3 million tonnes. By the
legal arrangements after 2004, biodiesel production are made only in facilities
that has the license taken from EPDK (the Energy Market Regulatory Agency) in
accordance with TS EN 14214 (for the transport sector) and TS EN 14213 (for the
heating sector) standarts [1].
Biodiesel has been produced on an industrial scale in the European Union since
1992. Today, there are approximately 120 plants in the EU producing up to 6.1
million tonnes of biodiesel annually. These plants are mainly located in Germany,
Italy, Austria, France and Sweden. In recent years, there are much increases in
the biodiesel production of EU. Biodiesel production in 2009 (20.909 million
tonnes) increased sharply compared to in 2008 (7.755 million tonnes) [31].
2.1.3. Bioethanol
Bioalcohols are a kind of alternative fuel. Bioethanol is the most common one
among bioalcohols (methanol, ethanol, propanol and butanol). It is produced via
fermentation from biomass having high carbohydrate content [32]. It produces
less overall pollution comparing of gasoline.

2.1.1. Biogas

In Turkey, sugar beet ethanol production potential is around 2-2.5 million tons
and the value is almost 60-70% of gasoline consumption in 2007 [1]. However,
it is not produced in efficient amounts, since blending ethanol into gasoline is
not mandatory in Turkey.

Biogas is an important alternative fuel and a potential source of clean energy
and biogas technology due to its eco-friendly nature has attracted wide
attention world over [6]. It is produced as a byproduct of anaerobic fermentation
or gasification of agricultural and animal wastes. The gas, a mixture of methane
and CO2, is used for direct combustion in cooking or lighting applications or to
power combustion engines or electricity generation. The technology is
particularly valuable in agricultural, waste treatment or animal processing units
where there is excess manure (e.g. pig, cattle, chicken, human) or farm waste
[7]. Biodigesters can be used to produce biogas. They can be placed in
appropriate locations to produce biogas. The biodigesters can be designed in
different shapes and sizes, depending on the needs of the people using it.

Brazil is one of the largest producers of alcohol fuel in the world, typically
fermenting ethanol from sugarcane. The country produces a total of 18 billion
liters annually, of which 3.5 billion liters are exported. The United States
produced 26.9 billion liters alcohol (generally from corn) in 2007. In recent years,
there is a particular interest in bioethanol production in Europe. France,
Germany, Sweden, Holland and Spain are the main five countries which produce
bioethanol in European Union. In European Union, total bioethanol productions
are 13962 and 20538 GWh for 2007 and 2008, respectively [30]. The production
increases sharply year by year. Bioethanol is usually used in vehicles. However,
it can be also used easily in heating system of buildings by compatible heating
systems.

So many countries, especially India and China, have both invested extensively in
creative biogas technology to provide fuel [8]. In Pakistan and India, biogas is
produced from the anaerobic digestion of manure in small-scale digestion
facilities. It is estimated that such facilities exist in over 2 million houses in India
and thousands of in Pakistan. Biogas is mostly used in kitchens. Although the
combustion of biogas has very little odour or smoke, it is one of the most clean
energy sources for rural needs. Biogas can be also utilized for electricity
production from sewage and residual waters in urban areas.

2.1.4. Biochar and bio-oil

The garbage potential of Turkey is approximately 65000 tonnes per
a day and
Turkey’s biogas potential from animal waste is almost 2.3 billion m3 per year (an
energy equivalent of 2.4 million tons of coal) [1]. In this context, biogas is one of
the most important biofuels for Turkey. Moreover, the production of biogas is
supported substantially in EU and the use of biogas is targeted for all sectors
(transportation, electricity generation, industry and housing) in the coming years.
2.1.2. Biodiesel
Biodiesel is an alternative fuel similar to conventional diesel fuel. Biodiesel is
generally produced from different sources such as plant oils: soybean oil [9,10],
cottonseed oil [11-13], canola oil [14,15], sunflower oil [16], linseed oil [17], olive oil
[18], peanut seed oil [19], tobacco oil [20], palm oil [21], recycled cooking oils
[22,23] and animal fats [24-28]. The process used to convert these oils to
biodiesel is called transesterification. This process is reacting lipids with an
alcohol. Biodiesel is used in standard diesel engines. Biodiesel can be used alone,
or blended with fossil diesel. Biodiesel can also be used as a heating fuel in
domestic and commercial boilers. Biodiesel is prepared in various blends; up to
20% biofuel is considered acceptable for use in existing furnaces without
modification [29,30].

Direct usage of biomass waste is not efficient, so biochar and bio-oil are
important alternative fuel options. Thermochemical conversion process like
pyrolysis and carbonization are used to produce bio-oil and biochar. All biomass
types (such as wood wastes, energy crops, agricultural and industrial residues,
municipal solid waste, waste from food processing, animal wastes, aquatic
plants etc.) can be used to produce bio-oil and biochar [33-42]. Bio-oil can be
used as a replacement for numerous applications where fuel oil is used,
including fueling space heaters, furnaces, and boilers. Biochar is the carbon rich
product and it can be used for heating of building because of its no smoke
burning property.
These sustainable alternative fuels are a powerfully simple tools that can
produce clean and renewable energy. As a result, these biofuels can be used as
a fuel in some combustion turbines and heating systems of buildings and also as
a source to create several chemicals and products.
2.2. Solar Energy Usage
Solar energy is the energy derived from the sun through the form of solar
radiation. It is an infinite source of energy. Solar thermal technologies can be
used for water heating, space heating, space cooling and process heat
generation. Solar technologies are characterized as passive solar or active solar
depending on the way they capture, convert and distribute solar energy. Passive
solar techniques include orienting a building to the sun, selecting materials with
favorable thermal mass or light dispersing properties, and designing spaces that
naturally circulate air [43]. Passive solar buildings aim to maintain interior
thermal comfort throughout the sun's daily and annual cycles whilst reducing the
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requirement for active heating and cooling systems [9]. Passive solar building
design is one part of green building design, and does not include active systems
such as mechanical ventilation or photovoltaics.

integrated into the structure of multi-storey high buildings. World's first building
integrated wind turbines is given below (Figure 6).

Active solar techniques include the use of photovoltaic panels and solar thermal
collectors to harness the energy [30]. Photovoltaic systems placed in roof of
building convert sunlight to electricity (Figures 4 and 5). The systems consist of
solar panels, inverter, charger and batteries. The PV modules generate power
and send it to the inverter, the inverter transforms power into electricity and
regulates the charge of batteries. The batteries store electricity that can be used
everytime [44].
Recent years have seen rapid growth in the number of installations of PV on to
buildings all over the world [45].

Figure 4. The largest solar energy building of the world in China [46].
Figure 6. The Bahrain world trade center [50].
2.4. Other Renewable Energy Sources
Geothermal energy and hydrogen energy are the other renewable energy
sources which can be used in buildings. Geothermal energy is the heat from the
Earth. It's clean and sustainable. Some geothermal power plants use the steam
from a reservoir to power a turbine/generator, while others use the hot water
to boil a working fluid that vaporizes and then turns a turbine. Hot water near
the surface of Earth can be used directly for heat. Direct-use applications for
geothermal energy include heating buildings, growing plants in greenhouses,
drying crops, heating water at fish farms, and several industrial processes such
as pasteurizing milk [51].
Figure 5. Photovoltaic cells in roof of house [47].
Turkey's annual solar energy technical potential is approximately 405 billion kWh
and economic potential is approximately 131 billion kWh. However, solar energy
is generally just used for hot water production in our country [1]. It is thought
that the rapid growth in the PV usage will be seen by decreasing in production
cost.

Hydrogen energy can be used for heating of houses, hot water supply, cooking
food and in order to meet electricity needs. It can be produced from renewable
energy sources such as solar, hydroelectric, wind and geothermal [52].
Moreover, wave and tidal energy are other renewable energy sources. These
sources are not presented in this study, since they are not common used in
buildings. They can be alternative only for buildings near sea. In this context, it
is very important to choose the adequate energy sources by thinking of the
location of buildings, the potential of resources and seasonal conditions.

2.3. Wind Energy Usage
Wind power is the conversion of wind energy into a useful form of energy, such
as using wind turbines to make electricity, wind mills for mechanical power,
wind pumps for pumping water or drainage, or sails to propel ships. Humans
have used the wind as an energy source for at least 5,500 years [30]. The
Babylonians and Chinese were using wind power to pump water for irrigating
crops 4,000 years ago, and sailing boats were around long before that. Wind
power was used in the Middle Ages, in Europe, to grind corn [48].
Economic wind potential in our country was calculated at the level of 48000
MW (or 120 billion KWh). The total installed wind power plants connected
network were reached to 146.25 MW in 2007. The capacity under construction is
276.9 MW [49].
There are many thousands of wind turbines operating, with a total capacity of
157899 MW of which wind power in Europe (in 2009). 81% of wind power
installations are in the US and Europe. The United States, Germany, Spain, China,
and India have seen substantial capacity growth in the last years. By 2010, the
World Wind Energy Association expects 160 GW of capacity to be installed
worldwide (73.9 GW at the end of 2006) [30].
Medium and small-scale wind turbins can be used in the buildings. These turbins
can be placed on the roof or garden of buildings. Also wind turbines could be
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3. Results and Discussion
As a result, although Turkey has a large potential of renewable energy sources,
these resources are not evaluated efficiently. In this context, net geothermal,
solar, wind, wood and waste electric power generation values for Turkey,
Europe, USA and World were given in Table 2 for a comparison of production
values [53]. As can be from Table 2, In Turkey the usage of the renewable
sources such as geothermal, solar, wind, wood and wastes for the electric
power generation is very low compared to Europe and USA. And also, it can be
possible to notice a remarkable increase in the generation values for Europe,
USA and World year by year, but not for Turkey.
Table 2. Net geothermal, solar, wind, wood and waste electric power generation
(billion kilowatthours) [53].
2000

2005

2006

0.31

0.26

0.36

Europe

75.44

160.44

183.53

USA

85.70

99.68

110.40

World

240.87

371.75

414.31

Turkey

However, the renewable energy sources in Turkey have a sufficient potential to
meet a significant portion of energy needs and to generation electric power. So,
the usage of renewable energy resources in buildings will provide environmental
and economic benefits for Turkey.

[15]. Issariyakul, T., Kulkarni, M.G., Meher, L.C., Dalai, A.K. and Bakhshi, N.N.,
“Biodiesel production from mixtures of canola oil and used cooking oil”,
Chemical Engineering Journal, 140: 77–85 (2008).
[16]. Madras, G., Kolluru, C. and Kumar R., “Synthesis of biodiesel in
supercritical fluids”, Fuel, 83: 2029–2033 (2004).

Among renewable energy sources, hydrogen energy has not any common
applications in buildings. The production amount of hydrogen energy is negligible
compared to that of the others. Geothermal energy is mostly used for heating
buildings in some cities just near geothermal source. However, the location
problem restricts the common usage of geothermal energy. Solar, wind and
biomass energy especially are very important for Turkey. However, to build solar
buildings is stil very expensive for today, although the cost is coming down as
technology improves. The cost of electricity production from solar cells is very
high compared to the electricity production in thermal power stations. And solar
energy is stil unreliable unless in a very sunny climate. Wind turbine technology
has also high production cost and it is also an unreliable energy source unless in
windy climate and areas. But, biomass energy is very reliable for everytime.
Compared the other renewable energy sources biomass energy seems a
cheaper choice, since it does not require much technical equipments for usage
and also, the amount of annual biomass potential of Turkey is very high.

[18]. Lee, J.H., Kwon, C.H., Kang, J. W., Park, C., Tae, B. and Kim, S.W.,
“Biodiesel Production from Various Oils under Supercritical Fluid
Conditions by Candida Antarctica Lipase B Using a Stepwise Reaction
Method”, Applied Biochemistry and Biotechnology, 156:454–464 (2009).

4. Conclusion

[20]. Veljkovic, V.B., Lakicevic, S.H., Stamenkovic, O.S.,Todorovic, Z.B. and Lazic,
M.L., “Biodiesel production from tobacco (Nicotiana tabacum L.) seed oil
with a high content of free fatty acids”, Fuel, 85: 2671–2675 (2006).

In conclusion, the use of renewable energy sources in the buildings having very
large majority of energy consumption is very important to provide a clean and
sustainable environment in the future. However, the regulation of laws and
incentives are required for more widespread usage of the renewable energy in
the buildings. So, the development and usage of renewable energy sources
should be immediate priority of Turkey for a sustainable future.

[21]. Melero, J. A., Bautista, L. F., Morales, G., Iglesias, J. and SánchezVázquez,R., “Biodiesel production from crude palm oil using sulfonic acidmodified mesostructured catalysts”, Chemical Engineering Journal, (in
press), (2009).

5. References

[17]. Varma, M. N.; and Madras, G., “Synthesis of Biodiesel from Castor Oil and
Linseed Oil in Supercritical Fluids”, Industrial Engineering Chemistry
Resource, 46:1-6 (2007).

[19]. Kaya, C., Hamamci, C., Baysal, A., Akba, O., Erdogan, S. and Saydut, A.,
“Methyl ester of peanut (Arachis hypogea L.) seed oil as a potential
feedstock for biodiesel production”, Renewable Energy, 34:1257–60
(2009).

[22]. Zhang, Y., Dube , M.A., McLean, D.D. and Kates, M., Biodiesel production
from waste cooking oil: 1. Process design and technological assessment”,
Bioresource Technology, 89: 1–16 (2003).
[23]. Demirbaș, A., “Biodiesel from waste cooking oil via base-catalytic and
supercritical methanol transesterification”, Energy Conversion and
Management, 50: 923–927 (2009).

[1].

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, “2007-2008 Türkiye Enerji
Raporu”, ISSN 1301-6318, Aralk (2008).

[2].

“EPDK”, http://www.izto.org.tr, Access date: February 2, 2010.

[3].

Keskin, T., “Türkiyenin Enerji Panoramas ve Enerji Verimliliği”, Dünya
Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, (2007).

[4].

Klass, D.L., “Biomass for Renewable
Chemicals”,Academic Press, London, (1998).

and

[25]. Gürü, M., Koca, A., Can , Ö., Cnar, C. and Șahin, F., “Biodiesel production
from waste chicken fat based sources and evaluation with Mg based
additive in a diesel engine”, Renewable Energy, 35: 637–643 (2010).

[5].

Özçimen, D. and Ersoy-Meriçboyu, A., “A Study on the Carbonization of
Grapeseed and Chestnut Shell”, Fuel Processing Technology, 89: 1041-1046
(2008).

[26]. Gürü, M., Artukoğlu, B. D., Keskin, A. and Koca, A., “Biodiesel production
from waste animal fat and improvement of its characteristics by
synthesized nickel and magnesium additive”, Energy Conversion and
Management, 50: 498–502 (2009).

[6].

Satyanarayan, S., Murkute, P. and Ramakant, R., “Biogas production
enhancement by Brassica compestries amendment in cattle dung
digesters”,
Biomass and Bioenergy, 32:210-215 (2008).

[27]. Tashtoush, G. M., Al-Widyan, M. I. and Al-Jarrah, M.M., “Experimental study
on evaluation and optimization of conversion of waste animal fat into
biodiesel”, Energy Conversion and Management, 45:2697–2711 (2004).

[7].

“Biogas Digesters:”
http://igadrhep.energyprojects.net/Links/Profiles/Biogas, Access date:
February 8, 2010.

[28]. Teixeira, L.S.G., Assis, J.C.R., Mendonça, D.R., Santos, I.T.V., Guimarães,
P.R.B., Pontes, L.A.M. and Teixeira, J.S.R., “Comparison between
conventional and ultrasonic preparation of beef tallow biodiesel”, Fuel
Processing Technology, 90: 1164–1166 (2009).

[8].

“What is biogas?”, http://www.wisegeek.com/what-is-biogas.htm, Access
date: January 13, 2010.

[9].

Silva, C.C.M., Ribeiro, N.F.P., Souza, M.M.V.M. and Aranda, D.A.G., “Biodiesel
production from soybean oil and methanol using hydrotalcites as
catalyst”, Fuel Processing Technology, 91: 205–210 (2010).

Energy,

Fuels

[10]. Cao, W., Han, H. and Zhang, J., “Preparation of biodiesel from soybean oil
using supercritical methanol and co-solvent”, Fuel, 84: 347–351 (2005).
[11].

[24]. Öner , C. and Altun, Ș., “Biodiesel production from inedible animal tallow
and an experimental investigation of its use as alternative fuel in a direct
injection diesel engine”, Applied Energy, 86: 2114–2120 (2009).

[29]. Sdrula, N., “A study using classical or membrane separation in the
biodiesel process”, Desalination, 250 :1070-1072 (2010).
[30]. www.wikipedia.org, Access date: January 20, 2010.
[31]. “European Biodiesel Board”, http://www.ebb-eu.org/stats.php, Access
date: March 1, 2010.
[32]. Mabee, W.E. and Saddler, J.N., “Bioethanol from lignocellulosics: Status and
perspectives in Canada”, Bioresource Technology, 101:4806-4813 (2010).

He, C., Baoxiang, P.,Dezheng, W. and Jinfu, W. , “Biodiesel production by
the transesterification of cottonseed oil by solid acid catalysts”, Frontiers
of Chemical Engineering in China, 1:11-15 (2007).

[33]. Yaman, S., “Pyrolysis of biomass to produce fuels and chemical
feedstocks”, Energy Conversion and Management , 45.651–71 (2004).

[12]. Royon, D., Daz, M., Ellenrieder, G. and Locatelli, S., “Enzymatic production
of biodiesel from cotton seed oil using t-butanol as a solvent”, Bioresource
Technology, 98 (3): 648-653 (2007).

[34]. Özçimen, D. and Ersoy-Meriçboyu, A., “Characterization of biochar and biooil samples obtained from carbonization of various biomass materials”,
Renewable Energy, 35:1319–1324 (2010).

[13]. Hoda, N, “Optimization of Biodiesel Production from Cottonseed Oil by
Transesterification Using NaOH and Methanol”, Energy Sources, Part A:
Recovery, Utilization and Environmental Effects 32:434- 441(2010).

[35]. Özçimen, D. and Ersoy-Meriçboyu, A., “Fndk Kabuğu Karbonizasyon
Sonuçlarnn İstatistiksel Değerlendirilmesi”, İTÜ Dergisi, 8(1):116-124 (2009).

[14]. Dube, M.A., Tremblay, A.Y. and Liu, J., “Biodiesel production using a
membrane reactor”, Bioresource Technology, 98: 639–647 (2007).

[36]. Sánchez, M.E., Lindao, E., Margaleff, D., Martínez, O. And Morán, A.,
“Pyrolysis of agricultural residues from rape and sunflowers: Production
and characterization of bio-fuels and biochar soil management”, Journal of
85:142-144
(2009).
Analytical
and
Applied
Pyrolysis,

709

[37]. Mullen, C.A., Boateng, A.A., Goldberg, N.M., Lima, I.M., Laird, D.A. and Hicks,
K.B., “Bio-oil and bio-char production from corn cobs and stover by fast
pyrolysis”,
Biomass
and
Bioenergy,
34:67-74
(2010).
[38]. Islam, M.R., Parveen, M. and Haniu, H., “Properties of sugarcane wastederived bio-oils obtained by fixed-bed fire-tube heating pyrolysis”,
Bioresource
Technology,
101:4162-4168
(2010).
[39]. Zheng, J.L. and Kong, Y.P., “Spray combustion properties of fast pyrolysis
bio-oil produced from rice husk”, Energy Conversion and Management,
51:182-188
(2010).
[40]. Pokorna, E., Postelmans, N., Jenicek, P., Schreurs, S., Carleer, R. and
Yperman, J., “Study of bio-oils and solids from flash pyrolysis of sewage
sludges”,
Fuel,
88:1344-1350
(2009).
[41]. Junming, X, Jianchun, J., Yanju, L. and Jie, C., “Liquid hydrocarbon fuels
obtained by the pyrolysis of soybean oils”, Bioresource Technology,
100:4867-4870
(2009).
[42]. Demirbas, A., Pehlivan, E. and Altun, T., “Potential evolution of Turkish
agricultural residues as bio-gas, bio-char and bio-oil sources”,
International Journal of Hydrogen Energy, 31.613-620 (2006).
[43]. “Solar power”, http://www.absoluteastronomy.com/topics/Solar_power,
Access date: January 25, 2010.
[44]. “Solar photovoltaic”, http://www.florida-solar.com, Access date: February
8, 2010.
[45]. “Solar energy growth”, http://www.solarbuzz.com, Access date: February
17, 2010.
[46]. Photograph from www.inhabitat.com/2009/12/14, Access date: February
10, 2010.
[47]. Photograph from www.lugg-solar.com/, Access date: February 10, 2010.
[48]. “Energy
Resources:
Wind
power”,
http://www.darvill.clara.net/altenerg/wind.htm, Access date: February 23,
2010.
[49]. Global Wind Energy Council, “Global Wind 2007 Report”, (2008).
[50]. Photograph from www.treehugger.com/files/2007/03/bahrain_install.php,
Access date: February 10, 2010.
[51]. “Geothermal
www.renewableenergyworld.com/rea/tech/geothermal,
February 19, 2010.

Access

energy”,
date:

[52]. Tabakoğlu, Ö., “Hidrojen Enerjisi & Hidrojenin Binalarda Kullanm”, EnerjiEkoloji Paneli, Diyarbakr, (2007).
[53]. U.S. Energy Information Administration, “World Energy Overview: 19962006”, in International Energy Annual 2006, June-December, (2007).

710

INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM
26-28 May 2010 Ankara-TURKEY

YAPILARDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI: GÜNEȘ ENERJİSİ ÖRNEĞİ
THE USAGE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN BUILDINGS: EXAMPLE OF SOLAR ENERGY

Yasemin KOÇ
Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yap Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye
yasemiinkoc@gmail.com
Özet

Keywords: renewable energy sources, energy needs, solar energy.

Enerji insann değișmeyen bir ihtiyacdr ve tüketimi her geçen gün
artmaktadr. Konforlu yașamn sürdürülmesi ve ekonomik gelișimin devam
için dünya enerji gereksinimi her yl yaklașk %4–5 orannda artmaktadr.
Birçok ülkede enerji için ağrlkl olarak kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil
yaktlar kullanlmaktadr. Fosil yaktlar kendini yenileyemediğinden
rezervleri giderek azalmaktadr. Ayrca; fosil yaktlarn kullanmndan dolay
her gün enerji kaynakl çevre kirliliğinin ve küresel snmann arttğ da bir
gerçektir. Küresel snmann etkisiyle dünyada iklim değișimleri
yașanmaktadr. Yenilenebilir enerji kaynaklarnn çevreye olumsuz etkileri
ve maliyetleri fosil kökenli yaktlara göre daha azdr ve yenilenebilir
olduklar için tükenmezler. Türkiye’nin yașadğ en önemli sorunlarn
bașnda da enerji gelmektedir. Türkiye’de enerji gereksinimi esas olarak
petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil enerji kaynaklaryla karșlanmakta
olup, özellikle petrol ve doğalgazda ise tam bir dșa bağmllk
yașanmaktadr. Mevcut fosil kaynakl enerji rezervlerinin gelecekte
tükenecek olmas, bu kaynaklar ithal eden bir ülke olan Türkiye’yi artan
fiyatlardan ve teminindeki problemlerden dolay zora sokabilecektir. Oysa
Türkiye’nin mevcut enerji durumu, politikalar ve yenilenebilir enerji
kaynaklarnn kullanm potansiyelleri değerlendirildiğinde, Türkiye’nin
biyoenerji, hidrolik enerji, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji ve güneș enerjisi
açsndan önemli bir potansiyele sahip olduğu, yenilenebilir enerji
kaynaklarndan biri olan jeotermal enerji potansiyeli açsndan dünyann
önde gelen ülkelerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu durumda Türkiye’de
enerji ihtiyacn karșlamak için doğru enerji planlamalar yapmak
zorunludur. Bu planlamalar, enerji üretiminde biyoenerji, hidrojen enerjisi,
okyanus enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, nükleer enerji ve güneș
enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarndan yararlanma esasl olmaldr.
Bu kapsamda bu bildiride, yenilenebilir enerji kaynaklarnn yap
sektöründe kullanmnn önemi vurgulanacak ve bu kaynaklardan biri olan
güneș enerjisinin yaplardaki örnekleri irdelenecektir.

1. Giriș

Anahtar kelimeler: yenilenebilir enerji kaynaklar, enerji gereksinimi,
güneș enerjisi.

Abstract
Energy is an unchangeable necessity for the humans that consume rate
increases day by day. For the continuity of the comfort day life and
development of economy, the worldwide energy necessity increases
approximately 4-5 %. Many country uses coal, patrol, natural gas as fossil
fuels to produce energy. Fossil fuel reserves gradually decreases due to
non renewable characteristic of fossil fuel. Beside the fact is that the
usage of fossil fuels causes environmental pollution and increases global
warming every day. Climate alterations are seen due to the effect of
global warming. The costs and bad effect of renewable energy sources to
the environment are less than fossil origin fuels and not exhausted.
Energy comes first in Turkey’s most important problems. The energy
necessity basically provided from petrol, natural gas, coal and fossil fuels.
However in the case of petrol and natural gas Turkey becomes a
completely foreign dependent country. When available fossil origin energy
reserves come to an end, Turkey, importing these sources, will be in bad
situation because of increasing costs and problems about procurement.
Whenever Turkey’s available energy case, politics and potential of the
usage of renewable energy sources are considered, it’s known that
Turkey has most important potential about bio energy, hydraulic energy,
wind energy, geothermal energy and solar energy. In this case, in Turkey
the right energy planning has to be performed to provide energy
necessity. These plans should contain utilization of renewable energy
sources on energy production like bio energy, hydrogen energy, ocean
energy, wind energy, geothermal energy, nuclear energy and solar energy.
In this paper, on construction sector, the importance of the usage of
renewable energy sources will be emphasized and the case studies about
solar energy will be evaluated.

Enerji bugün sahip olduğumuz medeniyetin temel tașlarndan birini
olușturmaktadr. Kalknmann ve gelișmișliğin bir göstergesidir. Fosil enerji
kaynaklarnn tükenebilir ve pahal olmalar, çevreye verdikleri zararlar
nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarnn araștrlmaya bașlanmștr [1].
Yaplar, enerji tüketiminde, bir ülkenin ekonomisinde önemli bir yer tutar.
Bu nedenle yaplarda enerji harcamalarnn kontrolü önemlidir [2]. Artan
enerji maliyetleri, çevre kirliliği gibi etkenler, ülkeleri daha az enerji
tüketen yaplar inșa etmeye zorlamaktadr [6]. Bir ülkede tüketilen
enerjinin yaklașk olarak %40-50’si yaplarda tüketilmektedir. Bu tüketim,
hem enerji üretimi genelde fosil yaktlardan karșlandğ için çevreye zarar
verir, hem de bir takm önlemlerle azaltlabilecek bir tüketim olduğu için
bir anlamda lüks bir tüketimdir [5]. Yaplarda enerji korunumu sağlamann
etkili yöntemlerinden biri, snrl kendisini yenilenemeyen fosil kaynaklar
yerine yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyi kullanmaktr [3].
Böylelikle daha konforlu iç mekânlar olan yaplarda yașamamz da
mümkündür [5]. Günümüzde enerji tasarrufu ve çevrenin daha az
kirletilmesi amacyla yenilenebilir enerji kaynaklarnn devreye sokulmas
konusunda çok fazla çalșma yaplmaktadr. Yenilenebilir enerji kaynaklar
arasnda güneș enerjisi, sahip olduğu potansiyel ve kullanm kolaylğ ile
diğer yenilenebilir enerji kaynaklarna kyasla daha kolay bir șekilde
yaygnlașabilecek bir frsata sahiptir. Güneș enerjisi hem bol, hem sürekli
ve yenilenebilir hem de bedava bir enerji kaynağdr. Bunlarn yan sra
geleneksel yaktlarn kullanmndan kaynaklanan çevresel sorunlarn
çoğunun güneș enerjisi üretiminde bulunmayș bu enerji türünü temiz ve
çevre dostu enerji yapmaktadr [11]. Türkiye güneș kușağnda olduğundan,
bilinçli seçilen ve kurulan bu sistemler ksa sürede kendisini amorti
edebilmektedir [7]. Bu çalșmada, mevcut yenilenebilir enerji kaynaklar
yaplardaki kullanm ve yenilenebilir enerji kaynaklar bakmndan farkl ve
önemli bir yeri olan güneș kaynakl enerji üretim sistemleri araștrlmștr.

2. Yaplarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Kullanm
Nüfus artșna bağl olarak kaynak tüketiminin artmas ve kaynaklarn
snrllğ, enerji tüketiminde önemli bir pay bulunan yap sektörünün yeni
çözümler aramasna neden olmuștur [15]. Yenilenebilir enerji kaynaklarn
kullanarak enerjiyi bu kaynaklardan karșlamak, çevre sorunlarnn
çözümüne de yardmc olmaktadr. Çevreyi kirletmeyen, kolay elde edilen
ve yenilenebilir enerji kaynaklarndan biyokütle enerji, hidrolik enerji,
jeotermal enerji, rüzgâr ve güneș enerjisi günümüzde yaplarda farkl
șekillerde kullanlmaktadr [19].

2.1.Biyokütle enerjisi
Biyokütleyi enerji kaynağ yapan yapsndaki enerji eșdeğeri yüksek
maddelerdir. Ağaçlar, bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, tüm organik
çöpler, hayvan dșklar, gübre ve sanayi atklar biyokütleye örnek olarak
gösterilebilir [18]. Biyokütle yenilenebilir, her yerde yetiștirilebilen, sosyoekonomik gelișme sağlayan, çevre dostu, elektrik üretilebilen, taștlar için
yakt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağdr [3].
Biyokütle,
tükenmez bir kaynak olmas, her yerde yetiștirilebilmesi, özellikle krsal
alanlar için sosyo-ekonomik gelișmelere yardmc olmas nedeniyle uygun
ve önemli bir enerji kaynağ olarak görülmektedir. Biyokütle enerjisinin
geçmiși ateșin bulunușuna kadar uzanmaktadr. İnsanoğlunu ilk enerji
kaynağ olan ateș, biyokütlenin yanmasndan elde edilmekteydi.
Biyokütleden, yanma yoluyla enerji elde edilebileceği gibi, bir takm
süreçlerden geçirildikten sonra gaza, alkole ve yapay petrole
dönüștürülerek de enerji elde edilir [18]. Biyokütle enerjisinin Türkiye için
önemli bir enerji potansiyeline sahiptir [14]. Yaplarda biyokütle
kaynağndan; elektrik üretiminde ve stma amaçl yararlanlmaktadr [3].
Yeșil bitkilerin güneș enerjisini fotosentez yoluyla doğrudan kimyasal
enerjiye dönüștürerek depolanmas sonucu bitkisel biyokütle olușmaktadr.
Ülkemizde yaplardaki enerji kullanmnn %25’i bir tür biyokütle olan
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tezekle karșlanmaktadr. Gelișen teknoloji ile beraber, kat atklarn
dönüștürülmesinden elde edilen s ve elektrik enerjisi kullanm da son
yllarda artș göstermektedir [18].

türbinleri, çoğunlukla daha yüksek enerji ihtiyac sanayi yaplarnda ya da
elektrik santralleri kurularak kullanlmaktadr (Șekil 3) [18].

2.2.Hidrojen Enerjisi
Hidrojen 1500'lü yllarda keșfedilmiș, 1700'lü yllarda yanabilme özelliğinin
farkna varlmș, evrenin en basit ve en çok bulunan elementi olup, renksiz,
kokusuz, havadan 14,4 kez daha hafif ve tamamen zehirsiz bir gazdr [13].
Ayrca yerel olarak üretimi mümkündür, kolayca ve güvenli olarak
tașnabilmektedir, tașnmas srasnda az enerji kayb olmaktadr. Her
alanda ve yüksek verimle kullanlabilir [18]. Hidrojen enerjisi, yaplar
stmada, scak su temininde, yemek pișirmede ve elektrik ihtiyacn
karșlamak amacyla kullanlabilir. Hidrojeni buralarda kullanmak için önce
onun üretilmesine, depolanmasna ve nakledilmesine ihtiyaç vardr.
Hidrojen güneș, hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarndan üretilebilir [3]. Hidrojenden enerji elde edilmesi için yaplan
ișlemler esnasnda su buhar dșnda çevreyi kirletici ve sera etkisini artrc
hiçbir gaz ve zararl kimyasal madde üretimi söz konusu değildir [13].
Yaplarda uygulanan hidrojen enerjisi sisteminin çalșmas doğal gaz
șebekesinden alnan gazdan hidrojen üretilerek yakt piline gönderilmesi
ile sağlanmaktadr (Șekil 1). Hava üfleyicisi açk havadaki oksijeni yakt
piline göndererek hidrojenle oksijenin yakt pili içerisinde birleșmesi
sağlanr. Bunun sonucunda ortaya elektrik enerjisi, saf su ve s açğa çkar.
Elektrik enerjisi yapnn elektrik ihtiyacn karșladğ gibi yakt pilindeki s,
su stmada ya da yapnn stmasnda kullanlr. Sistemin en büyük avantaj
ulusal șebekelerde meydana gelen elektrik kstlamasndan ve
dalgalanmalardan etkilenmemesidir. Yaplarda hidrojen enerji sistemleri
uygulamada genellikle 1kW, 2kW, 5kW, 10 kW'lik üniteler üretilmektedir
(Șekil 2) [18].

Șekil 1. Hidrojen Enerjisinin Yaplarda Uygulanmas[18].

Șekil 3 Yaplarda rüzgâr enerjisi kullanm [18].
Rüzgâr enerji yatay veya düșey eksenli rüzgâr türbinleri ile mekanik
enerjiye dönüștürülmektedir [8]. Rüzgâr enerjisinden pasif ve aktif
sistemler kullanlarak yararlanmak mümkündür. Yaplarda pasif
sistemlerle rüzgâr enerjisi kullanm: Pasif yap soğutmasnda baslca
strateji doğal havalandrma sağlamaktr. Doğal havalandrma için açlabilir
pencerelerin kullanm en yaygn olandr. Pasif sistemlerle rüzgâr
enerjilerinden etkin bir șekilde yararlanabilmek için çeșitli tasarm
parametrelerinin dikkate alnmas gerekir. Bu parametreler yapnn yeri,
diğer yaplara olan mesafesi ve konumlandrlș durumu, yönü, biçimi,
kabuk elemanlarnn s geçișini etkileyen fiziksel özellikleri, güneș kontrol
ve doğal havalandrma sistemleri olarak saylabilir. Yaplarda aktif
sistemlerle rüzgâr enerjisi kullanm: Aktif rüzgâr enerjisi kullanm
sistemleri rüzgâr türbinlerdir. Yaplarda orta ve küçük ölçekli rüzgâr
tribünleri kullanlmaktadr. Bu tribünler bahçede uygun bir noktaya
konulabildiği gibi çatlara konulabilmektedir. Çok katl yüksek yaplarda ise
yapya entegre rüzgar türbinlerinin kullanm örnekleri vardr [3].
Rüzgâr enerjisinin pek çok avantajnn yan sra, rüzgâr enerjisi kullanm
amacyla rüzgâr türbini ve rüzgâr tarlalar kurulmas srasnda, görsel ve
estetik olarak kișileri ve çevreyi olumsuz etkilemesi, gürültü olușturmas,
kuș ölümlerine neden olmas, haberleșmede parazitler meydana getirmesi
gibi olumsuz yanlar da vardr [8].

Șekil 4: Rüzgâr türbinleri: Bozcaada, Çanakkale [13].
Șekil 2. Hidrojen Enerjisinin
yap içinde devir daim șemas [18].

2.3.Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr enerjisi, güneș enerjisinin değișime uğramș șeklidir. Güneș
șnlarnn denizleri, karalar ve atmosferi homojen olarak stamamas
sonucunda olușan scaklk farklar, basnç farkllklarn olușturur [20].
“Rüzgâr, yüksek basnç alanndan, alçak basnç alanna yer değiștiren
havann, Dünya yüzeyine göre bağl olarak yaptğ harekettir.” Rüzgâr
enerjisinin kullanm, M.Ö. 2800 yllarna dayanr. Yüzyllarca teknelerin
yelkenlerini șișirmek, tarmsal ürünleri öğütmek ve su pompalamak için
kullanlan rüzgâr, modern rüzgâr santrallerine uzanan teknolojik bir süreç
geçirerek günümüzde elektrik enerjisi üretmek için kullanlmaktadr [18].
Rüzgâr enerjisi tükenmeyen, yakt gereksinimi olmayan, çevresel etkileri
en az olan, emniyetli bir enerji kaynağdr fakat hava koșullarna ve
topoğrafik șartlara göre değișim göstermektedir [8]. Rüzgâr enerjisinin
yaplarda kullanmnda bölgenin rüzgâr potansiyeli rüzgâr türbininin
verimini belirleyeceği için arazi ve çevresi bu sistemi kullanmaya uygun
olmaldr. Bu nedenle, tekil yap projelerinde ender rastlanan rüzgar
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2.4.Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yer kabuğunun çeșitli derinliklerinde birikmiș basnç
altndaki scak su, buhar, gaz veya scak kuru kayaçlarn içindeki s
enerjisidir. Diğer bir deyișle jeotermal enerji yerkürenin enerjisidir [8].
Jeotermal enerji, yeraltnda olağan dș birikmiș olarak bulunan snn
çatlaklardan yeryüzüne su veya su buhar olarak çkmas ile elde edilir.
Bazen de sondaj çalșmalar ile yeraltndan scak su, scak su ve su buhar
karșm ya da buhar olarak çkartlabilir [3]. Türkiye jeotermal kaynak
zenginliğinde dünyada 7. ülkedir. Tüm dünyadaki jeotermal enerji
potansiyelinin %8 ’inin Türkiye ’de bulunduğu belirlenmiștir. [8]. Jeotermal
enerji elektrik üretiminde, yaplarn stma ve soğutmasnda, seralarn
stlmasnda, endüstriyel ve tarmsal kurutmada ve kaplca turizmi gibi
alanlarda kullanlmaktadr [15]. Jeotermal enerji yap stmaclğnda daha
çok tercih edilmektedir. Sebebi ise, 150°C’lik bir jeotermal kaynak
doğrudan kullanldğnda verimin %80 olmasdr [18]. Türkiye’de ev stma
ihtiyacnn % 30 gibi çok büyük bir bölümü jeotermal kaynaklardan

karșlanabilir. Jeotermal suyun uygulama yöntemlerine göre jeotermal
enerji sistemleri s pompalar, kuyu için eșanșörler ve s borular olarak
sralanabilir. Jeotermal suyun kullanldğ jeotermal s pompalar scak su
aktarmn borularla gerçekleștirmektedir [15]. Yaplarda jeotermal enerji
yaygn olarak s borular seklinde kullanlmaktadr. Yaplarda yaygn
olarak kullanlan s borular yer alt sularnn scaklğndan faydalanmak
için yaplmakta, borular araclğyla yap içerisinde dolașan su, sahip olduğu
sy iç hacimlere yaymaktadr (Șekil 5) [3].

Șekil 5.Toprak kaynakl s pompas kullanm șekilleri[3].

2.5.Güneș Enerjisi

Güneș 1,4 milyon km çapyla dünyann 110 kat büyüklüğünde ve dünyadan
1,5x1011 m uzaklkta yüksek basnçl ve yüksek scaklkl bir yldzdr. Yüzey
scaklğ yaklașk 6.000 °K olup iç bölgelerindeki scaklğn 8x106 °K ile
40x106 °K arasnda değiștiği tahmin edilmektedir [4]. Güneș enerjisi,
güneșin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açğa çkan șma
enerjisidir. Güneș enerjisinden yararlanma konusundaki çalșmalar
1960'lardan sonra bașlamș [9], 1970'lerden sonra hz kazanmștr [11].
Güneș enerjisi sistemlerinin teknolojik ilerleme göstermesiyle bu enerji
türü temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağ olarak kendini kabul
ettirmiștir. 2050 ylnda dünya enerji tüketiminin %15'inin güneș
enerjisinden karșlanacağ tahmin edilmektedir [9]. Güneș enerjisi uzaya ve
gezegenlere elektromanyetik snm (radyasyon) biçiminde yaylr Dünya’ya
güneșten gelen enerji, Dünya’da bir ylda kullanlan enerjinin 20 bin katdr.
Güneș enerjisi günümüzde yaplarn iklimlendirilmesinde (stma-soğutma),
scak su temin edilmesinde ve yüzme havuzu stlmasnda; tarmsal
teknolojide, sera stmas ve tarm ürünlerinin kurutulmasnda
kullanlmaktadr [11]. Güneș enerjisi, yenilenebilir bir enerji olușu, çevreye
zarar vermemesi, yerel olarak uygulanabilmesi, karmașk bir teknoloji
gerektirmemesi ve enerji korunumu sağlamas gibi kullanlșa sunduğu
avantajlarla son yllarda mimarlk disiplininde de tercih edilen bir enerji
kaynağ olmuștur. Güneș enerjisinden yararlanma, pasif (edilgen) ve aktif
(etken) olmak üzere iki temel sistemle sağlanmaktadr [18]. Yapnn
tasarm evresinde alnan planlama kararlar ve bu kararlar kapsamnda
seçilen yap malzemeleriyle güneș enerjisini mekânlarn stmas için
kullanmak pasif sistemler olarak adlandrlrken, tasarma eklenen her yeni
teknolojik ürün aktif sistemlere doğru atlan bir adm niteliğindedir. Güneș
enerjisinden yararlanmak için pasif sistem kullanmnn yan sra yaplara
mekanik donanmlarn entegre edilmesiyle ekolojik yap tasarm aktif
sistemle de desteklenebilir [8]. Șekil 6’ da pasif ve aktif sistemle güneș
enerjisinden yararlanma prensipleri ifade edilmektedir [15].

Șekil 6. Pasif ve aktif sistemle güneș enerjisinden yararlanma prensipleri
[15].
Pasif sistemde güneș enerjisi, yapnn duvar, pencere ve çat elemanlar
tarafndan toplandktan sonra iletim, dolașm ve șnm yollarndan bir veya
birkaç kullanlarak iç mekânlara aktarlmaktadr [15]. Güneș bilinçli
tasarlanmș yaplarn, sağlkl olmalarnn yan sra enerji tasarrufu
sağlayarak hem ülke ve aile ekonomisine katkda bulunmas, hem de
ekolojik döngüyü sağlamas nedeniyle, mimarlarn “güneș mimarlğ”
kavramna yönelmesine büyük etken olmuștur [18].

3.Türkiye ‘de Güneș Enerjisi Potansiyeli
Türkiye güneș potansiyeli açsndan oldukça zengin bir ülkedir [8]. Türkiye
‘nin güneș enerjisi gücü ilk kez 1970 ylnda, bir bilimsel araștrma
kapsamnda hesaplanmștr. [8]. Kesin rakamlar olmamakla beraber
Türkiye’deki Kurulu gücün 0.5MW - 1MW olduğu tahmin edilmektedir. [10].
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneș enerjisi potansiyeli
açsndan birçok ülkeye göre șansl durumdadr. Güneșten dünyaya
saniyede yaklașk olarak 170 milyon MW enerji gelmektedir. Türkiye'nin
yllk enerji üretiminin 100 milyon MW olduğu düșünülürse bir saniyede
dünyaya gelen güneș enerjisi, Türkiye'nin enerji üretiminin 1.700 katdr.
Türkiye, 110 gün gibi yüksek bir güneș enerjisi potansiyeline sahiptir ve
gerekli yatrmlarn yaplmas halinde Türkiye ylda birim metre karesinden
ortalama olarak 1.100 kWh’lik güneș enerjisi üretebilir [11].

Tablo 1. Türkiye'nin toplam güneș enerjisi potansiyelinin aylara göre dağlm [11].
Aylar
Ocak
Șubat
Mart
Nisan
Mays
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasm
Aralk
Toplam
Ortalama

Aylk Toplam Güneș Enerjisi
kcal/cm² - ay
4,45
5,44
8,31
10,51
13,23
14,51
15,08
13,62
10,60
7,73
5,23
4,03
112,74
308,00 kcal/cm²-gün

kWh/m² - ay
51,75
63,27
96,65
122,23
153,86
168,75
175,38
158,4
123,28
89,90
60,82
46,87
1311
3,60 kWh/m²-gün

Güneșlenme süresi
saat/ay
103,00
115,00
165,00
197,00
273,00
325,00
365,00
343,00
280,00
214,00
157,00
103,00
2640,00
7,20 saat/gün
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Tablo 2. Türkiye'nin yllk toplam güneș enerjisi potansiyelinin bölgelere göre dağlm [11].

Bölge
Güneydoğu
Anadolu
Akdeniz
Doğu Anadolu
İç Anadolu
Ege
Marmara
Karadeniz

En az
güneșlenme
süresi (Aralk)

saat/yl

En çok
güneșlenme
süresi
(Hazran)
saat

2,993

407,00

126,00

2,956
2,664
2,628
2,738
2,409
1,971

360,00
371,00
381,00
373,00
351,00
273,00

101,00
96,00
98,00
165,00
87,00
82,00

Toplam
ortalama
güneș
enerjisi
kWh/m²-yl

En çok
güneș
enerjisi
(Hazran)
kWh/m²

En az
güneș
enerjisi
(Aralk)
kWh/m²

Ortalama
güneșlenme
süresi

1,46

1,98

729,00

1,39
1,365
1,314
1,304
1,168
1,12

1,869
1,863
1,855
1,723
1,529
1,315

476,00
431,00
412,00
420,00
345,00
409,00

4.Güneș Enerjisindeki Gelișmeler Ve Uygulamalar
Yaplarda güneș enerjisi kullanm enerji bilincine ulașmș toplumlarda gün
geçtikçe artmaktadr. Bu uygulamalarla hem yapnn elektrik
gereksiniminin bir bölümü karșlanrken hem de çevre bilincini arttrlmas
hedeflenmektedir [18]. Güneș enerjisi kullanm yeni bir teknoloji olarak
kabul edilse bile tarihsel gelișimi 1800'lü yllara kadar uzanmaktadr.
Dünya’da elektrik enerjisi üretimi için kurulan fotovoltaik güç sistemleri 10
GWp (10000 MWp) değerine ulașmștr. Ülkemizde 1960‘n bașlarnda baz
yatrmclar ve üniversitelerde verilen tezler ile güneș enerjisi konusunda

saat

çalșmalar bașlamștr. 1970’lerin ortalarnda, dünyadaki güneș enerjisi
teknolojisindeki gelișmelere paralel olarak, güneș enerjisi ülkemizde de
üniversiteler, devlet ve endüstri açsndan önem kazanmș ve güneș
enerjisi çalșmalar bu tarihten itibaren hzla gelișmiștir. Ülkemizde güneș
enerjisinden elektrik enerjisi üretimi amacyla kullanlan güneș gözelerinin
kurulu gücü yaklașk olarak 3 MWp civarndadr. Bu kurulu güçten elde
edilen yllk enerji miktar, yllk elektrik tüketiminin ancak 0.01 % miktarna
karșlk gelmektedir [12]. Bu bölümde güneș enerjisi kullanlan çeșitli yap
örnekleri incelenmiștir.

Tablo 3. Güneș Enerjisi Uygulamalar. [12], [15], [16], [17], [18].
Bina Ad

İçerik

ODTÜ Güneș Evi

Yer: Ankara
İșlev: Ofis
M²: 96,6 m²
Yl: 1980
İklim Bölgesi:
Açklama: ODTÜ öğretim Elemanlar Derneği tarafndan ofis olarak
kullanlmaktadr. Yap çatsnda bulunan düzlemsel güneș toplayclaryla
yapnn toplam sl enerji gereksiniminin % 22,4’ü elde edilmekte, 10 m2
silindirik depoyla da snn depolanmas sağlanmaktadr.

Ege Üniversitesi Güneș
Enerjisi Enstitüsü
Laboratuar

TÜBİTAK Ulusal
Gözlemevi
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Yer: İzmir
İșlev: Laboratuar
M²: 3000 m²
Yl: 1986
Açklama: Yapnn güney cephesinde zemin katta aras 60 cm olan çift caml
bir duvar yüzeyi kullanlmștr. Yapnn birinci ve ikinci katlarnda 1,45 m.
genișliğinde ve çat açs 45°C olan güneș odalar bulunmaktadr. Güneș
odalarnn önünde ise 2 m. genișliğinde çat bahçeleri yer almaktadr.

Yer: Antalya
İșlev: Misafirhane
M²: 720 m²
Yl: 1996
Açklama: Kuzey yönünde yaltml olarak toprağa gömülen yapnn güney
yönünde güneș duvar bulunmaktadr. Güney duvarnn önündeki pencere,
zemin katta güneș odas olarak tasarlanmștr. Yapnn ikinci katnda, duvar
daha fazla șnm kazanc için siyah renge boyanmștr.

Fotoğraf

Enerji verimliliği eğitim
tesisi

Diyarbakr Güneș Evi

Pamukkale
Üniversitesi Temiz
Enerji Evi

Hacettepe Üniversitesi
Güneș Evi

La Salut Güneș Odas

Commerzbank Binas

Yer: Ankara
İșlev: Eğitim Tesisi
Yl: 2006
Açklama: Yapnn güneyinde yaplan 84 m²'lik güneș duvar ve güneș odasnda
snacak olan hava, havalandrma kanallaryla cebri olarak mekânlara
dağtlmștr. Yapnn scak su gereksinimi vakum borulu güneș toplayclar ile
karșlanmaktadr.

Yer: Diyarbakr
İșlev: Konut
M²: 66 m²
Yl: 2007 (2008 ylnda hizmete girmiștir)
Açklama: Yap, enerji elde etme biçimlerini ve ölçümlerini kendi web sitesi
araclğ ile 24 saat tüm dünya ile paylayan bilimsel bir laboratuar olarak
kullanlmaktadr. Yapnn stma, soğutma ve aydnlatma gibi tüm enerji
gereksinimi güneșten karșlamaktadr. Yapnn scak su gereksinimini
karșlamak için çatda iki adet güneș toplaycs ve zemin katta özel scak su
deposu bulunmaktadr. Yapnn güney cephesinde güneș odas ve güneș duvar
yer almaktadr. Yapda doğal serinlik sağlanmas amac ile toprak alt
enerjisinden de yararlanlmștr
Yer: Denizli
İșlev: Konut
M²: 160 m²
Yl: 2007
Açklama: Yapnn stmas, güney yönünde yerleștirilmiș olan tuğla güneș
duvaryla sağlanmaktadr. Yapya yerleștirilen 5 kW gücündeki güneș pilleriyle
gündüz doğrudan elektrik alnmaktadr. Pillerin üzerine takldğ paneller, yl
boyunca doğu–bat ve kuzey–güney doğrultusunda güneși takip etmektedir.
Yapda güneș toplayclarndan elde edilen scak su yaltml tanklarda depo
edilmekte, tank içindeki s değiștirici kontrol ünitesiyle gereksinim duyulan
scaklkta su sağlanmaktadr. Ayrca scak su evin stlmasnda yardmc sistem
olarak kullanlmaktadr.

Yer: Ankara
İșlev: Konut
M²: 100 m²
Yl: 2003
Açklama: Toplam kullanm olan yapnn elektrik gereksinimi güneș pilleri ile
karșlanmaktadr.1000 W gücünde güneș gözesi panelleriyle donatlan yapnn
tüm elektrik gereksinimi, bu panellerden sağlanan elektrik, akü ve çevirgeç
araclğyla karșlanmaktadr. Eğimli güney cephesindeki duvarna yerleștirilmiș
cam yüzeyden alnan güneș enerjisi s olarak çakl yatakta depolanmaktadr.
Bu s evin kșn snmasnda kullanlacak șekilde planlanmștr.

Yer: Barcelona, İspanya
İșlev: Konut
M²: ortalama 174 m²
Yl: 1982
Açklama: Mekân stma sistemi için; pasif güneș tasarm ve doğal gazl kazan
sistemi havalandrma sistemi için; pasif havalandrma sistemi kullanlmștr.

Yer: Frankfurt, Almanya
İșlev: ofis
Yl: 1997
Açklama: Özellikle pasif tasarm ilkelerinin yüksek yap ile örtüștürülmesi
anlamnda öne çkan bir örnektir.
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BEDZED

Roma çocuk müzesi

DORTRECHT’TE
22 EV

4 TIMES SQUARE

Yer: Londra, İngiltere
İșlev: 2 katl sra evler
M²: ortalama 80 m²
Yl: 2001
Açklama: Mekân stma için șebekeden karșlanan enerji miktar; 0 kWsa/m2
dir. Mekân stma sistemi için; pasif güneș tasarm, havalandrma sistemi için;
pasif havalandrma, s geri kazanml mekanik havalandrma su stma sistemi
için; güneș kollektörleri kullanlmștr.

Yer: Roma, İtalya ‘da
İșlev: Müze
Yl: 1920’de yaplmș depo binasnn yenilemesiyle olușturulmuștur.
M²: 2500 m²
Açklama: Yapda fotovoltaik modüller, çatda (iki cam tabaka arasnda ve
saydam bir tasarmla olușturulmuș șekilde) , sabit gölgeleme eleman olarak ve
hareketli gölgeleme eleman olarak kullanlmștr. Ylda 18.000kWh enerji elde
edilmektedir. 7 kW’lk fotovoltaik sundurma sistemi, güney cephesini
gölgeleyen sabit ve hareketli 108 standart modülden olușmaktadr.

Yer: Dortrecht, Hollanda
İșlev: Konut
Yl: 1996
Açklama: Yașama mekân cephesinde kullanlan gölgeleme elemanlarnn bir
bölümü fotovoltaik panellerle olușturulmuștur. Fotovoltaik modüllerin
gölgeleme eleman olarak kullanlmas ve böylelikle birçok birleștirme
alternatifinin olmas yaplara farkl kullanm olanaklar sunarak değișik cephe
alternatiflerinin ortaya çkmasn sağlamștr. Yaplarda, 1.030W’lk fotovoltaik
modüller zgara șeklinde kullanlmștr. Pv’leri bu kullanm Pv modüllerle
olușturulacak ev tasarmlar için yol gösterici olmuștur. Ylda 22.600 kWh enerji
elde edilmektedir.

Yer: Newyork, ABD
İșlev: Ofis Binas
Yl: 1996
Açklama: Yapnn cephesinde fotovoltaik modüller kullanlmștr. Tasarmclar,
fotovoltaik yüzey için en uygun alann 37. ve 43. katlar arasnda güney ve doğu
cephelerinin olduğunu saptamșlardr. Bu yükseklikte, en yüksek yaplar bile
ksa gölgeler atar ve böylelikle güneșten yararlanma maksimum düzeyde olur.
Yapda 15 kW’lk amorf silikon ince film modüller kullanlmștr. Toplam 3000
feet² Pv modüller güney ve doğu cephelerinde 37. ve 42. katlar arasnda
kullanlmștr. 150.83 cm x 92.86 cm, 74.30 cm x 92.86 cm, 150.83 cm x 72.72
cm, 74.30 cm x 72.72 cm olmak üzere 4 farkl boyutta toplam 288 modül
kullanlmștr. Ylda 690.000 kWh enerji elde edilmektedir.

5.Sonuç
Günümüzde nüfusun hzl artș ve sanayileșme ile birlikte çevre kirliliği ve
kentlerde enerji kullanm ihtiyac giderek artarak tehlikeli boyutlara
ulașmștr. Bunun yannda enerji üretiminde en önemli kaynak olan fosil
yaktlar her geçen gün kendini yenilemeyerek tükenmektedir. Dünyada
tüketilen enerjinin büyük bir ksmn yaplar kullanmaktadr. Yap
sektörünün çevresel etkileri ve yenilenemeyen enerji kaynaklarnn hzla
tüketilmesiyle yerel ve küresel ölçekte çözümler aranmaya bağlanmștr.
Bu kapsamda düșük enerjili çevreye duyarl yap tasarmlarn esas alan
yenilenebilir enerji kaynaklarndan yararlanmaya yönelik çalșmalar önem
kazanmaktadr. Yenilenebilir enerji kaynaklarnn yaplarda kullanmyla az
enerji harcayan, ekonomik ve az atk olușturmasndan dolay çevreye zarar
vermeyen tamamen ekolojik yaplar tasarlamak zorunlu hale gelmiștir.
Türkiye güneș enerjisi potansiyeli açsndan coğrafi konumu oldukça iyi bir
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bölgede yer almaktadr. Güneș enerjisi yeni inșa edilen yaplara
uygulanabildiği gibi mevcut yaplarda da kolaylkla uygulanabilmektedir.
Yapnn enerji ekonomisinde rahatlama sağlayacaktr. Bu nedenlerle
yaplarda güneș enerjisi kullanmn yaygnlaștrmak için bilimsel çalșmalar
arttrlmas, ilgili birimler tarafndan gerekli düzenlemeler hazrlanmas ve
bu çalșmalarn uygulamalar için teșvik edilmesi önemli ve gereklidir.
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Özet
Sanayi devrimi ile bașlayan, teknoloji devrimi ile devam eden gelișim süreci
insanlarn yașamlarnn büyük bir bölümünü geçirdikleri konutlar da
etkilemiștir. Teknolojik gelișmelerle birlikte insanlarn konutlardan beklentileri
de değișim göstermiștir. Son zamanlarda konutlarn, teknolojinin bu hzl
değișimine paralel olarak, kullanclarn ihtiyaç ve isteklerine cevap verecek
nitelikte ileri teknoloji sistemleri ile donatlma gerekliliği kendisini daha açk bir
șekilde göstermiștir. Zaman geçtikçe konutlar içlerine konulan bu ileri teknoloji
ürünleri sayesinde yavaș yavaș yeni bir kimliğe, bir bașka ifadeyle yeni bir
yașam biçimine dönüșmeye bașlamștr. Bu yeni yașam biçiminin beklentilerini
en iyi șekilde karșlamak amacyla tasarlanan akll konutlar, günümüzde
insann çevresiyle birlikte rahat, güvenli ve huzurlu bir yașam sürdürebilmesi
için modern teknolojinin en son olanaklarnn kullanldğ yaplardr.
Teknolojinin insan yașamna getirdiği bu olumlu gelișmelerin yannda sebep
olduğu birçok olumsuz etkisi de vardr. Bu olumsuzluklarn en önemlilerinden
biri enerji kaynaklarnn yok olma tehlikesidir. Konut içinde yaratlabilecek
alternatif enerji kaynaklar araștrlmș ve yeni sistemler geliștirilmiștir. Bu
sistemlerin akll konut kullanclarna sağladğ bir çok faydann yan sra global
anlamda ülke enerji politikalarna da faydas olacaktr. Tasarmclarn en önemli
görevlerinden biri gelișen ve değișen teknolojiyi sürekli takip etmek ve onun
tüm olanaklarn kullanarak en doğru çözümlere ulașmaktr. Bu nedenle
çalșma kapsamnda akll konutlarda kullanlan yenilenebilir enerji kaynaklar
araștrlmș ve bu kaynaklarn konutlarda uygulanma biçimleri açklanmștr.
Anahtar kelimeler: Akll Konut Sistemleri, Enerji Etkin Tasarm, Yenilenebilir
Enerji Kaynaklar

Abstract
Beginning with the Industrial Revolution and continuing with technological
revolution, the process of development also took the houses, where people
spend most of their time, under its influence. With technological
improvements, people’s expectations from houses have also changed.
Recently, it is clearer that; houses should be equipped with advanced
technological systems to meet the needs and demands of people in parallel
with the rapid growth of technology. In the process of time, houses have
gradually taken up a new identity, or a new lifestyle in other words by virtue
of these advanced technological products. Designed to satisfy the
expectations of this new mode of living in the optimum way, intelligent
buildings utilize the latest facilities of modern technology so as to provide a
comfortable, safe and a peaceful life. Along with these positive contributions,
technology has brought many negative effects at the same time. One of the
most significant of these is the danger of depleting the energy resources.
There are studies conducted to find alternative energy resources that could
be created within the houses, and new systems have been developed. Beside
many benefits of these systems to intelligent building residents, they shall
also prove fruitful for the energy policies of the countries in global terms. One
of the most important tasks of designers is to continuously follow the everchanging technology and reach the best solutions by using all its offerings.
Because of that, renewable energy resources in intelligent housing systems is
inquired within the study and it is defined that the types of the application of
these resources in housing zones.
Keywords: Intelligent Housing Systems, Energy-Efficient Design, Renewable
Energy Resources

1. Giriș
İlk çağlardan günümüze kadar olan değișim süreci içerisinde konutlar kișilerin
ihtiyaçlarn karșlayacak biçimde kurgulanmștr. Toplumlarn gelișim ve
değișimine paralel olarak mekan kurgusunun yaps ve kullanlan malzemeler
de değișikliğe uğramștr. Konut kavramnn değișmeye bașlamas ve yeni
teknolojilerin konutlara çok daha hzl bir șekilde girmesi insanlarn yașam
tarzlarn etkilemektedir. Konut kavramnn değișmeye bașlamas ve yeni
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teknolojilerin konutlara çok daha hzl bir șekilde girmesi insanlarn yașam
tarzlarn etkilemektedir. Geçen yüzyln ortalarnda bașlayan bilgisayar
bağlantl ileri teknoloji ürünleri konutlarda kullanlmaya bașlanmștr. Zaman
geçtikçe konutlar içlerine konulan bu ileri teknoloji ürünleri sayesinde yavaș
yavaș yeni bir kimliğe, bir bașka ifadeyle yeni bir yașam biçimine dönüșmeye
bașlamștr.

2. Akll Konut Kavram
Akll konut kavram günümüzde oldukça hzl bir șekilde gelișmektedir. Bu
kavramn ilk ortaya çkșndan bu yana teknoloji büyük bir gelișme
göstermiștir. Artk tasarmlar bütünselliği ve yaklașmlar ile teknolojileri
yönlendirirken gelișen yeni teknolojiler de belli bir zaman içinde kendilerini
doğal olarak yapnn içinde bulmușlardr. Akll evlere özel yeni elektronik
sistemler, bilgisayarlar denetimindeki özel kontrol sistemleri ve internetin
getirdiği saysz yeni imkan sayesinde daha sağlkl ve daha masrafsz bir
yașam kullanclara ulașabilmektedir. Elektronik dünyasnn bir uzants olarak
düșünülebilecek "konut içi teknoloji" doğal olarak elektronik yeniliklere bağl bir
yapdr. Mekanik sistemlerdeki teknoloji de bu yeniliklerin bir parçasdr. Bu
yeniliklerin konut içerisindeki organizasyonunu sağlamak, gerekli detaylar
çözmek ve alternatifleri ortaya koymak tasarmclarn görevidir.
2.1. Akll Konut Tanm
Akll konut sistemleri, günümüzde insann çevresiyle birlikte rahat, güvenli ve
huzurlu bir yașam sürdürebilmesi için modern teknolojinin en son olanaklarnn
kullanldğ sistemlerdir. Temel yaps itibariyle insanlarn yașamlarn daha
rahat ve kolay bir șekilde geçirmelerini sağlamak gibi bir amac temsil
etmektedir. Akll konut yani geleceğin konutu toplumun içerisinde değișik
zevklere ve değișik ekonomik seviyelere sahip topluluklara seslenebilen
mümkün olduğu kadar az tüketip mümkün olduğu kadar çok tasarruf sağlayan,
insanlara en iyiyi ulaștrmaya hedefli konut olarak tanmlanabilir.
2.2. Akll Konutlarda Kullanlan Teknolojiler
Teknolojideki ve insan ihtiyaçlarndaki gelișmelerin sonucu olan akll evlerin
temel amac mekanik, elektrik ve insan güvenliğine yönelik sistemlerin bir
merkezden izlenebilir, yönetilebilir ve en önemlisi raporlanabilir hale
getirilebilmesidir. Bu amaçlara ulașmak için, basit otomatik kontrol
sistemlerinden, bütünleșik bilgisayarl kontrol sistemlerine kadar geniș bir
yelpaze içinde çeșitli yoğunluk ve karmașalkta akll konut teknolojileri otomasyon sistemleri geliștirilmiștir. Otomasyon, bir sistemin belirli bir
senaryoya göre herhangi bir operatöre gerek duymakszn yönetilmesidir.
Konut otomasyon sistemlerinin enerji tasarrufunu artrmas, her türlü soruna
karș güvenlik önlemi almas ve defalarca yaplan ișleri otomatik hale
getirebilmesi gibi senaryolar geçekleștirebilmesi gerekmektedir. Otomasyon
senaryolarn gerçekleștirebilmek için birçok birim kullanlmaktadr. Çevredeki
olaylar alglayabilmek için “alglayclar”, gerekli ișlemleri yerine getirebilmek
için “elektronik ișlem birimleri” ve tüm sistemi kontrol edebilmek için “
merkezi yönetim birimi” bulunur. (Șekil 1)

3. Akll Konutlarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Kullanm
Çevre koruma ve ekoloji terimleri sözlüğü enerjiyi “bir sistemin iș yapma
yeteneğini veya gücünü niteleyen kavram” olarak tanmlamștr. [6] Bir bașka
ifadeyle enerji elle tutulamayan gözle görülemeyen bir gücü ifade eder.
Uzayda yer alan enerjinin sürekli olarak maddeye maddenin de tekrar enerjiye
dönüștüğü düșünülürse, maddenin kendi bașna hareket edemeyen
somutlașmș bir enerji biçimi olduğu söylenebilir. [15]

Șekil 1. Akll Ev Merkezi Yönetim Birimi [17]
Alglayclar ortamdaki hareketi, scaklğ, nemi, gazlar, șğ ya da sesi alglar
ve iletirler. İșlem birimleriyse șklarn otomatik olarak yaklp
söndürülmesinden otomatik evcil hayvan besleme sistemine kadar geniș bir
ürün yelpazesine sahiptir. Televizyon ve müzik seti gibi aygtlar kumanda
edebilen, insan sesini tanyp komut alabilen, pencereleri, kaplar, su ve gaz
vanalarn açp kapatabilen elektronik sistemler otomasyon ișlem birimlerine
örnek olarak verilebilir. Ev otomasyon sistemlerinin en önemli birimi merkezi
yönetim birimleridir. Ev otomasyonunda kullanlan senaryolar merkezi
yönetim birimi gerçekleștirir. Bu senaryolar gerçekte yönetim birimine
yüklenmiș programlardr. Merkezi yönetim birimi içerdiği ișlevlere göre
uzaktan kumandayla, kumanda ekranlaryla, telefon, cep telefonu ya da
internetten kontrol edilebilir.
Akll konut sistemleri bir evde teknolojik olarak kontrol edilebilen üç ana
kümeyi içermektedir. Bunlar güvenlik, konfor ve enerji kullanmnda tasarruf
ile ilgili sistemlerdir.
Günümüz gelișen șartlar ve yükselen değerleri içinde güvenlik konusu giderek
önemini artrmaktadr. Konut içi güvenlik kontrol sistemleri ve elektronik
dünyasndaki gelișmeler sayesinde yangn, su basmas ve hrszlğa karș alnan
klasik tedbirler genișletilerek en üst düzeye getirilmiștir. Akll bir konutun
sağlayacağ güvenliğin klasik alarm sistemlerine kyasla en büyük avantaj bu
türde olaylarn gerçekleșmeden önlenebilmesidir.
Günümüz insannn iș yașamna öncelik verdiği yoğun ve hareketli temposuna
bağl olarak, iș ve yașam mekanlarnda hayat kolaylaștrc çözümler
aranmaya bașlanmștr. Özellikle villa tipi konutlara uygulanan küçük ölçekli
bina yönetim sistemleri hem maliyet hem de konfor açsndan kullanclara
önemli avantajlar sağlamaktadr. Bu sayede öncelikle evlerde ideal konfor
șartlar sağlanmakta, rutin olarak tekrarlanan ișlemler kendiliğinden
gerçekleștirilmekte, arzalar ve tehlikeler önceden tespit edilebilmektedir.
Konfor sağlamaktaki temel mantk, kullancya gereksiz yere zaman
kaybettiren ve normal șartlarda kullanc tarafndan gerçekleștirilemeyecek
ișlemlerin konut içi konfor kontrol sistemleri tarafndan yerine getirilmesidir.
Mesela akll konut sistemleri sabit telefon ve kablolu televizyon bağlantlarnn
yan sra yüksek bant genișlikli internet gelișimi ve ev içi network altyaps ile
iklimlendirme ve aydnlatma sistemlerinin entegre bir biçimde çalșmasn
sağlar. Bu sistemlere evin her yerinden hatta ev dșndan da ulașlabilir. Tek bir
tușa ya da düğmeye basarak elektrikli ve elektronik cihazlar kontrol edilebilir,
iklimlendirme ve aydnlatma sistemleri ayarlanabilir.

Pek çok sektörde kullanlan enerji ülkelerin gelișmișlik düzeylerinin de
göstergesidir. Enerjinin sürekli bir biçimde sağlanmas, etkin bir șekilde
kullanlmas ve çevreye verdiği olumsuz etkilerin en az seviyeye indirilmesi
çok önemlidir. Ülkelerin gelișmișliği, snrsz biçimde enerji tüketmeleriyle değil,
doğru kaynaklardan doğru teknolojilerle enerji üretmeleri ve bu enerjiyi etkin
bir șekilde kullanmalaryla ölçülmektedir. [16] Türkiye’de tüketilen enerjinin
%40’ yap sektörü kaynakldr. Türkiye’nin de üyesi olduğu “Uluslar aras Enerji
Ajans (International Energy Agency)”nn yapmș olduğu çalșmada, üye
ülkelerde üretilen toplam elektriğin yarsnn, doğal gazn ise üçte birinin yap
kaynakl olduğu ortaya çkmștr. Bu çalșmann bir bașka sonucu ise dünyada
olușan sera gazlarnn üçte birinden yaplarn sorumlu olduğudur. [10]
Dünyadaki enerji tüketiminin %90’nn fosil yaktlardan sağlandğ bilinmektedir.
Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yaktlar snrl kaynaklardr bu nedenle
yenilenebilir enerji kaynaklarna olan ilgi gün geçtikçe artmaktadr. Enerji
üretimi ve tüketimi srasnda çevreye verilen zarar bu ilginin en önemli
nedenlerinden biridir. Fosil yaktlar atmosfere braktklar zehirli gazlar
nedeniyle bulunduklar çevreyi kirletirken, olușturduklar sera gazlar nedeniyle
iklim değișikliklerine neden olmakta ve küresel olarak tüm dünyay tehdit
etmektedir.
Yenilenebilir enerji “doğann kendi evrimi içinde, bir sonraki ksa süreçte aynen
mevcut olan enerji kaynağ” olarak tanmlanabilir. [26] Yani yenilenebilir enerji
kaynaklar doğal olarak yenilenen, hiç bitmeyecek enerji kaynaklardr. Akll
konut tasarmnda enerji tasarrufunun en etkin yöntemlerinden biri, snrl olan
fosil yaktlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanlmasdr. Bașlca
yenilenebilir enerji kaynaklar güneș enerjisi ve onun türevleri olan rüzgar
enerjisi, jeotermal enerji, su enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi gibi
enerji kaynaklardr. Bunlardan güneș ve rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji
ülkemizde ve dünyada yaygn olarak kullanlan yenilenebilir enerji
kaynaklardr.
Güneș enerjisi Türkiye ve dünyada en çok kullanlan yenilenebilir enerji
türüdür ve doğal dönüșümlere uğrayarak diğer enerji kaynaklarnn temelini
oluștur. Su döngüsü bu doğal dönüșümlerden biridir. Sularn buharlașmasyla
sağlanan bu döngü, yağșlarn olușmasn böylece yeralt su kaynaklarnn
devamllğn sağlamaktadr. Diğer bir dönüșüm ise dünyadaki canllar için
yașam kaynağdr. Bitkiler güneș enerjisini kullanarak biyokütleleri oluștururlar.
Havann güneș enerjisinin etkisiyle olușan basnç farkllklar sonucunda olușan
rüzgarlar ve rüzgarlarn etkisiyle meydana gelen deniz dalgalar ve akntlar
güneș enerjisinin türevleridir. [4] (Șekil 2)

İnsanoğlu yüzyllar boyunca enerjiyi hiç bitmeyecekmiș, sonsuza kadar
yararlanacakmș gibi kullanmș, 21. yüzyla gelindiğinde ise enerji kaynaklarnn
tükenmesi gerçeği ile yüz yüze gelmiștir. Bu gerçekle hareket ederek enerjiyi
akllca kullanma yollar aranmș, enerji tüketimini minimuma indirmeyi ve
yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmn amaçlayan tasarm yaklașmnn
önemi artmștr. Konut içinde yaratlabilecek alternatif enerji kaynaklar
araștrlmakta ve yeni sistemler geliștirilmektedir. Konut içinde enerjinin
optimum kullanmn sağlamak amacyla mikroișlemcilerin kullanldğ enerji
kontrol sistemleri tasarlanmștr. Bu sistemler, alternatif enerji kaynaklarndan
elde edilen enerjinin yap içerisinde en üst düzeyde kullanlmasn sağlamak
amacyla bu enerjilerin nasl yönlendirileceğini, enerji kesintilerinde alnmas
gereken tedbirleri ve bunun gibi birçok mekanizmay yönetirler. Bu sistemlerin
akll konut kullanclarna sağladğ bir çok faydann yan sra global anlamda
ülke enerji politikalarna da faydas vardr.
Günümüzde yaygn olarak kullanlan enerji kaynaklar petrol, gaz, kömür gibi
fosil yaktlardr. Fosil yakt türleri yenilemeyen enerji çeșitlerini
olușturmaktadr. Kendini sürekli yenileyen veya pratikte tükenmeyen
kaynaklar yenilenebilir enerji kapsamnda ele alnr. Bunlar güneș, rüzgar,
jeotermal ve su gibi kaynaklardr. Bu nedenle bu kaynaklardan binann kendi
ihtiyaçlarn karșlayacak șekilde enerjisini üretme yollar aranmștr. Amaç;
enerjiyi aklc bir șekilde çevreye zarar vermeden kullanmaktr.

Șekil 2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklar [8]
3.1. Güneș Enerji Sistemleri
Güneș enerjisi yaplarda stma-soğutma sistemlerinde ve elektrik enerjisi
üretiminde kullanlmaktadr. Yaplarda güneș enerjisinden iki șekilde
yararlanlmaktadr:
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 Pasif sistemler yardmyla s enerji elde edilmesi
 Aktif sistemler yardmyla s enerjisi elde edilmesi

Güneșten s enerjisi elde edilirken pasif ve aktif sistemlerle s toplanmakta,
depolanmakta ve dağtlmaktadr. Pasif sistemlerle s elde edilmesi mimari
elemanlar araclğyla, aktif sistemlerle s elde edilmesi ise teknik elemanlar
araclğyla sağlanmaktadr. Baz durumlarda her iki sistem bir arada
kullanlarak hibrid çözümlere gidilmektedir. [30]
3.1.1. Pasif Güneș Sistemleri
Pasif güneș sistemleri güneșten enerji elde etmenin en basit yoludur. Yapnn
tasarm özelliklerinden faydalanlarak ve uygun malzeme kullanlarak, güneș
enerjisinin yap içerisine alnmas ve bunun sayesinde s enerjisi elde edilmesi
ilkesine dayanmaktadr. Tasarm srasnda çevre ve iklim verileri önem
kazanmaktadr. Güneșten gelen șnlarn kș mevsiminde yatk, yaz
mevsiminde ise dik konumda gelmesi konutlarn yönlenmesinde önemli bir
faktör olușturmaktadr.
Pasif sistemler üç ana fonksiyona dayanmaktadr:

 Toplama: Güney-doğu ve güney-bat yönünde açlan pencereler, kș



bahçeleri, seralar vb. yöntemler sayesinde güneș enerjisinin mekan
içerisine alnmasdr.
Depolama: Mekan içerisine alnan snn ihtiyaç fazlasnn zemin ve
duvarlarda daha sonra kullanlmak üzere depolanmasdr.
Dağtma: Depolanan snn mekana dağtlmasdr. Bu ișlem șnm veya
tașnm yoluyla olabildiği gibi fanlar kullanlarak da yaplabilmektedir. [2]

Pasif sistemler de kendi içinde genel olarak iki ana bașlk altnda incelenebilir:

 Doğrudan kazanç sistemleri
 Dolayl kazanç sistemleri [4]
Șekil 4. Dolayl Kazanç Sistemleri [18]
Isl kütle duvarlarnda, duvar tarafndan emilmeyip yansyan güneș șnlar
camdan dșar çkamayarak arada yer alan boșluğun snmasn sağlar. Bu scak
hava duvarn üst ksmndaki deliklerden içeri alnarak sahip olduğu s enerjisini
yașam alan içerisine brakr ve soğuyarak așağya iner. Kullanlan hava,
duvarn alt knsmda bulunan deliklerden yeniden stlmak üzere duvar ile cam
arasndaki boșluğa alnr. Bu döngü duvarda enerji olduğu sürece devam eder.
Depolama özelliğine sahip duvarlar gündüz topladklar s enerjisini gece iç
mekana aktarrlar. Geceleri saydam tabakadan s kaçșlarn engellemek için
saydam yaltm (low-e vb.) veya hareketli yaltm tabakalar kullanlabilir. [29]

Șekil 3. Doğrudan Kazanç Sistemleri [18]

Doğrudan kazanç sistemleri güneș enerjisinin toplanmas ve depolanmas için
kullanlan basit ve etkili bir yöntemdir. Gündüz saatlerinde konut içerisine
alnan fazla güneș enerjisi duvar, tavan ve döșeme gibi yap bileșenlerinde
depolanr. Depolanan bu s gece saatlerinde içeri alnr. Güneș enerjisi güneye
bakan cephelere yerleștirilen pencereler, kș bahçeleri, seralar ve çat
pencerelerinden içeri alnmaktadr.
Dolayl kazanç sistemlerinde s enerjisi, kullanlacağ mekana yakn bir
elemanda elde edilir, depolanr ve ihtiyaç duyulduğunda diğer bölümlere
aktarlr. Güneș șnlar doğrudan mekan içine girmemekte, iç ve dș mekan
arasnda olușturulan güneș șğn emen elemanlarda toplanmaktadr. Isl kütle
duvarlar (kütle(güneș) duvar, trombe duvar, uzak depolama duvarlar vb.), çat
havuz sistemi ve yaltlmș alanlar (kș bahçesi, sera vb.) güneș șğn emmesi
için tasarlanan elemanlardr.
Isl kütle duvarlar, konutun masif s depolama özelliğine sahip güneye bakan
koyu renkli duvarnn önüne cam yerleștirilerek güneș enerjisinin toplanmas
ve duvarn üstünde ve altnda yer alan deliklerden yașam alan içerisine
alnmas prensibine dayanmaktadr.
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Șekil 5. Isl Kütle Duvarlarnn Çalșma Prensibi [29]

Çat havuzu sisteminde s depolayan kütle görevini, çatda bulunan su kütlesi
üstlenmektedir. Su genel olarak geniș camla kapl plastik veya fiberglas kaplar
yada plastik torbalar içinde yer almaktadr. Güneș șnlar vastasyla snan
suyun depoladğ s enerjisini yașam alanna iletmesi prensibine
dayanmaktadr. Bu sistemin, strüktüre ek yük getirmesi gibi olumsuz bir etkisi
vardr. [10] Kș mevsiminde çat havuz sisteminin s kaybn önlemek amacyla
geceleri üzeri yaltm malzemesiyle kapatlmakta, yaz mevsiminde ise bu
uygulamann tam tersi yaplarak konutun serinlemesi sağlanmaktadr.
Güneș șnlar, konutun güney cephesinde yer alan kș bahçesi ve sera gibi

yaltlmș alanlarda bulunan havann snmasn sağlamaktadr. Yașam alan ve

yaltlmș alan birbirinden ayran duvarn alt ve üst ksmnda delikler
braklarak hava hareketinin sağlanmas hedeflenmektedir. Isnarak yükselen
scak hava, depolama görevini üstlenen duvarn üzerindeki deliklerden yașam
alan içerisine girerken soğuyan ve așağya inen oda içerisindeki hava alt
ksmdaki deliklerden geçerek tekrar snmak üzere yaltlmș alan içerisine
dönmektedir. [24]

Güneș kolektörleri konutlarda, güneș duvar olușturacak șekilde duvarda,
çatda, zeminden daha düșük bir kotta ve yapnn dșnda uygulanabilir.
Duvarda yaplan uygulamalarda mekanlarn șksz kalmamas için kolektörlerin
bir ksm yerine pencere açlabilir. En yaygn kullanm biçimi olan çatlar için
așr kar yükünün verebileceği zarar dikkate alnmaldr. [4] (Șekil 8)

Șekil 6. Gündüz ve Gece Yaltlmș Alan Kullanm [9]
Șekil 8. Konutlarda Güneș Kolektörlerinin Kullanm Biçimleri [11]

Elektrik enerjisi üreten sistemler olan fotovoltaik sistemler –güneș pilleri
3.1.2. Aktif Güneș Sistemleri
Aktif güneș sistemleri, güneș enerjisini istenilen biçimdeki enerjiye
dönüștürmek amacyla kullanlan çeșitli mekanik ve elektronik sistemlerin
bütünüdür. Bu sistemler sayesinde güneș șnm s ve elektrik enerjisine
dönüștürülmektedir. Güneș șnmlarn enerjiye dönüștüren sistemler ikiye
ayrlr: [31]

 Güneș enerjili stma sistemleri (güneș kolektörleri)
 Elektrik enerjisi üreten sistemler (Fotovoltaik sistemler)

yüzeylerine gelen güneș șnmlarn direk elektrik enerjisine çeviren
sistemlerdir. Güneș hücreleri olarak da isimlendirilen bu hücrelerin boyutlar ve
formlar farkllklar gösterse de genelde boyutlar 10X10 cm kalnlklar ise
mikronmetre ile ölçülecek kadar incedir. Birden fazlas bir araya gelerek kare,
dikdörtgen, daire șeklinde biçimlendirilen fotovoltaik modülleri oluștururlar. [1]
Güneș hücreleri bir katman pozitif, diğer katman negatif olan iki katmandan
olușan yariletken bir maddedir.
Güneș șğ yüzeyle temas ettiğinde katmanlarn önünde ve arkasndaki temas
noktalarnda elektrik gerilimi meydana gelmekte, bu temas noktalarnn
bağlanmas ile de akm olușmaktadr.

Aktif sistemlerin yapya tasarm așamasnda dahil edilmesi önemlidir çünkü
sonradan uygulanmas yap estetiğinin bozulmasna neden olmaktadr.

Güneș enerjili stma sistemleri, kolektörler vastasyla güneș șnmlarndan
elde ettikleri s enerjisini su vb. akșkan bir maddeye ileterek enerjinin
kullanmna imkan sağlayan sistemlerdir. [27] Güneș kolektörleri çift cam bir
üst yüzey, cam ile emici tabaka arasnda braklan boșluk, metal ya da plastik
emici tabaka, arka ve yan ksmlarda yaltm tabakas ve bütün bu bölümleri
içine alan kasadan olușmaktadr. (Șekil 7). Güneș șnlar kolektör üzerindeki
emici yüzeyi str ve bu yüzeyle bağlantl olan borular içindeki svnn
snmasn sağlar. Isnan bu sv bir pompa vastasyla su deposuna aktarlr ve
bu depoya bağl kullanm suyunu str. Isnan su konutun stma sisteminde de
kullanlabilir.

Șekil 9. Fotovoltaik Hücre, Modül, Panel ve Diziler [23]
Fotovoltaik sistemler konutlarda genellikle çat ve cephelerde kullanlmaktadr.
Çat uygulamalarnda elde edilen verim daha yüksektir. Bunun nedeni
panellerin eğimli olarak yerleștirilebilmesine imkan vermesi ve çatya düșen
gölge miktarnn cepheye düșenden daha az olmasdr. [2] Fotovoltaik
sistemler cephelerde kabuk üzerine monte edilebilirler ya da doğrudan yapnn
kabuğunu olușturan bir eleman olarak tasarlanabilirler. Bina cephesinin cam
olmas halinde doğal șğ denetleme görevini üstlenen gölgeleme eleman
olarak veya doğal șğ yap içine kontrollü bir șekilde alabilmek için yar șeffaf
ya da opak pencere olarak kullanlabilirler. [14]

Șekil 7. Haval ve Svl Güneș Kolektörleri [11]
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Șekil 9. Fotovoltaik Sistemlerin Çatda, Cephede ve Güneș Krc Eleman Olarak
Kullanm [14, 26]
3.2. Rüzgar Enerji Sistemleri
Rüzgar enerjisi güneș enerjisinin çevrime uğramș șeklidir. Karalar, denizleri ve
atmosferi her yerde eșit olarak stmayan güneș enerjisinin neden olduğu
scaklk ve basnç farkllklar rüzgarlarn olușmasna neden olmaktadr. Havann
yüksek basnç alanndan alçak basnç alanna yer değiștirmesi sonucu
olușurlar. Hava akmnn sahip olduğu enerji rüzgar enerjisini meydana getirir.
[7] Rüzgar enerjisinden enerji elde etme sistemleri pasif sistemler ve aktif
sistemler olarak iki grupta incelenebilir.
3.2.1. Pasif Rüzgar Sistemleri

Doğal havalandrmayla rüzgar enerjisinden pasif olarak enerji elde

edilmektedir. Hakim rüzgar yönü doğrultusunda yerleștirilen binalar arasnda
ve içinde olușan koridorlar sayesinde pasif rüzgar enerjisiyle yap
soğutulabilmektedir. Yap içinde koridor, karșlkl duvarlarda boșluk açlarak
sağlanabilir. Doğal havalandrma sağlamann en iyi yöntemi yap içinde hakim
rüzgar yönünde bir atrium tasarlamaktr. Bina içine alnan soğuk havann
sirkülasyonu karșlkl açlan boșluklar sayesinde sağlanmakta, snan hava ise
atrium içine alnmaktadr. Burada hava genleșmekte ve yükselmekte ve bu
doğal sirkülasyon kulesinden dșar atlmaktadr. [2]

Șekil 11. Yatay Eksenli Rüzgar Türbini [21]
Rüzgar eserek pervanenin kanatlarn döndürmeye bașlar. Böylece rüzgarn
sahip olduğu kinetik (hareket) enerji, pervane milinin devir hareketi ile hz
kazanarak pervaneye bağl șaft döndürür. Șaftn dönmesiyle motor içinde
hareket olușur ve motorun çkșnda olușan elektrik enerjisi gövdede yer alan
jeneratöre aktarlr. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi akülerde toplanr
ya da doğrudan alclara ulaștrlr.
Küçük ve orta büyüklükteki rüzgar türbinleri tek bir konut için kullanlrlar,
büyük ölçekli rüzgar türbinleri ise rüzgar santralleri gibi büyük tesislerde
kullanlmaktadr. Küçük ve orta büyüklükteki rüzgar türbinleri konutlarn
rüzgar daha çok alan çatlarna ya da arsalarna yerleștirilir. Arsaya
yerleștirilmesi durumunda sistem, konuta toprak yüzeyinden zemin kat ya da
ekipmanlarn konumlandrlacağ bodrum kattan giriș yapar. Çatya
yerleștirilmesi durumunda ise ekipmanlar çat arasnda konumlandrlrlar.
Sistemden elde edilen kullanlmayan fazla elektrik enerjisi akülerde
depolanarak sonradan kullanlabilir. Bu akülü sistemlerin tercih edilme
sebebidir. [2]

Șekil 10. Konutun Pasif Sistemle Soğutulmas [2]
3.2.2. Aktif Rüzgar Sistemleri
Aktif rüzgar sistemlerinden enerji elde edilmesi rüzgar türbinleri ile
gerçekleșmektedir. Rüzgar türbinleri pervane kanatlar, güç șaft ve rüzgarn
hareket enerjisini önce mekanik daha sonra elektrik enerjisine dönüștürecek
olan jeneratörden olușmaktadr. Rüzgar türbinleri pervanenin eksenine göre
yatay ve düșey eksenli olmak üzere ikiye ayrlr. Yaygn olarak kullanlan yatay
eksenli rüzgar türbinleridir.

Șekil 12. Rüzgar Türbinlerinin Konut Arsa ve Çatsnda Kullanm [18, 22, 20]
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3.3. Jeotermal Enerji Sistemleri
Jeotermal enerji yer kabuğunun farkl katmanlarnda birikmiș olan snn
yeryüzündeki çatlaklardan su veya su buhar karșm olarak ortaya çkmas
sonucu elde edilen enerjiye denir. Ayrca yerkürede özellikle volkanik
bölgelerde akșkan madde içermeyen scak kuru kayalar bulunmaktadr. Bu
kayalara teknolojik imkanlardan faydalanarak soğuk su baslmas yöntemiyle
scak su ve buhar elde edilmektedir.
Jeotermal enerji dünyada en çok bulunan yenilenebilir enerji kaynağdr.
Yerkabuğundan elde edilen bu enerji konutlarda stma ve soğutma
sistemlerinde, seraclkta, tarmda vb. alanlarda kullanlmaktadr. Jeotermal
enerjinin konutlarda kullanmnda jeotermal s pompalar ad verilen sistemler
kullanlmaktadr. Bu sistemler toprak scaklğn kullanan sistemlerdir.
Yeryüzünün atnda enleme bağl olarak değișen toprağn scaklğndan hava ve
su yoluyla faydalanlmaktadr. Toprağn farkl katmanlarnda açlan bacalar
yardmyla alnan hava konut içerisine aktarlr ve iç mekanlarn toprak scaklğ
ile ayn scaklkta olmas sağlanr. Bu sistemle yazn mekanlarn soğutulmas
kșn ise stlmas sağlanr. Yer alt sularnn scaklğndan da ayn șekilde
faydalanlmakta, borularla konut içerisinde dolaștrlan suyun sahip olduğu
scaklk vastasyla mekanlar stlmaktadr. [31] Yatay, dikey (düșey), spiral gibi
farkl yapm sistemleri vardr. (Șekil 13)

Toplumun her alannda yașanan bu teknolojik gelișmeler olumlu etkilerinin
yannda çevre kirliliği ve kaynaklarn tüketilmesi gibi problemleri de
beraberinde getirmiștir. Dünyadaki enerji ve doğal kaynaklarn hzla
tükenmekte olmas, fosil yaktlarn kullanmndan kaynaklanan yüksek
karbondioksit oran ve buna bağl olarak yașanan iklimsel değișiklikler
toplumlar her sektörde üretim ve tüketim biçimlerini tekrar gözden geçirmeye
yöneltmiștir. Uzun yllardan beri yașanan enerji krizi, enerji tüketimini
minimuma indirmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmn
amaçlayan tasarm yaklașmnn önemini artrmștr. Akll konutlar konforlu bir
yașam ve kullanc isteklerinin karșlanmas için geliștirilen ve kullanlan
sistemler olduklar için kullanm așamalarnda enerji tüketimleri oldukça
fazladr. Bu nedenle enerjinin etkin bir șekilde kullanm ve böylece tüketimin
azaltlmas akll konutlar için önem tașmaktadr. Akll konutlar enerji
verimliğini artrmak için gerekli olan fiziksel çevre kontrolünde ileri teknolojik
sistemlerden yararlanan, yenilenebilir enerji kaynaklarn bu sistemlerle birlikte
kullanabilen, çevreye karș duyarl özellikte olmaldr. Akll konutlarn tasarm
yaklașmnda değișen iklim șartlarna uyum sağlanmas, minimum enerji
harcanarak uygun konfor koșullarnn elde edilmesi amaçlanmaldr. Enerji
üretimi ve kullanmnn çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin minimuma
indirilmesi için enerjinin etkin bir șekilde kullanm ve tasarrufu sağlanmal,
yenilenebilir enerji kaynaklarndan hem pasif hem de aktif sistemler
araclğyla faydalanlmaldr.
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Abstract
It is known that problems such as depletion of natural resources, increasing
environmental pollution and global warming are mainly arising from buildings.
All processes and actions occurring during the life cycle of the building cause
energy consumption and consecutively environmental pollution. It is necessary
to take measures not only for new residential buildings but also for existing
buildings to find solutions to the problems as mentioned and to create a more
sustainable environment. Insulation application, which is one of the solutions
for improving energy efficiency, is essential for existing residential buildings as
well as new residential buildings. In this case, assessing the environmental
impact of insulation material to be applied is required.
In the study, the environmental effects of different heat insulation materials
are evaluated in thermally not insulated buildings with regard to different
window to wall ratios. Therefore, extruded polystyrene (XPS), expanded
polystyrene (EPS) and rock wool (RW) insulation applications were compared
for a residential building assumed to be in Istanbul. It is admitted the building
has a square form and window to wall ratios of 10%, 20%, and 30%. The
production and transportation energies of heat insulations and auxiliary
materials such as plaster, adhesive mortar, fixing anchors, glass fiber mesh,
etc, which are used during the insulation application, are considered. In order
to determine the environmental effects, it is utilized from a simulation
program called SimaPro 7.1, which is used in the life cycle assessments.
According to the results, XPS, EPS, and RW considerably affect climate
change, resource depletion, and human health, which are the fundamental
issues in terms of environmental sustainability. The biggest environmental
impact is due to the XPS heat insulation application, while the EPS application
has the lowest impact. The increase in WWR’s results in the decrease in
environmental impacts for all insulation applications.
Keywords: Residential Buildings, Environmental Impact, Window to Wall
Ratio, Simulation.

1. Introduction
All processes and actions occurring during the life cycle of building cause
energy consumption and consecutively environmental pollution. It is necessary
to take measures not only for new residential buildings but also for existing
buildings to find solutions to the environmental problems and consecutively to
create a more sustainable environment.
Some measures have been taken to decrease energy consumption in the new
buildings in Turkey. However, the large existing stock cannot be improved due
to lack of adequate interest in environmental problems. In this context, a
research project is being conducted to develop a sustainable building
assessment method and sustainable renovation techniques for evaluating and
improving the existing housing stock in Istanbul.
This paper, as a part of this research project, aims to investigate the
environmental impacts resulting from heat insulation application, which is one
of the solutions for decreasing energy consumption. The environmental
impacts of production and transportation processes of all materials and
components to be used during the heat insulation application are considered.
In this context, the environmental impacts of the heat insulation applications
in residential buildings are evaluated with regard to the differentiations in
both insulation materials and window to wall ratios (WWR’s).

2. Methodology
The environmental effects of different heat insulation materials in thermally
not insulated buildings with regard to different WWR’s are examined by using
Life Cycle Assessment Method (LCA).

LCA addresses the environmental aspects and potential environmental
impacts (e.g. use of resources and environmental consequences of releases)
throughout a product's life cycle from raw material acquisition through
production, use, end-of-life treatment, recycling and final disposal (i.e. cradleto-grave). There are four phases in an LCA study [1]:
The first phase is to define the goal and scope. The goal shall unambiguously
state the intended application, the reasons for carrying out the study, and the
intended audience. The scope shall clearly describe the product system to be
studied, the functions of the product system or systems, the functional unit,
the system boundary, allocation procedures, life cycle impact assessment
methodology and types of impacts, interpretation to be used, data
requirements, assumptions, value choices and optional elements, limitations,
data quality requirements, type of critical review, and type and format of the
report required for the study [1].
The second phase is inventory analysis involving data collection and
calculation procedures to quantify relevant inputs and outputs of a product
system [2].
The third one is the impact assessment phase considering the significance of
potential environmental impacts using the life cycle impact results [2]. This
phase includes selection of impact categories, category indicators and
characterization models, assignment of life cycle impact results to the
selected impact categories (classification), and calculation of category
indicator results (characterization) [1].
The last one is the interpretation phase in which the findings from the
inventory analysis and the impact assessment are considered together. The
results obtained from interpretation phase should be consistent with the
defined goal and scope, explain limitations and provide recommendations. Life
cycle interpretation is also intended to provide a readily understandable,
complete and consistent presentation of the results of an LCA, in accordance
with the goal and scope definition of the study [2].
In order to determine the environmental effects of different heat insulation
materials, it is utilized from a simulation program called SimaPro 7.1, which is
used in the life cycle impact assessment studies. SimaPro 7.1 provides users
with a professional tool to collect analyze and monitor the environmental
performance of products and services. Users can easily model and analyze
complex life cycles in a systematic and transparent way, following the ISO
14040 series recommendations. The program offers users a wide range of
data, including the well known Ecoinvent database. The database covers
nearly 4000 processes in energy, transport, building materials, chemicals,
washing agents, paper & board, agriculture, waste management industry
sectors, mostly in Switzerland and Western-Europe [3].
The impact assessment methods generally cover the steps of
characterization, damage assessment, normalization and weighting. The last
three steps are optional according to the ISO standards. In the
characterization step, it is possible to determine the contribution of a heat
insulation application to all environmental impacts, but the calculation of total
environmental effect is not possible due to describing impacts in different
units. In SimaPro, one single score is used to calculate the total environmental
impact based on the determined effects. The single score can be considered
as dimensionless figure, and it is called as the Eco-indicator point (Pt). The
IMPACT 2002+ method, which is one of the impact assessment methods used
in SimaPro, can give the results in a single score. The IMPACT 2002+ is an
impact assessment methodology originally developed at the Swiss Federal
Institute of Technology - Lausanne (EPFL). The present methodology proposes
a feasible implementation of a combined midpoint/damage approach, linking
all types of life cycle inventory results (elementary flows and other
interventions) [4].
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3. Application

Building
Plan form
Number of units in a storey
Plan dimensions-width x
length (m)
The number of storey
(basement is not heated)
Floor height (m)
Insulation materials
Total exterior wall area (m2)
Transparency ratio
Opaque area (m2)
Transparent area (m2)

The application is based on the LCA’s four phase as following:
3.1. Goal and Scope
The goal of the study is to examine the environmental effects of different
heat insulation material usage in thermally not insulated residential buildings
with regard to different WWR’s in order to reduce the energy consumption
and consecutively environmental pollution.
The scope of the study is to analyze the environmental effects of different
heat insulation applications for residential buildings. The production and
transportation energies of heat insulations and auxiliary materials, which are
insulation plate fixing anchors and anchors stamps, glass fiber mesh,
aluminium corner bead profile, adhesive mortar, and cement based finish-coat
plaster, are considered. Once defining the inputs and outputs in SimaPro, the
environmental impact results such as global warming, depletion of fossil fuel
resources, ozone and mineral resources, nutrification, ecological toxicity, etc.
are obtained.
In the simulations, Ecoinvent unit process database is chosen because it is the
most appropriate database for evaluation of insulation materials. Impact
2002+ method is also chosen to use in the program. It makes easier the
comparisons between different insulation materials.
3.2. Inventory Analysis

Description
Square
2
14,5 x 14,5
6
(1 basement + 1 ground floor + 4 floors)
2.90
XPS, EPS, RW
841
%10
%20
%30
756,90
672,80
588,70
84,10
168,20
252,30

XPS and EPS applied to the outside of exterior wall is 5 cm thickness.
Surfaces of the insulation boards are either rough or rough and channel. The
thickness of RW insulation boards is 3 cm [5].
After fixing the insulation board to the wall by anchors, the surface is covered
by the heat insulation plaster. It is assumed to be applied self-colored cement
based final coating above the heat insulation plaster. The quantities of the
materials used in XPS, EPS and RW insulation applications to the exterior wall
of the building are given in Table 2, associated with WWR’s.

The background data which includes the data for generic materials, energy
and transport are obtained from the Ecoinvent database. The foreground data
consist of the building model, which2 will be used in the simulation, and the
material quantities required for 1 m heat insulation application. The material
quantities are achieved from Unit Price Analysis of Ministry of Public Works
[5].

3.3. Impact Assessment

The building data used in the simulation: The features of hypothetical building
model assumed in Istanbul are given in Table 1.

IMPACT 2002+ considered 14 midpoint categories, namely: human toxicity
(carcinogens and non-carcinogens), respiratory effects (due to inorganics),
ionizing radiation, ozone layer depletion, aquatic eco-toxicity, terrestrial ecotoxicity, aquatic acidification, aquatic eutrophication, terrestrial
acidification/nitrification, land occupation, global warming, non-renewable
energy consumption and mineral extraction. All midpoint scores are expressed
in units of a reference substance and related to the four damage categories
as human health, ecosystem quality, climate change, and resources [7].

The material data used in the simulation: Extruded polystyrene (XPS),
expanded polystyrene (EPS) and rock wool (RW) insulation materials are
chosen for heat insulation applications. Auxiliary materials are insulation plate
fixing anchors and anchors stamps, glass fiber mesh, aluminium corner bead
profile, adhesive mortar, and cement based final-coat (water based primer,
self-colored cement based plaster).
Table 1. The building data used in the simulation.

The ISO 14044 standard allows the use of impact category indicators that are
somewhere between the inventory result and the damage results named
“endpoint”. Indicators that are chosen between the inventory results and the
“endpoints” are sometimes referred to as indicators at “midpoint level” [6].

Descriptions of the midpoints are as following:
Human toxicity (carcinogens and non-carcinogens) covers the impacts on
human health of toxic substances present in the environment [8].

Table 2. The material data of the XPS EPS and RW heat insulation applications for different WWR’s.
The Quantities of the Materials Used in the Heat Insulation
Applications
Unit

Quantity
(1m²)

%10 WWR

m³

0,053

39,74

35,32

30,91

m³

0,053

39,74

35,32

30,91

m2

1,050

794,75

706,44

618,14

Insulation Plate Fixing Anchors
with Plastic Nail
Heat Insulaton Board
Adherance (cement based
polymer, elastic)

piece

6

kg

4

Glass Fiber Mesh

Glass Fiber Mesh

m²

Surface Plasters

Heat Insulaton Plaster (cement
based polymer, elastic
Water based primer

kg

Cement Based
Final Coating

Water
Self-Colored Cement Based
Coating

Component
Name

Component Material

Heat Insulation
Board

Extruded Polystrene (XPS)
Expanded Polytsrene (EPS)
Rock Wool
(RW)

Anchors and
Anchors Stamps
Adhesive Mortar
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4541,4

%20 WWR

%30 WWR

4036,8

3532,2

3027,6

2691,2

2354,8

1,10

832,59

740,08

647,57

5

3784,5

3364

2943,5

kg

0,15

113,54

100,92

88,31

m³

0,01

7,57

6,73

5,89

kg

3,01

2278,27

2025,13

1771,99

Impacts of ionizing radiation cover the impacts arising from releases of
radioactive substances as well as direct exposure to radiation. Exposure to
ionizing radiation is harmful to both human beings and animals [8].
Ozone layer depletion will cause increased incoming UV radiation leading to
impacts on humans such as increased levels of e.g. skin cancer, cataracts and
decreased immune defense, but also impacts on natural organisms and
ecosystems [9].
Eco-toxicological impacts depend on effects of chemical and biological
substances. The potential effects on ecosystems depend on the actual
emission and fate of the specific substances emitted to the environment [9].
Marine aquatic eco-toxicity category covers impacts of toxic substances on
marine aquatic ecosystems, and terrestrial eco-toxicity refers to impacts of
toxic substances on terrestrial ecosystems [8].
Acidification is caused by releases of protons in the terrestrial or aquatic
ecosystems [9]. Acidifying pollutants have a wide variety of impacts on soil,
groundwater, surface waters, biological organisms, ecosystems and materials
(buildings) [8].
Eutrophication -“nutrient enrichment”- of aquatic and terrestrial ecosystems
can be caused by surplus nitrogen, phosphorus and degradable organic
substances. Eutrophication can be defined as enrichment of aquatic
ecosystems with nutrients leading to increased production of plankton algae
and higher aquatic plants leading to a deterioration of the water quality and a
reduction in the value of the utilization of the aquatic ecosystem [9].

Land use (mentioned as land occupation in Impact2002+) can be seen from
two perspectives land as a resource for humans, i.e. area for e.g. food
production and land use related to ecosystem and landscape degradation,
landscape fragmentation, desiccation, habitat alterations and impacts on e.g.
biodiversity [9].
Global warming -“greenhouse effect”- is the effect of increasing temperature
in the lower atmosphere. The lower atmosphere is normally heated by
incoming radiation from the outer atmosphere (from the sun) [9].
Respiratory impacts occur as a result of increasing the particulate matters
(PM) and the Volatile Organic Compounds (VOC) in the air, drinking water and
food [9].
Fossil fuel depletion (mentioned as non-renewable energy in Impact 2002+)
occurs as a result of non-renewable energy use. Therefore, developing the
solutions/systems using renewable energy is essential in terms of deliver a
more sustainable environment to the next generations [10].
Mineral extraction depletes finite resources and in a strict sense, therefore, is
inherently unsustainable [11].
The single score results achieved by via IMPACT 2002+ method pertaining to
the foregoing impacts are given in Figure 1-2 considering the differentiations in
both insulation materials and WWR’s. Figure 1 presents the major impacts to
the environment, compared to other impacts, e.g. carcinogens and noncarcinogens, ionizing radiation etc. given in Figure 2, which are the minor
environmental impacts.

4,00

Ecopoints (Pt)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

Respiratory inorganics

Global warming

B-10_RW-30

B-10_EPS-30

B-10_XPS-30

B-10_RW-20

B-10_EPS-20

B-10_XPS-20

B-10_RW-10

B-10_EPS-10

B-10_XPS-10

0,00

Non-renewable energy

Figure 1. The major environmental impacts for different insulation materials and WWR’s.
According to the single score results:






Of all the impacts, non-renewable energy use, global warming and
respiratory inorganics are the most harmful effects for
environment. Other impacts are in negligible amounts.
The highest mineral extraction impact is resulting from the
application of RW, All impact levels of XPS and EPS are close each
other, except respiratory organics, ozone layer depletion, and global
warming.
Carcinogen impacts of the XPS and EPS are almost twice the
carcinogen impacts of the RW.
The impacts of ionizing radiation, aquatic eco-toxicity, terrestrial
eco-toxicity, terrestrial acidification/nutrification, land occupation of
the RW are 25% higher than the impacts of the XPS and EPS.




XPS has a serious effect on the ozone depletion. The impacts of
other materials are considerably at a low rate.
Increasing WWR’s for all insulation applications results in
decreasing environmental impacts.
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3.4. Interpretation



The single score results can be interpreted related with four damage
categories -“endpoints”- caused by environmental impacts -“midpoint
categories”-. Every damage category includes one or more midpoint
categories as explained below:








The human health category is the sum of the human toxicity,
respiratory effects, ionizing radiation and ozone layer depletion
categories.
The ecosystem quality category is the sum of the aquatic ecotoxicity,
terrestrial
eco-toxicity,
terrestrial
acidification/nutrification and land occupation categories.
Climate change is a result of global warming.
Resource category is the sum of the non-renewable energy
consumption and mineral extraction categories [7].

All damage values arisen from the EPS application are generally
close to the XPS application values rather than the RW application
values.
The XPS application contributes to global warming and resource
depletion more than the others do. Moreover, the biggest
contribution to human health and ecosystem quality categories is
from the RW application.
The highest damage to resources is mainly caused by the nonrenewable energy use for all insulation applications. The biggest
damage is resulting from the XPS application.
The EPS application has the least contribution to the damage
categories, except resource depletion.
The most damaging application in terms of ecosystem quality is
the RW application. However, the damage of XPS, EPS and RW
applications to ecosystem quality has the lowest impact
compared with the other damage categories.





The values of damage categories for all heat insulation applications associated
with different WWR’s are given in Figure 3. The following remarks can be
concluded based on the damage categories:
0,30

Ecopoints (Pt)

0,25
0,20
0,15
0,10
0,05

Carcinogens
Respiratory organics
Ozone layer depletion
Terrestrial ecotoxicity
Land occupation

Consequently, EPS is the most appropriate material for insulating the exterior
wall of existing residential buildings in terms of environmental effects. One of
the measures to reduce environmental effects can be increasing WWR, but in
this case the environmental impacts resulting from energy consumption in
usage period should be considered. The life cycle period environmental effects
of heat insulation applications will be investigated in further studies.
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This study intends to evaluate the environmental effects of different heat
insulation materials in thermally not insulated residential buildings with regard
to different WWR’s. According to the results, the production and
transportation to the construction area of XPS, EPS, and RW considerably
affect climate change, resource depletion, and human health, which are the
fundamental issues in terms of environmental sustainability. The biggest total
environmental impact is due to the XPS heat insulation application. The EPS
application, however, has the lowest environmental impact. The increase in
WWR’s results in the decrease in environmental impacts for all insulation
applications.
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4. Conclusion
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Figure 2. The minor environmental impacts for different insulation materials and WWR’s.
The RW application has the highest value for human health
4,00
category which is caused by respiratory impacts.
3,50
The effect of increasing WWR on environmental impacts is almost
the same for XPS, EPS and RW applications.
3,00

B-10_XPS-10



Non-carcinogens
Ionizing radiation
Aquatic ecotoxicity
Terrestrial acid/nutri
Mineral extraction
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Figure 3. The damage results -“end points”- of XPS, EPS and RW heat
insulation applications for different WWR’s.
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Abstract
Beside being used for evaluating the environmental impacts of new buildings,
Life Cycle Assessment (LCA) is also a suitable instrument for assessing
existing buildings. As knowledge about the environmental performance of the
residential building stock in EU-25 countries was rather limited, the research
project “Environmental Improvement Potentials for Residential Buildings”
(IMPRO-Building) was initiated by the European Commission (IPTS) [3]. A main
objective of the project was to outline the current environmental
performances of residential buildings in the EU-25 throughout their entire life
cycle. Furthermore, an assessment and evaluation of environmental
improvement options for both new and existing buildings from an European
perspective were conducted.
For this purpose, the existing residential EU-25 building stock was clustered in
major building groups such as single-family houses or high-rise buildings and
aggregated, using geographical zones within Europe. For efficiently addressing
the environmental relevant aspects of various building types, a highly
sophisticated generic life cycle model of buildings has been developed. It was
used to identify environmental hot spots of new planned and existing
buildings and to evaluate improvement options of more than 50 building types
in a consistent way. As the general options for decisions for existing and
planned buildings vary, their LCA system boundaries differ. The model for
‘existing buildings’, based on retrofit actions, considers only the use phase,
retrofit measures and demolition. In contrast, the model for ‘new buildings’
includes the entire construction phase, the use phase and the demolition of
the building.
An overview on the identified residential building types in the EU-25 will be
presented including exemplary results on their environmental performance for
Southern, Central and Northern European countries. Besides, the methodology
and the parameterized models developed for an efficient and consistent life
cycle modeling of the related various building types will be described.

This overview of European residential buildings described above, is based on
comprehensive databases containing technical information of buildings for an
extensive building stock throughout Europe. These databases have originally
been set up to analyze the technical state of the European building stock.

2. Analysis of life cycle-based environmental hotspots of
residential buildings
Performing life cycle assessments for the 73 residential building types
classified and adressing their impacts as well as the challenging task of
identifying environmental improvement options from a European perspective,
demands for consistency and mechanisms to automate certain procedures
when modeling the building life cycle.
2.1 Generic model for consistent life cycle analysis of buildings
To meet these challenges, a generic building model, providing a common
structure for all individual building types, has been developed [3]. It contains
all relevant construction materials that are found in either of the building
types to be modeled. Using the data provided in the technical descriptions of
the different building types, parameters were extensively derived and used to
define the actual life cycle model as well as to efficiently adjust the generic
model to fit to the respective building type.
The life cycle model distincts between two individual model versions. One
represents the life cycle of an existing building, where only the use phase and
the end of life is considered (see Figure 1). As the study is intended to provide
improvement options for the current situation of buildings, rather than an
assessment of past actions, the construction phase is excluded.

Keywords: Life Cycle Assessment, Residential Buildings, Environmental
Improvement Potentials, Retrofit, Generic Parameterized Life Cycle Models

1. The residential Building Stock in the EU-25
Generally, conducting life cycle assessments for buildings, necessarly requires
reliable data input in terms of e.g. structural building design and materials or
energy performance. Therefore, a compilation of residential buildings
throuhout Europe forms the adequate basis to investigate the impacts of
residential dwellings and to identify environmental improvement options. This
compilation has to be laid out in a way, directly to be adopted to model the
life cycles of residential buildings.

Life Cycle Model ‘Existing Building‘

Use Phase

Refurbishment

Heating &
Cooling

1.2. Relevant residential building types in geographical zones throughout
Europe
In a first step, the residential buildings of the EU-25 member-countries are
clustered according to size, namely single-family houses, multi-family houses
and high-rise buildings as well as age and common structural patterns [3]. This
allows for the individual buildings to be classified with regard to architectural
design and constructional or material criteria into specific building types. Thus,
73 individual building types are identified, covering 80% of all residential
buildings in the EU-25. While 54 of these represent existing buildings, another
19 building types stand for currently planned buildings.
In a second step, the relevant building types are identified and described
separately for each of three trans-national geographical zones, namely north-,
middle- and south- European countries. The geographical zones are assembled
on the basis of average heating degree days per year from all EU-25 membercountries.
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End of Life

Waste
Management

Demolition

Figure 1. System boundaries and considered life cycle phases for existing
buildings.

The second version represents new buildings, where the construction phase is
also incorporated into the building’s life cycle (see Figure 2). This distinction
into two model versions supports the identification of the decisions that can
be made today: For instance, promoting retrofit measures for existing
buildings presents a feasible decision to be made instead of promoting
construction actions. They only provide space for improvements in terms of
newly constructed buildings. However, it is important to consider the
structure and the materials used for construction, in order to be able to give
statements considering retrofit options or to be able to account for the
building’s demolition, both for existing and new buildings.
Life Cycle Model ‘New Building‘

Construction Phase
Production of
Construction
Materials

Transport of
Construction
Materials

On the other hand, the building’s heating energy demand, as well as the
cooling energy demand, which is believed to gain significance in the future, is
considered. Within the model, the heating energy demand is calculated from
the energy balance that is based on heat transmission coefficients for the
individual construction elements of the building type. The cooling energy
demand, on the other hand, is provided as average values for each
geographical zone, thus incorporating the fact that most indoor cooling
devices within residential buildings work on a per-room basis. This means that
the use of indoor cooling equipment in different building types does not
generally differ.
The end-of-life phase of the models incorporates both wastes from the
demolition of the entire building, as well as wastes from the exchange of
materials due to refurbishment actions. Recycling rates, shares for the
deposition on inert material landfills, as well as incineration and other end of
life routes are considered on the basis of average data for the construction
sector in Europe.
One objective of the study is to provide information upon which
recommendations for favorable actions, related to the improvement of the
overall environmental performance of residential buildings may be given.
Therefore, a maximum timeframe for the life cycle assessment of 40 years
has been chosen. While this does not implicate that all buildings are expected
to be demolished no later than 40 years from now, it is believed that no
statement regarding the development of the residential building sector
beyond these 40 years can be made.

Use Phase

2.4 Methodology of the Life Cycle Impact Assessment

Refurbishment

Heating & Cooling

The environmental indicators considered are fossil primary energy demand,
renewable primary energy demand, as well as the impact categories ‘global
warming potential’ (GWP100), ‘acidification potential’ (AP), ‘eutrophication
potential’ (EP), ‘photochemical oxidant formation potential’ (POCP) and ‘ozone
layer depletion potential’ (ODP). The environmental indicators are selected
based on scientific robustness or practicability. Furthermore, they describe
environmental effects that are, among others, generally considered as
relevant within the current environmental discussions [2].

End of Life

Waste
Management

For both existing, as well as new buildings, the impact assessment of the life
cycle models is conducted and environmental hotspots within each building
type need to be identified. The impact assessment is conducted using the
CML 2001 characterization model [1].

Demolition

Figure 2. System boundaries and considered life cycle phases for new
buildings
2.2 Building model layout and boundary conditions
The generic model, and consequently the individual building type models,
share a common structure of construction elements such as roof, exterior
walls, interior walls, floors and ceilings, windows and finally the basement.
Following the objective of the study to investigate improvement options that
are based on decisions considering the selection of constructional alternatives
or constructional practices to be encouraged, the construction materials used
for modelling, represent European average datasets. Besides describing
average technology data for the manufacturing of construction materials, they
reflect European boundary conditions.
2.3 Considered life cycle phases and their specific aspects
The life cycle phase of the “construction” of new buildings considers the
construction materials used, as well as the transportation of the materials on
the level of the construction elements of the building.
Within the use phase, two major aspects of the utilization of a residential
building in Europe are regarded. These are on the one hand, refurbishment
actions that are conducted to maintain the function of the building in general,
without changing the energy performance of the building. Besides, retrofit
measures describe actions that are taken with the aim to improve the
performance of the building and which are known to be taken in conjunction
with refurbishment actions. An example of such retrofit actions that go in line
with refurbishment actions is the regular exchange of windows, where the
existing windows are replaced with ‘modern’ windows that reduce heat
transmission values. Another example is the insulation of the roof at a point,
when the battening and the tiles have to be replaced. These measures are
handled as refurbishment, in order not to overestimate certain retrofit actions
as improvement options.

3. Life Cycle Impact Assessment of three exemplary building types
The life cycle impact assessment (LCIA) of three building types is displayed in
order to demonstrate the outcome of the analysis of the current situation of
residential buildings in Europe. Those examples are:
a)
b)
c)

A ten-storey high-rise building type (concrete-based structure) from the
south of Europe that has been built in the 1970s and is expected to be in
use for another 20 years.
A single-family building type with a brick masonry structure from
central Europe that has typically been built between the 1940s and
1980s and that is expected to used for at least another 40 years.
A four-storey multi-family building type with an insulated brick masonry
structure located in the north of Europe that is planned to be built in the
near future and on the basis of the current construction practice.

For the comparison of different building types, as well as of different
construction elements within one building type, the results of the LCIA are
presented on a per-square-metre-and-year-basis [3].
3.1 Comparison of the life cycles of three residential building types
Figure 3 illustrates the contribution of different life cycle phases to the global
warming potential of the described building types. As described above, neither
the high-rise building (left), nor the single family building (centre) contain a
construction phase, as they represent existing buildings.
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Construction

Refurbishment

Heating & Cooling

End of Life

Incorporated GWP

200,00

windows, the heating losses of ventilation may be reduced by choosing
adequate window types. Other highly significant impacts originate in losses
from the heating system. These losses are directly related to the overall
energy consumption of the building.

GWP [kg CO2-Equiv./m²*a]

150,00

100,00

4. Conclusions

50,00

0,00

-50,00

High-rise building, Southern
Europe

Single Family Building,
Central Europe

Multi-Family Building,
Northern Europe

Using a generic building model that has been designed to incorporate all
relevant aspects of residential building practice in Europe proved to be a
viable way to approach the task of addressing the environmental impacts of
residential buildings. Aiming at evaluating residential buildings throughout 25
European countries, the clustering into 73 building types and a consistent set
of background data is an essential precondition for the approach chosen.

-100,00

Figure 3. LCIA results for the global warming potential for the life cycles of
three residential building types throughout Europe. Displayed: contribution
from different life cycle phases to GWP100 in kg CO2-Equivalent/(m²*a).
The multi-family building (right), on the other hand, includes a construction
phase. Figure 3 states clearly that the heating and cooling energy
consumption has the highest impact on the GWP100 regarding the whole
building life cycle. On the contrary, the construction phase, as well as the
refurbishment measures taken and the end-of-life, have rather minor impacts
on the GWP100. The ‘incorporated GWP’, having negative values, is partly due
to wood, which is extensively used as a construction material in some
sections of residential buildings. Another source for incorporated GWP is the
use of renewable materials as fuel in residential heating. Consequently, the
net value for the GWP100 is clearly below the currently displayed values.
Figure 3 shows furthermore, that these building types, especially the singlefamily and the multi-family building type do not represent current best
practice in construction, where the energy consumption for heating is
significantly lower. For existing buildings, taking refurbishment measures
usually reduces heat losses significantly. The reductions in heating energy
losses due to refurbishment actions are considered in the displayed figure.
3.2 Analysis of life cycle impact contributions of individual construction
elements
Following the objective of the study to identify environmental improvement
options, the individual building types are additionally evaluated in a way that
identifies the life cycle impacts of individual construction elements. Figure 4
displays the contributions of all construction elements to the global warming
potential for the multi-family house in northern Europe above described. Some
types of energy losses may not be allocated to individual construction
elements within the context of an entire building and are presented
separately.
Construction Phase

Refurbishment

Heating & Cooling

End of Life

Incorporated GWP

60,00

GWP [kg CO2-Equiv./m²*a]

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
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-10,00

Floors /
Ceilings

Interior
Walls

Exterior
Walls

Roof

Windows Ventilation

Construction element

Others

Cooling
Energy
(entire
building)

Figure 4. Contributions from construction elements and energy consumption
to the global warming potential of the above described multi-family building
type (North Europe). Displayed: contribution from construction elements to
GWP100 in kg CO2-Equiv./(m²*a).
Regarding Figure 4, the impact of the manufacturing and demolition of
construction elements, especially of those with high masses, can be identified.
The major impacts, however originate in ventilation, which stands for energy
losses due to leaking window- and doorframes and other structural weak
points. While the effects of ventilation may not be directly allocated to the
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The results of the life cycle impact assessment of three exemplary building
types show clearly that the use phase is the predominant life cycle phase for
residential buildings and that special attention needs to be directed to the
reduction of losses of heating and cooling energy. Especially the high
environmental impacts from the consumption of cooling energy highlights an
issue that is believed to gain significance in the future, as indoor cooling
devices will become more available and will be more often used. As the
protection from heat can not be accomplished with the same means as
protection from cold, strategies and materials specifically designed for serving
as summerly heat protection may provide feasible means for improving the
environmental performance of the building.
At least for some building types, heating energy losses through ventilation
appear to be a major aspect to be addressed for both, the refurbishment of
existing buildings, as well as for newly planned buildings. In general, the study
shows clearly that options to improve the environmental situation of
residential dwellings in Europe exist and that adequate measures can be and
have to be taken.
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Özet
Mimari proje süreci ön proje, eskiz așamas, kesin proje ve uygulama projesi
olmak üzere farkl amaç ve kapsama sahip 4 așamadan olușmaktadr. Projenin
erken așamasnda alnan tasarm kararlarnn bina enerji performans
üzerindeki etkisinin oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Dolays ile binalarda
sl konforun minimum enerji tüketimi ile sağlanabilmesi için alnacak kararlar
tasarm sürecinin bir parças olmak durumundadr. Aksi halde tasarm sürecinin
ilerleyen așamalarnda enerji tüketimini azaltmaya yönelik olarak yaplacak
müdahaleler birçok tasarm kararnn zaten belirlenmiș olmas nedeniyle snrl
seviyede kalacaktr. Ayn șekilde ilerleyen așamalardaki her müdahale
tasarmcya ek zaman ve kaynak israfn da beraberinde getirecektir. Bu
nedenle mimari proje tasarm erken așamasnda, iklimsel özellikler dikkate
alnarak bina enerji performansn etkileyen tasarm parametrelerinin
belirlenmesi ve tasarm sürecine nasl entegre edileceğinin tarif edilmesi
gereklidir. Bir bașka deyișle tasarmcya bu süreçte yol gösterecek bir ön
tasarm rehberine gereksinim duyulmaktadr. Ön tasarm rehberi en genel
anlamyla özel konularda tasarmcya istenilen amaçlarn gerçekleștirilmesinde
yaplmas gerekenleri kapsayan öneriler paketi olarak tanmlanabilir. Literatüre
bakldğnda “enerji kullanmnda etkinlik”, “enerji etkin tasarm” gibi konulara
yönelik rehberler, genellikle mimari tasarma bağl parametrelerden (yönlenme,
form, açklk vb.) daha çok, mimar tasarmdan bağmsz parametreleri
kapsadğ görülmektedir. Bu nedenle pasif soğutma stratejileri gibi özelleșmiș
konularn mimari tasarm boyutunu ele alan ön tasarm rehberi olușturulmas
gerekliliği ortaya çkmaktadr. Bu kapsamda hazrlanacak ön tasarm rehberine
bașlangç çalșmasn olușturmas için binalarda enerji performans konusunda
duyarl ve deneyimli 16 yldan fazla mimarlk bürosu olan İzmir ilinde 5 mimar
ile yaplan mülakat sonuçlar çalșma içinde değerlendirilmiștir.
Anahtar kelimeler: Ön tasarm rehberi, enerji verimliliği, pasif soğutma.

Abstract
Architectural project process consists of four steps which have different scope
and aim as predesign, schematic design, design development and construction
document. Decisions taken in the early stages of design process have great
impact on building energy performance is known. Therefore, decisions will be
taken to ensure thermal comfort in buildings with minimum energy should be
a part of architectural design process. Otherwise, interventions will be done in
the later stages of design process to reduce energy consumption will remain
in the limited level because many design decisions already have taken. In
addition every intervention in the later stage of design process will lead to
waste of time and resource. Thus design parameters affecting building energy
performance should be determined by taking in to account climatic conditions
in the early stages of design. Then how to integrate them in architectural
design process should be described. In other words, an early design guideline
which guides architects in this process is necessary. Early design guideline can
be defined as a package of proposals which aim to realize desired goals
related to specific subjects. Guidelines related to “use of energy efficiently”
and “energy efficient design” in literature usually includes parameters which is
regardless of architectural design rather than parameters dependent on
architectural design (orientation, form, etc.). For that reason, necessity of
design guideline related to architectural issues of specific subjects such as
passive cooling strategies arises. In this study, interview results done with
five experienced architects who have architectural office in Izmir, Turkey
about energy performance of buildings is shown to constitute a starting point
for design guideline about passive cooling strategies.
Keywords: design guideline, energy efficiency, passive cooling.

1. Giriș
Mimari tasarm, ișlevsellik, ekonomik olma, konfor gibi birçok gereksinimin
ortak bir noktada buluștuğu karmașk bir süreçtir. Günümüzde binalarn enerji
performansnn öneminin giderek artmas, enerji ve konfora ilișkin tasarm

parametrelerinin mimari proje așamasnda dikkate alnmasn zorunlu
klmaktadr. Enerji performans mimari proje tasarm sürecinin erken
așamasnda ele alndğnda, minimum maliyetle elde edilebilecek fayda orann
arttrmaktadr (Șekil 1).

Șekil 1. Tasarm kararlarnn bina enerji performansna etkisi [1]
Mimari proje sürecinin literatüre bakldğnda değișik ve farkl sayda
așamalardan oluștuğu görülmektedir. Royal Institute of British Architects
tarafndan 1995 ylnda yaynlanan ‘Architect’s Job Book’ isimli kitapta mimari
proje süreci 3 ana așamada tanmlanmștr. Her așama kendi içinde farkl amaç
ve kapsama sahiptir [2]:
1.

2.

3.

Taslak (eskiz) așamas: Genel anlamyla projenin konsept
așamasn olușturmaktadr. Çeșitli tasarm analizlerinin yapldğ ve
basit anlamda tasarm alternatiflerinin olușturulduğu süreçtir. Bu
süreçte șematik yaklașmlarla proje alan çevresiyle birlikte
irdelenir, ișlevler, mekanlar arasndaki ilișkiler, sirkülasyonlar, kütle
çalșmas, olas yön alternatifleri, enerji etkin çözümler üzerine
pratik yaplr.
Plan așamas: Taslak așamasnda öngörülen yaklașmlarn müșteri
tarafndan da benimsenmesinden sonra detaylandrlmaya
bașlandğ noktadr. Bu așamada tasarm netleșmeye bașlayarak
ortaya çkan problemlerin çözümüne bașlanmaktadr.
Detayl tasarm așamas: Kabul edilmiș plan așamasndan sonra bu
așamaya kadar alnmș tasarm kararlarnn detayl șekilde
boyutlandrldğ süreçtir. Bu așamada strüktürel çözüm dahil
olmak üzere tüm mekanik gereksinimler dikkate alnmaktadr.
İklimlendirme sistemleri de bu noktadan sonra ilgili mühendisler
tarafndan boyutlandrlmakta ve uygulamaya yönelik çizimler
yaplmaktadr.

Tasarm sürecinde enerji performansnn arttrlmasna yönelik ele alnmas
gereken parametreler ise așağdaki gibi özetlenebilir [3]: Projenin ön hazrlk
așamasnda, bina yönlenme alternatifleri, binaya ait saydam ve opak yap
elemanlarnn s geçirgenlik katsaysn belirleyen malzeme seçenekleri (ön
değerlendirme), s geri dönüșüm sistemleri, sl kütle, hava değișim oran (ön
değerlendirme), mekan kullanm, pencere alan (ön değerlendirme), mekan
derinlikleri ve stma/soğutma için kullanlacak yakt türü gibi konular
değerlendirilmektedir.
Șematik olarak tasarma bașlandğnda pencere alan oranlar daha detayl
analiz edilir, bununla birlikte kullanlacak cam türü ve gölgeleme elemanlar
araștrlr. Eğer gölgeleme eleman kullanm söz konusu ise kontrol
mekanizmalar da ayn anda belirlenir. Bina yönlenmesinde gerekli ise
düzeltmeler yaplabilir. Hava değișim oranlar detayl olarak araștrlmaya
bașlanr. Așr snan bölgeler için malzeme alternatifleri değerlendirilir.
Aydnlatma stratejileri belirlenerek soğutma gereksinimi analiz edilir.
Projenin detaylandrma așamasnda ise değișik stma/soğutma sistemleri ve
buna bağl olarak kontrol mekanizmalarna karar verilir. Farkl havalandrma
alternatifleri değerlendirilir.

733

Türkiye’de bina sektöründe, 2004 ylndaki verilere göre 20,7 milyon TEP
enerji tüketilmiștir. Toplam nihai enerji tüketimi içindeki pay ise %31 olmuștur
[4]. Bunun en önemli nedeni olarak yukarda belirtilen enerji performansn
etkileyen parametrelerin proje sürecinde dikkate alnmamas yada uygulama
așamasnda hayata geçirilememesinden kaynaklandğ söylenebilir. Her yl bina
sektöründe tüketilen enerjinin arttğ da bilinmektedir. PRECIS bölgesel iklim
modeline göre Türkiye’nin doğusunda kș mevsiminde ortalama scaklklar 4–
6°C artarken, batda özellikle ege bölgesinde yaz mevsiminde 6–7°C artacağ
hesaplanmștr [5]. Bu nedenle soğutma gereksinimi için tüketilecek enerjinin
ileriki yllarda iklim değișikliği nedeniyle önemli ölçüde artacağ
öngörülmektedir. Buradan da anlașlmaktadr ki binalarda soğutmann önemi
giderek artmaktadr.
Bu çalșma scak ve nemli iklimlerde uygulanabilecek pasif soğutma
stratejilerinin, tasarm sürecinin erken așamasnda mimari tasarma entegre
edilmesinde mimarlara yol gösterici tasarm rehberinin olușturulmas konulu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlk Bölümünde devam eden doktora
çalșmasnn bir ön așamasn olușturmaktadr. Dolaysyla bu bildiride binalarn
enerji performans konusunda duyarl ve bilinçli İzmir ilinde serbest mimarlk
yapan 5 mimar ile yaplan mülakat sonuçlar değerlendirilmiștir. Bu
değerlendirmeye göre ön tasarm rehberinin ana hatlar olușturulmaya
bașlanmștr.

2. Mevcut Rehberlerin Değerlendirilmesi
Literatüre bakldğnda değișik kurum ve kurulușlar tarafndan binalarn enerji
performansnn arttrlmasna yönelik birçok rehber olduğu görülmektedir. Bu
çalșmada öne çkan rehberlerden bir kaç değerlendirilmeye çalșlmștr.
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
(ASHRAE) özel konularda rehber hazrlayan ana kurulușlardandr. 2006 ylnda
ASHRAE tarafndan hazrlanan GreenGuide - The Design, Construction, and
Operation of Sustainable Buildings çeșitli tekniklerin (bina otomasyonu,
yenilenebilir enerji sistemleri vb.), süreçlerin, önlemlerin ve özel sistemlerin
ksaca veya maddeler halinde, ayn formatta açklandğ referans bir kitaptr
[6]. Sadece bir bölümünde mimari tasarmla ilgili açklamalar mevcuttur. Ayrca
‘Gelișmiș Enerji Tasarm Klavuzu’ serisi çeșitli üyelerin katlmyla ASHARE
öncülüğünde hazrlanmștr. Bu seri ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–1999
kodunda öngörülen enerji tasarruf oranlarnn sağlanmas için gerekli önerileri
kapsamaktadr. Hazrlanan seri așağda belirtilen rehberlerden olușmaktadr
[7]:







Advanced Energy Design Guide for Small Healthcare Facilities
Advanced Energy Design Guide for Highway Lodging
Advanced Energy Design Guide for Small Warehouses and SelfStorage Buildings
The ASHRAE Advanced Energy Design Guide for Small Office
Buildings
The ASHRAE Advanced Energy Design Guide for Small Retail
Buildings
The ASHRAE Advanced Energy Design Guide for K-12 School
Buildings

Bu rehberlerin en önemli özelliği iklimsel bölgelere özgü önerileri de
kapsamasdr. Bir bașka rehber Guidelines for Creating High-Performance
Green Buildings tasarm ve yapm süreci, tasarm optimizasyonu, konum,
mekanik sistemler, malzeme ve vb. konularda karar vericiler için hazrlanmștr
[8]. Ayrca yüksek performansl yeșil bina tasarm için proje sürecini de tarif
etmektedir. Amerika Birleșik Devletleri’nin değișik eyaletleri tarafndan
hazrlanmș birçok rehber bulunmaktadr. Örneğin Hawaii Eyaleti, İș, Ekonomik
Gelișmeler ve Turizm Kurumu (DBEDT) tarafndan Hawaii’de Ticari Binalarda
Enerji Verimliliği isimli rehber hazrlanmștr. Bu rehberin amac enerji verimli
ticari bina tasarmn teșvik etmektir ve mevcut ticari binalarda kapsaml
yenilemeler için enerji etkin önerileri barndrmaktadr [9]. Ayn kurum
tarafndan hazrlanmș Hawaii Evlerinde Enerji Performans, Konfor ve Değer
için Alan Klavuzu isimli rehberde mevcuttur. Bu rehber enerji etkin, konforlu
ve ekonomik bir evin nasl tasarlanmas ve inșa edilmesini gösteren ayrntl
illüstrasyon ve diğer bilgilerden olușmaktadr [10].

3. Metot
Niteliksel araștrma tekniklerinden ‘görüșme tekniği’ veri toplama amac ile
kullanlmștr. Yaplan mülakatlarn genel amac mimari tasarm kararlaryla
binalarda enerji performansnn arttrlmas konusunda mimarlarn bakșn
anlayabilmektir. Görüșme ‘yar yaplandrlmș’ olarak hazrlanmștr. Bu
nedenle tüm sorular önceden belirlenmiș ve baz sorular açk uçlu olarak
kurgulanmștr. Hazrlanan sorular beș alt bașlkta bilgi toplamay
amaçlamaktadr:
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İzmir’de mekan konforu açsndan binalarda en fazla tüketilen
enerjinin hangi amaçl olduğu (stma ya da soğutma),






Soğutma yükünü azaltabilmek için alnabilecek tasarma yönelik
önlemler,
Alnabilecek önlemlerin mimari projeye entegrasyonu srasnda
gereksinim duyulan bilgiler,
Gerekli bilgilere ulașm yollar,
Ön tasarm rehberi ve kapsam.

Yukarda belirtilen alt bașlklar, İzmir’de serbest mimarlk yapan ve binalarda
enerji performans konusunda bilinçli mimarlardan geribildirim almak, mimari
proje sürecinde bu konuda yașadklar deneyimleri ortaya koymak ve
gereksinim duyduklar bilgileri tespit etmek amacn tașmaktadr.

4. Ön Tasarm Rehberine Yönelik Mülakat Sonuçlarnn
Değerlendirilmesi
Söz konusu sözlü görüșmeler Șubat (2010) ay içinde gerçekleștirilmiștir.
Görüșülen her mimar A, B, C, D, E olarak kodlanmștr. Burada gösterilen
sonuçlar mimarlarn yukarda belirtilen beș alt bașlk kapsamndaki
cevaplaryla snrl olup, İzmir İklim koșullar için söz konusudur.
4.1. Binalarn Enerji Tüketiminde Etkili Olan Yük Hangisidir (Istma ya da
Soğutma Yükü)?
Görüșme yaplan mimarlar arasnda bu konu hakknda ortak bir alg söz
konusu değildir. Fakat ağrlkl olarak İzmir’de binalarda soğutma
gereksiniminin daha fazla veya stma gereksinimi ile eșit olduğu
düșünülmektedir. Sadece bir görüșmeci stma yükünün daha fazla olduğu
kanaatindedir. Așağda bireysel görüșler özetlenmiștir:








İklimsel özelliklere bakldğnda İzmir’de soğutma gereksiniminin
stma gereksinimine oranla daha fazla olduğu belirtilmiștir (A).
Hem stma hem de soğutma gereksiniminin eșit önemde olduğu
fakat gün saysyla hesaplandğnda soğutmann daha fazla olduğu
belirtilmiștir. Binalarda soğutma gereksiniminin yeni ortaya çkan
bir konfor gereksinimi ve kullanc talebi olduğu da ayrca
vurgulanmștr (B).
İzmir için soğutma gereksiniminin daha fazla olmasna karșn stma
gereksinimi ile arasnda çok fazla bir fark olmadğ söylenmiștir
(C).
Soğutma gereksinimi daha fazladr ve binalarda soğutma stmaya
göre daha büyük bir problemdir, çünkü soğuktan korunmak için
kat kat giyinmek gibi bireysel önlemler alabilseniz dahi soğutma
için alabileceğiniz bireysel önlemler snrldr. Bu nedenle yaz
dönemindeki așr scaklar ölümle sonuçlanabilen sağlk sorunlarna
da yol açabilmektedir (D).
İzmir’de binalarda stma gereksinimi daha fazladr ve soğutma
gereksinimi yeni ortaya çkan bir beklentidir. Geçmișe bakldğnda
binalar sadece stlmaktayd (E).

4.2. Soğutma Yükünü Azaltabilmek için Tasarma Yönelik Alnabilecek
Önlemler
Genel olarak binalarda soğutma yükünü azaltabilmek için tasarma yönelik
alnabilecek önlem olarak yönlenme ve yaltm kullanmann ortak alg olduğu
ortaya çkmaktadr. Ayrca imar durumu nedeniyle özellikle kent içindeki
binalarda yönlenme șansnn neredeyse olmadğ önemle vurgulanmaktadr.
Bireysel görüșler așağdaki gibidir:







Gölgeleme elemanlar ve yönlenme çok önemlidir. Bunun yannda
bitki kullanm, doğal havalandrma ve rüzgar tutucularda binalarda
soğutma ihtiyacn azaltabilmek için kullanlabilir. Bu önlemlerle
aktif sistemlerin kullanm azaltlarak neden olduğu sağlk sorunlar
da azaltlabilir. Binaya estetik açdan getirisi olmayan, anlam
katmayan gölgeleme elemanlarnn kullanm çok fazla tercih
edilmemektedir. (A).
İmar durumuna uyulduğunda yönlenmenin avantajlarndan
yararlanabilmenin çok zor olduğu dile getirilmiștir. Kent
merkezindeki apartmanlarda ise olanaksz hale geldiği
vurgulanmștr. Güneș kontrol eleman kullanm ve yaltm önemli
olduğu belirtilmiș ve doğal havalandrmann öneminin de
unutulmamasnn gerektiğine dikkat çekilmiș olup apartmanlarda
pek mümkün olmadğ kanaatine sahiptir. Geriye önemli unsur
olarak sadece malzeme seçiminin kaldğ vurgulanmștr (B).
Bir diğer görüșmeci ise yaltm ile binalarn kșn daha az
soğuyacak, yazn ise daha az snacak șekilde inșa edilmesi
gerektiğini dile getirmiștir. Bu nedenle s yaltm yönetmeliğinin iyi
bilinmesi gerekliliğine dikkat çekmiș, fakat yaltm yönetmeliğinin
mimarlar tarafndan anlașlabilirliğinin güçlüğünü vurgulamștr. Bu
bağlamda malzeme kullanmnn önemli olduğu, ancak doğru detay




çözümlerine ulașma konusunda eksikliklerin olduğu söylenmiștir
(C).
İmar durumunun izin verdiği ölçüde rüzgar yönü, güneșin
doğușu/batș, gölgeleme eleman ve yaltm kullanm dikkat
edilmesi gereken hususlar olduğu bir diğer görüșmeci tarafndan
belirtilmiștir (D).
Binalarda doğru yönlenmenin en önemli unsurlardan biri olduğu,
ayrca malzeme seçimi, ekolojik malzeme tercihi ve plan
așamasnda doğru mekan kurgusunun da soğutma yüklerinin
azaltlmasnda etkili olduğu vurgulanmștr (E).

4.3. Tasarma Yönelik Önlemlerin Mimari Projeye Entegrasyonunda
Gereksinim Duyulan Bilgiler
Sadece iklimsel verilere ve malzemeler hakknda bilgiye gereksinim duyulduğu
belirtilmiștir. Fakat bu bilgilere nasl ulașldğ sorulduğunda așağda belirtilen
detayl cevaplar alnmștr.
4.4. Gerekli Bilgilere Ulașm Yollar
Görüșülen mimarlarn binalarda soğutma gereksinimini azaltabilecek mimari
önlemlerin projeye entegrasyonu srasnda gereksinim duyduklar bilgilere
çoğunlukla internet, dergiler ve oda seminerleri araclğyla ulaștklar ön plana
çkmaktadr. Görüșmeciler așağdaki görüșlere sahiptir:







Lisans eğitimi srasnda alnan derslerden, kitaplardan, dergilerden,
deneyim ve oda seminerlerinden ulașlabildiği belirtilmiștir (A).
Dergiler ve malzeme kataloglarndan bilgi elde edinildiği dile
getirilmiștir (B).
Mimarlar odasnn düzenlediği yaltm seminerlerinin bu konuda
bilgiye ulașmada yeterli ve yararl olduğu vurgulanmștr (C).
Makine mühendislerinin yönlendirmesi, odann düzenlediği
seminerler ve konuyla ilgili fuarlar araclğ ile istenilen bilgi ve
belgeye ulașlabileceğine dikkat çekilmiștir (D).
Dergi ve internet araclğ ile istenilen bilgiye ulașlabilmenin
oldukça kolay olduğu söylenmiștir (E).

performans ve pasif soğutma yöntemleri konusunda bilgili mimar saysnn ne
yazk ki yetersiz olmasdr. Ayrca makine mühendisleriyle de mülakatlar
yaplarak binalarda soğutma yükünü etkileyen mimari parametrelere yönelik
görüșleri tespit edilecektir. Ek olarak mimarlarn, mimari proje srasnda
binalarda soğutma yükünün azaltlmasnda ihtiyaç duyacağ bilgiler konusunda
makine mühendislerinin önerileri belirlenerek ön tasarm rehberinin içinde nasl
yer almas gerektiğine cevap aranacaktr.
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4.5. Ön Tasarm Rehberi ve Kapsam
Ön tasarm rehberinde iklimsel verilerin analizinin gerektiği ve grafiklerle
anlatm ile kolay anlașlabilir olmas ön plana çkmaktadr. Ayrca her türlü
bilginin șekillerle ve tamamlayc metinlerle ifade edilmesi mimarlar arasnda
anlașlrlğ arttracağ genel kandr. Özel konularda doğru detaylara ulașmann
zorluğu nedeniyle rehber kapsamnda gerekli detaylarn bulunmas görüșü
hakimdir.

5. Sonuç
Mimari proje sürecinin özellikle erken așamalarnda dikkate alnan veya
alnamayan tasarmsal kararlar binalarn inșa edildikten sonra gereksinim
duyacağ stma/soğutma amaçl enerji miktarn büyük ölçüde belirlemektedir.
Bu nedenle binalarn enerji performansn etkileyen mimari tasarm
parametrelerinin proje sürecinin erken așamasnda mimar tarafndan bilinmesi
ve mimari projeye doğru entegrasyonu kritik önem tașmaktadr. Bu kapsamda
mimarlarn binalarn soğutma gereksiniminin azaltlmas bağlamndaki mimari
yaklașmlarn ortaya koymak ve hazrlanacak ön tasarm rehberine çkș
noktas olmas amacyla İzmir’de aktif olarak çalșan ve bu konuda bilinçli 5
mimarla yaplan mülakat sonuçlar analiz edilmiștir. Bu analizler sonucunda
pasif soğutma stratejilerini konu alan ön tasarm rehberinin hazrlanmasna
yönelik elde edilen bulgular așağdaki gibi özetlenebilir:





Binalarda soğutma yüklerinin azaltlmasna yönelik en çok bilinen
bina yönlenmesi ve yatlm dșnda da binalarda soğutma yüküne
etkileyen tasarm parametrelerinin gösterilmesi gerekliliği,
Belirlenen tasarm parametrelerinin İzmir’deki imar durumlarnn
dikkate alnarak ön tasarm rehberine dahil edilmesinin önemli
olacağ,
Ön tasarm rehberinde ele alnan konularn, yeteri kadar metinle
desteklenerek resim ve grafiklerle ifade edilmesi gerektiği,
Binalarda soğutma yükünü etkileyen tasarm parametrelerinin
mimari projeye entegrasyonundan sonra uygulama așamasnda
ihtiyat duyulacak genel detay örneklerini de içermesinin önemli
olacağ ortaya çkmaktadr.

Doktora çalșmasnn bundan sonraki așamasnda İzmir’de büro sahibi,
binalarda enerji performans konusunda duyarl ve deneyimli mimarlarla
mülakatlara devam edilecektir. Burada gösterilen sonuçlar snrl sayda uzman
mimar görüșlerini yanstmaktadr Bu nedenle genelleme yaplabilmesi için say
yetersizdir. Saynn arttrlmasnda karșlașlan en büyük güçlük binalarda enerji
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Abstract
Floor covering materials have an important role for building and decoration
sectors. Functionality, economy and esthetical factors sustains the options for
floor covering material production. Vinyl covering and laminated parquet are
the most preferable floor covering materials for their economical and easy
caring functions. In this study, Life Cycle Assessment (LCA) methodology was
used to compare two floor covering materials; laminated parquet and vinyl
covering. Functional unit was selected as 1 m2 floor covering and the
regarding data was evaluated by CML2 baseline 2000 method that included
by SimaPro 7.0. Evaluation was conducted under four impact categories;
abiotic depletion, global warming, human toxicity and acidification.
Keywords: Life Cycle Assessment, Laminated parquet, Vinyl covering,
SimaPro 7.0

1. Introduction
As concern over the environmental impacts of residential house construction
grows, many researchers are beginning to use life cycle assessment as a
means to quantify natural resources consumption, and emissions of global
greenhouse gases.
In every country, the construction industry is a major contributor to socioeconomic development and also a major user of energy and natural resources.
Building construction industry consumes 40% of the materials entering the
global economy and generates 40–50% of the global output of greenhouse
gases and the agents of acid rain. It is therefore essential to involve the
building construction industry to achieve sustainable development in the

society. Life cycle assessment (LCA) is a very helpful tool in this regard that
not only provides an account of materials and energy involved in a product or
system but also measures the associated environmental impacts [2].
The objective of this study was to assess the environmental impact of
laminated parquet and vinyl floorings over their entire life cycle, excluding the
use phase since lack of data.
2. Life Cycle Assessment ( LCA)
Life cycle assessment is a process to evaluate the environmental burdens
associated with a product, process
or activity by identifying and quantifying energy and materials used and
wastes released to the environment: to
assess the impact of those energy and materials used and
releases to the environment and to identify and evaluate opportunities to
affect environmental improvements. The assessment includes the entire life
cycle of the product, process or activity, encompassing, extracting and
processing raw materials, manufacturing, transportation distribution, use, reuse, maintenance, recycling, and final disposal. The stages of the LCA were
given in Figure 1.
LCA is a technique for assessing the potential environmental aspects
associated with a product (or service) by compiling an inventory of relevant
inputs and outputs, evaluating the potential environmental impacts associated
with these inputs and outputs, and interpreting the results of the inventory
and impact phases in relation to the objectives of the study [2].

Figure 1. Stages of LCA [1]
3. Material and Methodology
The methodology of LCA generally consists of four steps as follows.
Goal definition and scoping
This component consists of defining the purpose of the study and its scope,
establishing the functional unit and establishing a procedure for quality
assurance of the study.
Inventory analysis
In the inventory analysis, the systems studied and their system boundaries
are defined and process flow charts are drawn. Once the system has been
subdivided into its component sub-systems, the data are gathered. The data
gathered comprise production, resource use, energy use, emissions to air and
water, and waste generation.
Impact assessment
The impact assessment is a quantitative and/or qualitative process to
characterise and assess the effects of the environmental burdens quantified in
the inventory analysis. The process may be divided into three steps:
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classification, characterisation and valuation. The results should be presented
in a manner that is consistent with the objective of the study.
Improvement assessment
This is the component of an LCA in which options for reducing the
environmental impacts or burdens of the system(s) under the study are
identified and evaluated. Methodology for the goal definition and scoping and
inventory analysis is, according to SETAC (Society of Environmental Toxicology
and Chemistry), defined and understood. It is more difficult to draw up
guidelines for how to translate environmental loads quantified in the
inventory into measures of environmental effects, and how different types of
effects are to be weighed against one another [3].
3.1. Goal and Scope Definition
The purpose of the study was to assess and compare the environmental
impact from cradle to grave for vinyl and laminated parquet floor coverings.
The covering of one square meter flooring chosen as the functional unit.

The functional unit chosen was the covering of one square meter of flooring
for one year. The environmental impact of the use phase was omitted, as
described in Section 1.

3.2.4. Transportation
It was assumed that both flooring materials were produced in Istanbul and
transported to Eskisehir (330 km). BUWAL 250 library was used for 28 ton
capacity truck.

3.2. Life Cycle Inventory Analysis
3.2.5. Waste Management

3.2.1. The life cycle of vinyl flooring
The specific weight of the vinyl flooring is 1.3 kg/m2 [3]. Typical formula for
vinyl flooring was considered as 40% PVC, 35% limestone, 20% plasticiser and
5% pigments [4].
Polyvinyl chloride (PVC) is one of the main constituents of vinyl flooring. It is
produced from sodium chloride (NaCl) (57%) and crude oil (43%) [5]. PVC
production and environmental emissions data was gathered from ETH-ESU 96
library of SimaPro 7.0. ETH-ESU 96 was also used for dimethyl p-phthalate
data that was taken account as plasticiser.
The primary energy consumption of vinyl flooring production is 116 MJ (77% of
electrical energy and 23% of heat energy from fuel oil) [3], [6]. Inventory table
of raw materials for production of vinyl flooring was shown in Table 3.1.
Table 3.1. Life cycle inventory data for 1 m2 vinyl flooring
Raw material
Limestone
Dimethyl p-phthalate (plasticizer)
Oil, crude, 42.6 MJ per kg, in
ground
Sodium Chloride (NaCl)

Amount (g)
0,45
0,26
0,30

In this study, it was considered as flooring materials were landfilled after their
useful time. For landfill data BUWAL 250 library was used.

4. Life Cycle Impact Assessment

In this study, six impact categories included by the CML 2000 method were
investigated: abiotic depletion, global warming, human toxicity, acidification,
eutrophication, and photochemical oxidation. Characteristics of the impact
categories are discussed below.
4.1. Depletion of abiotic resources
This impact category indicator is related to extraction of minerals and fossil
fuels due to inputs in the system. The Abiotic Depletion Factor (ADF) is
determined for each extraction of minerals and fossil fuels (kg antimony
equivalents/kg extraction) based on concentration of reserves and rate of
deaccumulation [8].
4.2. Global warming
The characterization model as developed by the Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) is selected for development of characterization factors.
Factors are expressed as Global Warming Potential for time horizon of 100
years (GWP100), in kg carbon dioxide/kg emission [8].

0,24

3.2.2. The life cycle of laminated parquet flooring

4.3. Human toxicity
2

The specific weight of the laminated parquet flooring is 6.54 kg/m [7]. Typical
formula for laminated parquet flooring was considered as 95% wood and 5%
adhesives [4]. Cutting of trees for wood chip production with a power saw.
Cut wood is left in the forest to dry for one year. After transport to the saw
mill, the wood is chipped. The wood chips are stored and further dried in large
silos to 20% moisture. Laminated parquet flooring data was gathered from
ETH-ESU 96 library. In this system, infrastructure for electric chipping
equipment and energy for drying and chipping were included. Energy demand
for production processes was calculated as 1,84 MJ according to2 data of ETHESU 96. Inventory table of raw materials for producing 1 m of laminated
parquet flooring was shown in Table 3.2.
Table 3.2. Life cycle inventory data for 1 m2 parquet flooring

Characterization factors, expressed as Human Toxicity Potentials (HTP), are
calculated with USES-LCA, describing fate, exposure and effects of toxic
substances for an infinite time horizon. For each toxic substance, HTPs are
expressed as 1,4-dichlorobenzene equivalents/kg emission [8].
4.4. Acidification
The major acidifying pollutants are SO2, NOx, HCl and NH+ 3. What acidifying
pollutants have in common is that they form acidifying H ions. A pollutant’s+
potential for acidification can thus be measured by its capacity to form H
ions. The acidification potential is defined as the number of H+ ions produced
per kg substance relative to SO2 [8].

5. Results
Raw Material

Unit

Amount

Coal, 18 MJ per kg, in ground
Gas, natural, 35 MJ per m3, in ground
Gas, petroleum, 35 MJ per m3, in ground
Oil, crude, 42.6 MJ per kg, in ground
Wood, dry matter

g
l
l
g
kg

6,87
1,63
2,53
36,9
6,54

The results of the characterization analysis per functional unit (1 m2 of floor
covering) for each impact category are reported in Table 5.1.
Table 5.1. Characterization Results

3.2.3. Electricity
Electricity profile of the study was formed according to Turkey’s primary
energy resources. The source ratios used in electric generation in Turkey are
given in the Table 3.3, according to the 2006 program of TEIAS (The
Transmission System Operator of Turkiye) [8]. A medium voltage mixed
electricity profile of the city has been created by using BUWAL 250 (2004)
and ETH-ESU 96 (2004) data for Turkiye in collaboration with these ratios.

Impact category
Abiotic depletion
Global warming
(GWP100)
Human toxicity
Acidification

100.0

Total
* TEIAS: The Transmission System Operator of Turkiye

kg CO2 eq
kg 1,4-DB eq
kg SO2 eq

25,9
6,49
0,0991

15,7
0,157
0,00274

80
%

2.9
7.6
21.8
44.7
23.0

LPF
0,00326

100

Contribution of energy sources (%)

Fuel-oil
Coal
Lignite
Natural gas
Hydraulic energy

VF
0,152

Abiotic depletion: Crude oil has the largest effect on laminated parquet since
it was used for cutting, chipping and milling processes. Natural gas and coal
are the dominated factors for vinyl covering (Figure 5.1). These dominated
effects are resulted from electricity usage.

Table 3.3. Electrical energy sources and rates of Turkiye (calculated from
2006 program of TEIAS*) [8]

Energy sources

Unit
kg Sb eq

60
40
20
0
Laminated_parquet
Coal

Vinyl_covering
Natural gas

Crude oil

Figure 5.1. Abiotic depletion results of the flooring types
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Global warming: Methane is the highest factor for laminated parquet whereas
carbon dioxide is the highest for vinyl covering. It was seen that methane
emissions were resulted from landfilling of laminated parquet and carbon
dioxide emissions were resulted from electricity demand of vinyl flooring
(Figure 5.2). And also, it should be remember the
importance of weight for the
2
emissions resulted
from
transportation
(1
m
laminated
parquet is 6,54 kg
whereas 1 m2 the vinyl flooring is 1,3 kg).
100

%

80
60
40
20
0
Laminated_parquet

Vinyl_covering

Methane

Carbon dioxide

Figure 5.2. Global warming results of the flooring types
Human Toxicity: Human toxicity impact category is resulted from very kinds
of substances. Figure 5.3 shows only the substances that has 10% effect
individually for both of the covering materials. Landfilling of laminated parquet
and vinyl production are the main reason for human toxicity effect.
100

%

80
60
40
20
0
Laminated_parquet
PAH, in air

Benzen

Vinyl_flooring
Nikel

Barite

PAH,in water

Acenaphthylene

Figure 5.3. Human toxicity results of the flooring types
Acidification: Acidification impact of the covering materials are shared by
nitrogen oxides and sulfur oxides. Nitrogen oxides (resulted from
transportation) are the main effect for laminated parquet while sulfur oxides
(resulted from electricity production) are the main effect for vinyl flooring
(Figure 5.4).
100

%

80
60
40
20
0
Laminated_parquet
Nitrogen oxides

Vinyl_flooring
Sulfur oxides

Figure 5.4. Acidification results of the flooring types

6. Conclusion
In this study, vinyl and laminated parquet floor covering materials were
compared by CML 2 baseline 2000 method based on the LCA methodology.
According to characterization results, vinyl flooring has the higher impact
values than the laminated parquet has. When the results were examined on
the process base, it was seen that production of vinyl flooring and landfilling
of laminated parquet are the important stages of their life cycles.
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Abstract
Environmental problems have changed in the past decades and became more
global, diffuse, delayed, and complex. There is now profuse scientific evidence
that humanity is living unsustainably. Ways of living more sustainably can
take many forms from reorganising living conditions, revaluating production
sectors, work practices, and using science to develop new technologies. There
are various definitions of sustainability in the literature and they tend to be
abstract and thus open to diverging interpretations. Therefore, a scientific tool
is needed to assess the sustainability of different processes. Life-cycle
assessment, or LCA, is an environmental accounting, management, and
assessment tool, which considers all the aspects of resource use and
environmental releases related to an industrial system from “cradle to grave”.
In life cycle assessment terminology, the use of land is a specific type of
environmental intervention and it is generally defined in the Life Cycle
Inventory (LCI) results. At the beginning of the establishment of this field, Life
Cycle Impact Assessment (LCIA) methodologies
only assessed the use of land
by recording the amount of land used (m2 or m2 per year) as an impact
indicators. However, today it is widely acknowledged that, besides from the
amount of land being used, changes in the quality of the land must be
assessed in a life cycle assessment study. In addition, a method is required to
assess the maintenance/utilisation of different uses of different types of land.
This involves the impacts regardless of not representing major changes in land
use. The impacts of land use have been a focus of extensive research
worldwide. This paper reviews the concept of land use in life cycle
assessment methodology mainly related to agriculture and gives specific
focus to Turkey.
Keywords: agriculture, environment, land use, life cycle assessment,
sustainability

1. Introduction
Life cycle assessment (LCA) is an environmental assessment tool, which
considers all the aspects of resource use and environmental releases related
to a system from “cradle to grave” [1-3]. Land use is one of the resource
impact categories in LCA, land area is an important limited resource and it is
especially relevant to include land use in studies of agricultural and forestry
production [4]. The impact of land use has, however, seldom been included in
life cycle assessment studies due to the lack of established methodology and
currently, there is no agreement on how to describe land use in an inventory
analysis, and current life cycle impact assessments are concentrated on
material flows [5]. In life cycle assessment terminology, the use of land is a
specific type of environmental intervention and it is generally defined in the
Life Cycle Inventory (LCI) results [6].
When the field of life cycle assessment studies were first established, land
use has been taken as the demand for space without any consideration being
given to the quality of soil or the effects produced by the activity being
carried out on it. Even though, the importance of land use evaluation has been
recognised recently in LCA, there is still a considerable lack of definition,
particularly related to what parameters should be considered and, thus what
particular methodology should be used [7]. Today, it is widely accepted that,
besides the amount of land being used, changes in the quality of the land
must be assessed in a life cycle assessment study [8]. Moreover, a method is
required to assess the maintenance and utilisation of different uses of
different types of land. This involves the impacts regardless of not
representing major changes in land use.

Economies of the developed and devolving countries depend on natural
resources, including raw materials and space (land resources), the European
Union thematic strategy on the sustainable use of natural resources includes
land as a resource and it applies to areas of land and maritime space that are
needed for production purposes and for various socio-economic activities [10].
Land use is generally part of other analysis topics, such as climate change,
environmental management, prospective analysis, consumption and
production patterns, coastal zones and the urban environment [11].
Today, though less drastic and eye-catching, changes continue to alter our
landscape and environment, leaving large and often irreversible land-use
footprints and tensions are rising almost everywhere between society’s need
for resources and space, and the capacity of the land to support and absorb
these needs, this leads to unprecedented changes in landscapes, ecosystems
and the environment [12].
The availability of sensible and reliable land use data is becoming more
important than ever in decision supporting processes at various levels, both
within a country and between countries. Understanding the role of land use in
natural resource management and environmental change studies requires at
local scale, historical aerial photographs, and farming systems studies, but at a
national or regional scale, the collection of land use data has to rely mainly on
the availability of statistical, non-spatial data and satellite imagery [13]. The
availability of land use information allows decision makers to develop short to
long term plans for the conservation, sustainable use, and development of
natural resources; spatial land use information often does not exist, whereas
land cover information is mostly present in the form of maps derived from
remotely sensed data [14].
A unifying theme in understanding many dimensions of global environmental
problems and changes in land use and land cover (LUCC), which is human
activity that results in altered land use systems and surface features [15].
Systematic description of the environment for detection of environmental
changes and manmade causes and responses is essential in land cover and
land use change studies, thus the combined use of land cover and land use
data allows detection of where certain changes occur, what type of change,
as well as how the land is changing [16].

3. Land Use Change (LUC)
Results of interactions between actors and factors at the landscape scale and
involving human agents in explaining land use change is becoming increasingly
popular in land use modelling [17]. Land use change can be stimulated by the
desire to capture new economic opportunities as much as by the need to
respond to factor paucities and ecological constraints [18]. The intensity of
land use changes in response to world population growth and its
consequences for the quality of life, the environment, global climate, and
world peace necessitate in depth studies of these transformations [19].
Land use is being divided into net changing the type/quality of land use (units
m2) and occupying land for a certain activity (units m2×year) and these two
aspects of land use can be illustrated in Figure 1 [20]. Land use/cover change
(LUCC) is one of the most important human impacts affecting ecosystems and
environmental processes at local, regional and global scales and such effects
include land degradation and fragmentation, biodiversity loss, alteration in
atmospheric composition and climate change [21].

2. Land Use (LU)
Land use can be defined as the human modification of natural environment
into assembled environment such as fields, pastures, settlements, etc. The
use of land for activities such as agriculture, forestry, transport alters its
natural state and functions and many environmental problems are entrenched
in the use of land; it leads to climate change, biodiversity loss and pollution of
water, soil, and air [9].
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To include the land use sub categories landscape values and biodiversity,
indicators such as (viii) preservation of landscape value, a diversified
landscape, and (ix) impact on the flora and fauna should be addressed,
although these issues are not easily quantified, they can be described
qualitatively [4].
Table 1 Ecological and socioeconomic functions of land (Adopted from [23])
Types of functions
Ecological
Socioeconomic
Production of biomass

Support to human settlement

Filtering, buffering and
transforming
Gene reserve and protection of
flora and fauna
Habitat for non-human life

Source of raw materials, including
water
Preservation of cultural heritage

Base for food and other biotic
production
Element in the freshwater circuit
Figure 1 Two aspects of previous term land use: (a) previous land use change
and (b) land occupation. Qini=initial quality; Qfin=final quality; Qact=actual quality
during occupation; Qref=reference quality [20].
Aggregated flow accounts were constructed by assigning the various types of
land cover transformation to different categories of land use change. The
categories of land use change were delineated by Stott and Haynes-Young as
follows [22]:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Intensification: represents the transition of a land cover type

associated with low intensity usage to a higher intensity usage
(e.g. semi-natural cover type to arable cover),
Extensification: represents the transition of a land cover type
associated with high intensity usage to a lower intensity usage
(e.g. improved grassland cover type to semi-natural cover type),
Afforestation: represents the planting or natural regeneration of
trees,
Deforestation: involves the clearance of trees,
Development: involves the transformation of open land to urban,
industrial or transport uses, and
Reclamation: involves the creation of open land from areas
previously developed (e.g. reclamation of mineral workings).

4. Land Use in LCA: Defining Impact Indicators
Land is crucial for sustaining the life on earth. There are various functions of
land for humans, out of which, the ecological and socioeconomic function of
land are listed below in Table 1. Mankind is living on land and therefore
utilising it with/without acknowledging this fact. As stated above, land use is
one of the resource impact categories in life cycle assessment studies. The
following impact subcategories under the land use category can be used to
describe the environmental intervention caused by land use in LCA studies: (1)
soil fertility, (2) biodiversity, and (3) landscape values.
In addition to the impact categories listed above, the following quantifiable
variables were selected as indicators of the sustainability of the production
capacity of land by Mattsson and colleagues [4]:
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
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Soil erosion is a serious kind of degradation since it is irreversible.
The loss of soil also means a loss of plant nutrients and organic
matter which can impair the land's productivity.
Hydrology is related to cultivation and this occurs when the land
use alters the flow of water as ground water, stream water,
runoff, transpiration, etc.
Soil organic matter plays a crucial role in several ways: It helps to
keep plant nutrients available, contributes to good soil structure,
prevents erosion, and keeps soil moist.
Soil structure is defined by the amount and distribution of pores
and these pores are mainly filled with gas (air), water, and plant
roots. Soil compaction, i.e. loss of pore space, makes soils less
suited for plant production.
Soil pH, a very important factor, controls many chemical and
biological activities in the soil, for example availability of plant
nutrients and activity of soil microorganisms.
Accumulation of heavy metals in arable soils causes the heavy
metal content in the crop products to increase with time.
Soil content of phosphorus (P) and potassium (K) is positive for the
basic long term fertility of the soil.

Habitat for humans
Base for food and other biotic
production
Place of abiotic resources
deposits
Element in the global energy
circuit

It is crucial to include the main impacts of land use on ecosystems in life cycle
assessments. Vogtlander and colleagues proposed that the environmental
impact of land use can be expressed in terms of a change in biodiversity of
flora and they presented two models that characterize the negative effects of
land-use: (i) a model on the basis of species richness and (ii) a model on the
basis of the rarity of ecosystems and their vascular plants [24].
As stated above, soil organic carbon (SOC) [25]; erosion [26], microbial
biomass [27], salinisation [28], and ecosystem thermodynamics/exergy [29]
have been suggested as possible indicators for land use impacts in previous
life cycle assessments by other researchers.

5. Defining a new impact indicator to analyse land use in LCA
Plants especially trees provide crucial role in the affixation of carbon, which is
done by:
i.
ii.
iii.

Photosynthesis
Fixing to the soil as organic carbon via the roots
Biomass production: bodies of trees, leaves, branches etc.

When compared to rural areas, it is relatively easy to monitor the change in
the number of trees in urban landscapes due to lesser numbers. The face of
the earth changes continuously due to population growth and urbanisation.
New buildings are being built and it is change in the landscape is inevitable. In
order, understand the change between the non biological environment (NBE):
buildings, roads, etc. and the biological environment (BE) the ratio of BE to
NBE should be assessed. Therefore, the following methodology/impact
indicator was proposed to assess the change in the land use in a certain area
based on the number of trees available at that location.
The estimated world average greenhouse gas emissions per person is 5.5
tons of carbon dioxide (CO2) equivalent per year [30]. Assuming the average
lifespan of a person as 66.58 years [31], one person generates 366.19 tonnes of
carbon dioxide equivalent per his/her lifespan. Each tree planted ‘offsets’ your
environmental impact by ‘breathing’ in about 1 tonne of CO2 emissions over its
lifetime of 100 years [32]. Thus in any place a person leaves there should be
minimum 366 trees to offset his carbon foot print over his/her lifespan. This
also means that each person should plant 6 trees each year to offset his/her
carbon emissions. Thus, in a certain domain if the number of trees (NT) per
capita is greater than 366 that location can offset the anthropogenic carbon
emissions. Therefore, for a certain urban location if the number of trees can
be monitored over a certain period then using this and population data a
simple sustainability analysis about the land use can be carried out. Thus, this
methodology would provide a simple impact indicator for land use in LCA.

6. CORINE Land Cover

Agriculture is one of the human activities most tightly connected with land,
but virtually any human enterprise is associated with land use or land
occupancy and numerous indicators and indicator sets for sustainable land
management have been proposed in the past years [33]. Lands must be
classified based on the use the CORINE system. CORINE Land Cover (CLC) is a
geographic land cover/land use database encompassing most of the countries
of the European Community.

It is crucial to know the past and present of the land to understand the
changes related to its utilisation. In 1985, the CORINE programme was initiated
in the European Union. CORINE means “coordination of information on the
environment” and it was a prototype project working on many different
environmental issues [34]. Urbanisation, industrialisation, and intensive
agriculture often result in rapid landscape changes, losses of ecological
capacity, diversity, and scenic beauty, as well as damage to historically
valuable cultural landscape. CORINE land cover 2000 (CLC2000) contributes
to the knowledge of the land cover (LC) and its changes in the European
Union countries [35]. The data from the CORINE programme can be obtained
using the online tool from the European Environmental Agency’s website,
Figure 2 [36]. The nomenclature related to CORINE is listed in Table 2.




Agricultural soil and crop residues are part of the environmental
system;
The part of the crop that is going to be yielded is part of the
economic system.

The most important argument is that effects on terrestrial ecotoxicity should
be taken into account and if agricultural soil were considered as part of the
economic system, effects on soil life would not be taken into account [39].
Zeijts and co-workers also stated that, the use of the soil for agricultural
purposes is unavoidable, but the same applies for the use of surface water for
certain industries and all emissions from economic production should be taken
into account; differences between heavy and light burdens to the environment
should always be visible [39].
Agriculture still is the major sector for employment in Turkey, but the sector’s
role in the economy is only 11%, the structure of farming largely remains small,
family owned, highly fragmented, lacking capital, and using only basic
technologies [40]. As of 2003, about 85% of farms are smaller than 9
hectares, although the remaining 15% of farms of over 10 hectares cultivate
almost 60% of the total agricultural land area and as a consequence of
changes in farm structures agricultural productivity growth is well below that
for other sectors in the economy [41]. According to the Turkish Statistical
Institute’s inventory results the overall greenhouse gas emission for the year
2007 as CO2 equivalent is 372.6 million tonnes and agricultural activities
produced greenhouse gases worth 26.28 million tonnes CO2 equivalent, 7% of
overall emissions [42].

Figure 2 Snapshot of CORINE Land cover – data download for the year 2000
[36]
Table 2 CORINE land cover nomenclature [37]

Agricultural land use has changed in Turkey since 1950s; factors affecting
these changes include increasing agricultural productivity and intensification,
changes in population density, industrialization, urbanization, tourism,
agricultural mechanization, and use of agrochemicals, farms have been
fragmented and the average farm size has decreased because of rapid rural
population growth [43]. During this period, most pasture and meadow land has
been transformed into crop cultivation and once productive farmlands have
been used for industrialization, urbanization, and tourist developments.
In Turkey, agricultural practice changes very fast. The major question related
to the agricultural land use in LCA is whether to take into account the original
transformation into farmland or not. Practical considerations, in combination
with the fact that LCA deals only with the impact caused by a specific
product, have led us to the conclusion that the state of the arable soil and
landscape before cultivation of the crop studied must be the reference
situation. In principle, only degradation caused by management practice during
the cultivation period should be allocated to the crop harvested [4].
For sustainable agricultural land use, new legal and institutional regulations
are required, which integrate environmental concerns and agricultural policies
and these regulations must be defined in terms of multiple use of agricultural
land and strict conservation of prime agricultural land [43].
In Turkey, agricultural pressure on the environment has been risen since 1990,
but the intensity of the farming system in terms of the use of purchased
variable inputs, despite their rapid growth, is considerably lower than many
other OECD countries [44]. The key environmental concerns relate to: soil
degradation, especially from erosion; overexploitation of water resources;
water pollution, including salinisation from poor irrigation management
practices; and adverse impacts of farming on biodiversity.
For more than 40 years, the Common Agricultural Policy (CAP) has been the
European Union's (EU) most important common policy [45]. The ultimate goal
of Turkey is to join EU and therefore the agricultural system in Turkey must
coordinate with the EU. Up to date, the sustainability issues related to the
agricultural policy of Turkey has not been studied extensively and the
environmental impact related to the agricultural policies of Turkey has not
been studied in a deeper level. Therefore, this area needs certain focus and
research and LCA can play a key role for determining such agenda.

8. Conclusions

7. Turkey’s Agricultural Policy
The use of soil is a major difference between industrial and agricultural
production systems and in LCA, a clear boundary definition between the
economic and environmental system is not yet established [38]. In agriculture,
the difference between those systems is not clear, because the soil fulfils
both an economic and an environmental function, nevertheless, LCA requests
a clear boundary, because substances are assessed as soon as they enter the
environment and Heijungs concluded that:

Land use is a resource impact category in LCA and land area is an important
limited resource, which is especially relevant to include land use in agricultural
studies. Besides the amount of land being used, changes in the quality of the
land must be assessed in a LCA study. In the literature, there are various
impact indicators to assess the land use change in LCA. Soil organic carbon,
erosion, microbial biomass, salinisation, ecosystem thermodynamics are
amongst the possible indicators suggested for land use impacts in previous
life cycle assessments by other researchers. However, analysis of such
indicators requires too much data and the operation is not simple. In this
study, a simpler impact indicator was suggested based on the ratio of
biological environment to the non-biological environment, which is simply
based on the number of trees at a certain location. Based on the carbon
offsetting capacity of trees it was calculated that in a certain urban area
there should be minimum 366 trees per capita to offset an individual’s carbon
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emissions. Thus, without using complicated analysis or studies based on
simple data the impact of land use can be assessed using this methodology.
The land use change in the agricultural areas of Turkey is very fast and there
is not yet a well established methodology to assess the environmental
impacts of agricultural land use in Turkey. Turkey is planning to join EU by the
end of 2020; therefore, the agricultural policies of Turkey must be assessed
very carefully before such accession can take place. It is believed that LCA
studies on agricultural activities of Turkey can provide a solution to such
assessment.
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Abstract

building; impact assessment and characterized inventory. The results will be
then explained and applied as per the specified purpose. (Figure 1)

This paper aims to assess the environmental impact of Thai housing by
analyzing its impact upon global warming, as this aspect of environmental
impact has become a matter of concern in Thailand and throughout the world.
The assessment of product life-cycle pursuant to the principles of ISO 14040:
2006 and ISO 14044: 2006 and the data-base from ecoinvent v.2 covers the
entire life cycle of construction materials i.e. raw material preparation,
construction material production, use of construction materials, and
replacement and disposal of such materials. After studying a building that had
been in use for 50 years, it was found that a residential building in Thailand
causes global warming of 4.98E+07 gCO2 eq, in respect of which concrete is
the construction material causing the greatest degree of environmental
impact, followed by mortared brick walls and steel structures.

Goal and scope
definition
Direct applications:
Inventory
analysis

Interpretation

-Product development
-Strategic planning
-Public policy making
-Marketing
-Other areas

Impact
assessment

Keywords: environmental impact; global warming; Thai housing; building
materials; life-cycle assessment.

Figure 1. Stages of an LCA

1. Introduction

3. Thai housing styles

Global building construction consumes more than 40% of the existing
resources each year [1], and this is a significant source of environmental
pollution and is the cause of such forms of pollution as acidification, poisonous
smog, increasing amounts of garbage, human health problems, and particularly
global warming in terms of both resources consumption and pollution release.
These forms of pollution start from the design stage, and continue during the
periods of construction, utilization and maintenance until the final demolition
stage when the building is no longer needed [2]. Information provided by the
U.S. Environmental Protection Agency: EPA [3] reveals that one-third of all
existing buildings are what can be termed ‘sick’ buildings, due to the fact that
the environmental impact caused by the design has not been taken into
consideration, and neither the architects nor designers have performed as a
solution center [4].

According to the National Statistical Office’s study of Thai residences [9], 36%
of residences are single houses (Figure 2), and the Real Estate Information
Center’s residence price information shows that the estimated residence price
can be classified as follows:
(i) less than 1 MB
21% ;
(ii) 1 MB to 2 MB
46%; and
(iii) 2 MB to 3 MB,
17%.

Since 2000, the Thai construction industry has been growing steadily as
evidenced by the number of buildings built each year. Of these buildings, 89%
are constructed for residential purposes [5]. With respect to the types of
building materials utilized, the use of virgin wood has shown a decrease
accounting for only 5% of the building materials used in buildings [5]. This
decrease can be attributed to the fact that the forest area in Thailand is
decreasing and wood has become more expensive. As a result of these
factors, the use of alternative materials in place of wood will also help
preserve the environment.
In addition, several methods have been applied in order to help reduce the
environmental impact resulting from buildings such as a decrease in energy
consumption, reduction of garbage, rapid construction and the selection of
environmentally friendly construction materials. However, the most important
consideration is that we have to know how existing buildings cause
environmental impact in order to determine the most practical improvements
to current construction methods so as to effectively minimize such impact.
This paper therefore analyzes the degree that a residential building in
Thailand contributes to global warming by applying the Life Cycle Assessment
(LCA) which is the tool widely used for environmental impact assessment of
products and buildings [6].

2. Life cycle assessment
The assessment of the product life-cycle pursuant to the principles of ISO
14040:2006 and ISO 14044:2006 is divided into four steps [7, 8] i.e.
determination of the goal and scope based on the demand of results and
ability to find information; inventory for separating building input-output in
which the input includes water, energy, utilization of land and other resources
and the output affects air, soil and water of each type of material in the

It was also found that 85% of house buyers wish to purchase residences in
Bangkok and its surrounding provinces [10].
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Figure 2. Overall picture of residences in Thailand
It can be concluded from the afore-mentioned data that most residences in
Thailand are single houses with prices ranging from 1 MB to 2 MB (excluding
payment for land plot). Accordingly, this study has collated the various
designs of single houses constructed in Bangkok and its surrounding provinces
in 12 housing projects with house prices ranging from 1 MB to 2 MB; one
government project providing the public with free-of-charge housing plans;
and nine housing plans produced and submitted by applicants to the District
Offices in Bangkok and its surrounding provinces. It was found that most of
them have structures and useful space as detailed below: (Figure 3 and 4)
(i) average space of 156 square meters;
(ii) reinforced concrete structure;
(iii) two-storey houses;
(iv) three bedrooms, two restrooms, one kitchen, one dining room and
one living room;
(v) hip roof; and
(vi) one car-parking lot.
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5.1

Structure

With respect to materials for structural work i.e. foundation, pillars and
beams, after examining 22 sample plans, it was found that all of these plans
feature reinforced concrete structures so the material used in the
construction work is reinforced concrete.
5.2 Materials for roofing
5.2.1. Roof structure and roofing materials: It was found that there are
two types of roof structures – steel structure (95.5%) and wood structure
(4.5%). In this research, only steel roof structures have been studied.
5.2.2 Roofing materials: The study shows that roofing materials for all
single houses are either concrete or cement tiles.
5.3 Ceiling materials
5.3.1 Ceiling: All ceilings are constructed from gypsum boards (100%).
5.3.2 Insulation for residences: There are two types of insulation,
namely, Polyurethane, PU – Foam (18.1%) and Glass Fiber (81.8%). In regard to
the assessment of building environmental impact, only glass fiber has been
studied for the purpose of this research.
5.4 Walls - internal and external
Figure 3. 1st and 2nd floor plan

5.4.1 Internal walls: Three types of materials are used – mortared bricks,
gypsum board with galvanized steel ceiling frame (9%) and mortared
lightweight concrete blocks (50%). Since there is no study on the
environmental impact of lightweight cement brick, mortared brick walls are
studied in this research.
5.4.2 External wall: Two types of materials are used equally – mortared
bricks and lightweight cement bricks. Since there is no information on the
environmental impact of mortared bricks available, mortared bricks are
studied in this research.
5.5 Flooring
More than one type of material is used in flooring. It was found that the most
commonly used flooring materials are ceramic tiles in wet areas such as living
rooms and rest rooms, with wooded materials used in personal areas such as
bedrooms.
5.6 Painting
Painting is required in both internal and external areas.
5.7 Windows

Fig. 4: Building elevation

4. Goal and scope

5.8 Doors

The objective of this research is to assess the global warming impact from the
use of construction materials in residential buildings in Thailand throughout
the building life-cycle. This assessment can be said to cover the period “from
the cradle to the grave”, throughout the life of the materials used from the
stage of raw material extraction and processing, product manufacturing,
transportation, installation, operation and maintenance, and disposal (at the
end of the life-span of the materials). The life-span of the building is taken to
be 50 years [11] so if the life of any construction material used is less than 50
years, a material replacement will be taken into account. For example, a
rubber tile with a 20-year life span in any building will be replaced at least
two times.

Some doors are made from aluminum and glass, but most of them (86.4%) are
made from wood. In this paper, therefore, wood doors are studied.

5. Inventory
According to the afore-mentioned data collected, construction materials used
in the construction of single houses can be grouped into five categories as
follows:
(i) structural engineering work;
(ii) architecture work such as roof, ceiling, wall, floor, painting,
windows and doors;
(iii) sanitary work;
(iv) electricity system work; and
(v) communication work.
In this research, interior design and sanitary work have been excluded.
Additionally, no analysis of sanitary work, electricity system and
communication work has been made. Therefore, the construction materials
used for the building environmental impact assessment can be summarized as
below: (Table 1)
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A total of 36.4% of windows are made from wood and glass, and 63.6% of
windows are made from aluminum and glass. In this paper, aluminum window
frames and glass window panels are studied.

Table 1 Summary of materials used in construction of residences in Thailand
Materials
Category
Structure
Roofing
Ceiling

Walls
Flooring
Painting
Windows
Doors

Type
Reinforced
concrete
Steel structure
Concrete tiles
Gypsum
plaster board
Glass fiber
insulation
Mortared
bricks
Ceramic tiles
Laminated
Timber
Emulsion paint
Aluminum
Glass
Timber

Quantity
(Qi)
96
4500
5480
4950

Unit
m3

Replacement
Time(s)
0

kg
kg
kg

0
0
1

123

kg

2

61870
1473.4
4.4
102.9
502.2
780
1.8

kg

0

kg
m3

0
0

kg
kg
kg
m3

4
0
0
0

6. Environmental impact assessment
Information on global warming caused by materials has not been developed in
Thailand so, in this paper, the database from ecoinvent v.2 from 2000 to
2008 has been used, and the information closest to the situation in Thailand
has been selected as per the details below:
Table 2 : Quantity of impact from one residential building
Building Materials (i)
Concrete
Steel
Concrete tiles
Gypsum plaster board
Glass fiber insulation
Mortared bricks
Ceramic tiles
Laminated Timber
Emulsion paint
Aluminium
Glass
Timber
Total

GWP of Building Material I
(GWPi)
2.66E+05 gCO2/m3
1.36E3
gCO2/kg
3.55
gCO2/kg
362
gCO2/kg
1.49E+03 gCO2/kg
219
gCO2/kg
211
gCO2/kg
-6.11E+05 gCO2/m3
2.58E+03 gCO2/kg
6.05E+03 gCO2/kg
541
gCO2/kg
-1.08E+06 gCO2/m3

Environmental Impact of
Building Material
(g CO2-eq)
2.55E+07
6.12E+06
1.95E+04
3.58E+06
5.50E+05
1.35E+07
3.11E+05
-2.69E+06
1.33E+06
3.04E+06
4.22E+05
-1.94E+06
4.98E+07

Calculation formula:
BEIGW = ∑[GWPi x Qi x (Ti + 1)]
BEIGW refers to global warming from a building.
GWPi refers to global warming from a material i (gCO2 eq).
Qi
refers to the quantity of such type of material (i).
refers to the number of replacements of a material (i) during the
Ti
building life of 50 years.
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Figure 5 Percentage of environmental impact from each type of material.
According to the data processed and based on secondary data, residential
buildings of the type of single house in Thailand cause global warming of
4.98E+07 gCO2 eq as per the following sequence:
(i)
concrete of 2.55E+07 g CO2 eq;
(ii)
mortared brick wall of 1.35E+07 gCO2 eq;
(iii)
steel of 6.12E+06 gCO2 eq; and
(iv)
aluminum of 3.04E+06 gCO2 eq.
The environmental impact from laminated timber and door timber
are -2.69E+06 and -1.94E+06 respectively. Fig. 1 shows that concrete (54.80%)
has the greatest environmental impact, followed by mortared brick walls
(29.08%), steel structure (13.13%) and aluminum (6.52%). (Figure 5)

7. Discussion
From the calculation, it can be seen that concrete has the greatest
environmental impact in respect of the construction of residential buildings in
Thailand. This is in line with M. Asif [6] who studied the environmental impact
of residential buildings in Scotland and deduced that 1m3 concrete brings
global warming up to 2.66E+05 gCO2. In addition, a much greater amount of
concrete is used for the construction of residential buildings in Thailand when
compared to other types of materials and concrete cannot be re-used.
Laminated timber and door-timber are shown to have a negative
environmental impact, which means that the use of these materials has a
positive effect upon the environment. Since wooden materials such as
wooden doors are construction materials which are prepared and
manufactured in an un-complicated process, and wood can decompose
naturally and also be replanted. In addition, after use the energy is also

recovered, calculating from heat energy from firewood incineration and the
cinder thereof also decompose naturally.
Any reduction in the use of wood for the construction of residential buildings
in Thailand does not actually help minimize environmental impact or global
warming, but a practical method of reducing environmental impact from
residential buildings in Thailand would be to decrease the quantity of concrete
used and focus on sources of alternative construction materials, together with
the life-cycle, the re-use of materials, and methods of destruction after
expiration of the life-cycle.
However, this research has a limitation in respect of global warming
information (GWP) used for calculation. The database from abroad may lead
to a deviation in calculation since the database from LCA in each country or
source is different [12, 13, 14]. Each country, especially developing countries,
should therefore expedite the development of their databases since this
crucial information is required for the design and improvement of products to
further minimize the environmental impact.
The global warming impact in this research derives from the analysis of the
construction material throughout the building life cycle, excluding the
environmental impact from consumption of energy and water within the
building. In the future, if a complete analysis of environmental impact from a
building is made, consideration on the consumption of energy and water,
release of waste during the use of building as well as other environmental
problems such as acidification, indoor air quality and habitat alteration is to be
made.
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8. Conclusion
A 156-square meter reinforced concrete residential building in Thailand causes
global warming of 4.98E+07 gCO2 eq, and concrete is the construction
material having the greatest environmental impact representing up to
2.55E+07 g CO2 eq or 54.80%, followed by mortared brick wall of 1.35E+07
gCO2 eq or 29.08%, and steel structures of 6.12E+06 gCO2 eq or 13.13%.
However, laminated timber and door timber both have a positive effect upon
the environment.
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Abstract
In sustainable building design, environmental impacts of external wall system
components have a significant role in terms of improving the environmental
performance of whole building system. Life cycle assessment (LCA) tools are
used for measuring environmental impacts of building materials in terms of
LCA methodology. Athena Sustainable Materials Institute suggests
classification levels for LCA tools. Level 1 LCA tools are used to assess and
compare environmental impacts of individual products. As for Level 2, LCA
tools focus on building element systems, in which each component is
measured for its specific environmental impacts. If the environmental impacts
of all components are assessed for all systems, then the systems can be
comparable to choose for sustainable external wall system(s).
A Master of Science thesis was conducted in Istanbul Technical University to
develop sustainable external wall system design alternatives. The study
comprised two phases. At the first phase, it was aimed to measure
environmental performances of each external wall system component by level
1 tool in a framework of LCA method. At the second phase, it was intended to
conduct level 2 LCA study. Initially, it was aimed to present environmental
impacts of external wall system design alternatives, which were assembled
by results of level 1 LCA study. Subsequently, it’s proposed to compare
environmental performance of each external wall system design alternative to
choose for most sustainable systems at all.
According to level 1 LCA study, the scope of the study was determined by
particular materials and geographical positions. Following, a LCA survey was
used to assess environmental impacts of components. The survey consisted
of two parts, one of which was inventory analysis, and the other was impact
assessment. Thereafter, external wall system component manufacturers in
the Marmara Region of Turkey were compiled and sorted in a list. Surveys
were filled out by visiting manufacturing facilities, where controlled
interviews were made with facility managers. As a result of level 1 LCA study,
environmental performances of related components were interpreted by
authors. As some inventory analysis and impact assessment data were
missing for particular materials, at the second phase of the study, the
environmental performance of external wall systems could not be validated.
Moreover level 2 LCA study couldn’t be concluded.
Keywords: Life cycle assessment tool, sustainability, building materials,
environmental performance, external wall systems

1. Introduction
Structural, thermal water tightness and air tightness are some part of
common indicators of external wall system design process. However, at
present, global environmental problems exposed by impacts of external wall
systems are considered as another primary design indicators, which define the
main goal of sustainable design process [1].
In external wall systems, each component has its specific life cycle. Hence,
external wall system components have significant role in terms of improving
the environmental performance of whole assembly, which also takes a part of
sustainable design of whole building system.
LCA is internationally accepted method, which is used to measure
environmental impacts of building materials individually, as well as their
cumulative impacts in an assembly. The scope of the measuring processes is
determined for materials, assemblies or whole buildings by LCA tools that are
suggested by Athena Sustainable Materials Institute. Level 1 LCA tools are
used to assess and compare environmental impacts of individual products. As
for Level 2, LCA tools focus on building element systems, in which each
component is measured for its specific environmental impacts. If the
environmental impacts of all components are assessed for all systems, then

the systems can be comparable to choose for sustainable external wall
system(s) [2].
A Master of Science thesis was conducted in Istanbul Technical University to
develop sustainable external wall system design alternatives. The study
comprised two phases. At the first phase, it was aimed to measure
environmental performances of each external wall system component by level
1 tool in a framework of LCA method. At the second phase, it was intended to
conduct level 2 LCA study.
The aim of this paper is to present environmental impacts of external wall
system design alternatives, which were assembled by results of level 1 LCA
study. Subsequently, it’s proposed to compare environmental performance of
each external wall system design alternative to choose for most sustainable
systems at all. LCA method and tools are defined at first in the paper, where
LCA survey as level 1 study and sustainable external wall system design as
level 2 study follows. End of the studies of each level, results were
interpreted.

2. Life Cycle Assessment Method
LCA is a method, which reviews ecological impacts of building materials
through all life cycle stages [3]. Life cycle stages are:
 Raw material extraction,
 Product manufacturing,
 Transportation of raw materials and products,
 Construction,
 Use and maintenance,
 Deconstruction (or demolition) and,
 Disposal [4].
LCA method consists of four parts, which are goal and scope definition,
inventory analysis, impact assessment and interpretation [1, 5]. At the first
part of the study, past and present problems and about the environmental
issues are guided to define goals of the study. For example, manufacturers
may want to join national LCA databases by developing the environmental
performance of their materials. Subsequently, scope of the study determines
the borders, in terms of particular materials and geographical positions. At the
following part, building materials’ interaction with their whole environment is
analyzed with inventory analysis. A complete life cycle assessment follows
life cycle stages from cradle to grave. Data about, energy and material inputs
with product and non-product (waste) outputs are clearly identified and
quantified for all life cycle stages. Third part comprises of impact assessment,
which is aimed at characterizing and assessing the impacts of the
environmental loadings identified in the inventory analysis. Impact assessment
may include one or more categories, which are subjected to natural resource
quality, energy effects and health of human and non-human ecological
systems. At the last part of the study, environmental impacts of building
materials are interpreted by AEC professionals, academicians or expert
reviewers. Interpretation may be based on the inventory analysis alone or on
the results of an impact assessment or on some combination of inventory
data and impact assessment results [6].

3. Life Cycle Assessment Tools
LCA tools are used to identify, assess and interpret environmental
performance of individual materials, building element systems and whole
buildings [6]. The Athena Sustainable Materials Institute has developed a tool
classification system to sort LCA tools in three levels:


Level 1 tools can be used to assess and compare individual
products.
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Level 2 tools provide decision support for design process of whole
building or building element systems.
Level 3 are whole building assessment frameworks and systems to
score and compare all sustainable issues for the design process
(Trusty).

Level 1 and 2 tools have objective data; nevertheless level 3 tools may have
mix of objective and subjective inputs [2]. Therefore, AEC professionals or
other decision makers may choose most beneficial tools according to risk
assessment of their process. In this paper, level 1 LCA study was used to
conduct a survey. Following, with level 2 LCA study, it was aimed to assess
environmental performance of external wall system design alternatives.

4. Level 1 Life Cycle Assessment Study
4.1. Goal and Scope
At the first phase of thesis, it was aimed to conduct level 1 LCA study to
present environmental performance of individual products used as
components of external wall systems. At the scope of the study, system
components, which are manufactured in Marmara Region of Turkey, were
determined as core, waterproofing, thermal insulation and cladding materials.
Fixing materials that are used at installation and intermediate products as
manufacturing inputs, that are not manufactured in same facility with final
products were excluded from the scope of the study. Following parts of the
LCA study, such as inventory analysis and impact assessment are involved by
a survey study that was filled out by building material manufacturers in
Marmara Region of Turkey. The survey was developed for all life cycle stages
from cradle to grave. At the end of the level 1 LCA study, all data acquired by
the survey was interpreted by authors.
4.2. Life Cycle Assessment Survey
In this study, inventory analysis and impact assessment of level 1 LCA study is
maintained by a survey. The outline of the survey was advanced by the
survey system of Environmental Resource Guide (ERG) designed by American
Institute of Architects. Unlike the ERG’s survey, in this study each survey has
only questions for inventory analysis and impact assessment. Goals and scope
of the study was not defined separately for all surveys, as well as
interpretation was not expected by same person, who answers the questions
in the survey. Language of the survey was selected as Turkish to be clear in
local communications.
Subsequent to preparation of the survey, national material indexes were
browsed to determine building material manufacturers in Marmara Region of
Turkey. The results were listed in groups (Table 1), which were sorted as core,
water tightness, thermal insulation and cladding materials assembled at
external wall systems. In Table 1, material groups were shown by “material
codes”, which were abbreviated as “C” for core materials, “W” for
waterproofing materials, “T” for thermal insulation materials and “L” for
cladding materials.
Table 1. List of materials
Material codes Material name
Core materials
C1
Horizontal perforated clay brick
C2
Autoclaved aerated concrete (AAC)
C3
Concrete masonry unit
C4
AAC panel wall
C5
Cement based panel wall
C6
Light gauge steel frame
C7
Wood frame
C8
Pumice block
Waterproofing materials
W1
APP modified bituminous membrane
W2
Polysulfide based liquid
W3
Solvent based silicon reinforced liquid
W4
Solvent based bituminous liquid
W5
Polymer reinforced bitum. membrane
W6
High density polypropylene membrane
W7
Oxidized bituminous membrane
Thermal insulation materials
T1
Expanded polystyrene (EPS)
T2
Extruded polystyrene (XPS)
T3
Glass wool
T4
Mineral wool (MW)
T5
Polyurethane (PU) foam
Cladding materials
L1
Metal sheet
L2
Glass reinforced plastic sheet
L3
Paper reinforced bituminous sheet
L4
Glass reinforced cement facing
L5
Cellulose reinforced cement facing
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L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13

Clinker facing
MW insu. metal laminated compo. board
PU insu. metal laminated compo. board
Acrylic based outdoor paint
Calcite adulterated cement based plaster
EPS reinforced outdoor paint
Natural stone facing
Wood and composite wood facings

Among listed 33 materials, 16 external wall system components were
assessed by surveys. The surveys were filled out at manufacturing facilities,
where communications were established with facility quality managers.
Results of the surveys are presented next under “Inventory Analysis” and
“Impact Assessment” categories.
4.2.1. Inventory Analysis
Inventory analysis presents particular environmental data about material and
energy inputs and outputs for all life cycle stages. In this study, data about
material and energy inputs are gathered directly by manufacturers.
Manufacturers have either accepted or refused to fill out the survey. Answers
of participated manufacturers are comprised by inventory analysis, which is a
compilation of process data about their products in whole life cycle period.
However, some of their answers were not clearly defined, because they have
lack of knowledge about some processes or they cannot provide data
according to know-how restrictions.
At the following tables, as 2, 3 and 4, building materials manufactured in
Marmara Region are listed in different component groups. The assessed
products were coded and typed with bold letters, as the others, which
couldn’t be assessed, were typed in regular fonts with grey colors. Just for the
assessed materials, missing data were abbreviated as “R” for raw material
acquisition, “E” for embodied energy, “N” for natural resource depletion. At the
tables, manufacturers of same materials were presented with same capital
letters, which were distinguished by sequential codes, such as B1 and B2.
Among the listed materials, there are some external wall system components,
which are not manufactured in Marmara Region of Turkey, were shown with
“N/A”, which means not available.
Table 2. Inventory analysis of core materials
Material codes
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Manufacturers
A
B1, B2
C
B1
E1 , E2 , C
D1, D2, D3
N/A
N/A

Missing data
E/N

As a result of market research, regional manufacturers were determined only
for six core materials from C1 to C6 (Table 2). Among them, LCA survey was
answered only for C1 and C2. According to scope of the study, C7 and C8
couldn’t be surveyed, because they are manufactured out of the Marmara
Region.
Table 2 indicates that, inputs and outputs are completely determined by the
manufacturer of C1. Besides, it is observed for C2, that data for embodied
energy missed. Additionally, manufacturer of C2 didn’t provide data about
which and how much natural resources are depleted, while raw materials are
acquired, prepared or manufactured.
Table 3. Inventory analysis of waterproofing materials
Material codes
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

Manufacturers
F1, F2, F3, F4, F5
G1, G2, G3, G4
H1, G1, G2
I1, I2, I3, F3
J
K1, K2, K3
N/A

Missing data
R/N
R/E/N
E/N

In this study, seven different types of waterproofing materials were listed.
Among them, manufacturers of W1, W2 and W3 accepted to fill out the
survey. As seen on Table 3, missing data are varied for all assessed
waterproofing materials. For instance, energy consumption data for material
acquisition and preparation stages couldn’t be obtained by manufacturers of
W2 and W3, because manufacturers use imported raw materials. Therefore,
they can only provide manufacturing energy data of their local facilities. Some
of waterproofing materials, which are manufactured in local facilities have
only mixing process with low embodied energy, which cannot present the real
embodied energy values.

Table 4. Inventory analysis of thermal insulation materials
Material codes
T1
T2
T3
T4
T5

Manufacturers
L, M3
M1, M2, M3, F5
M1
M1
N

Missing data
R/E/N

As it is presented on Table 4, only six thermal insulation manufacturers were
determined; among them only a manufacturer of EPS (T1) was participated.
Thus, alternative environmental impacts of thermal insulations couldn’t be
compared for this study,
Manufacturer of T1 has stated that, they cannot demand raw material supply
of EPS from Turkish Chemical Industry. Therefore, they should import raw
materials from abroad. This process has adverse effects on manufacturer’s
knowledge about pre-manufacturing processes of EPS. Due to lack of
knowledge of manufacturer of T1, amount and type of natural resources and
energy couldn’t be determined for material acquisition and preparation stages.
In order to gather information about pre-manufacturing stages of T1, local
manufacturer has sent questions on survey to foreign supplier. However, they
refused to fill out the survey.
Table 5. Inventory analysis of cladding materials
Material codes
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13

Manufacturers
O
L, F5
F3
P1, P2
R
S
T
O
G3
G3
U
V1, V2
W1, W2

Missing data
R/E/N
E/N
R/E/N
E/N
E/N
E
R/E/N
R/E/N
E/N
E/N

Therefore, weighting factors are used to determine priority and value of
environmental problems. Thus, life cycle stages and impact categories can be
comparable to achieve most reliable final grades. Weighting factors are
depending on local economical, social and environmental conditions. As local
decision makers, national environmental agencies have to decide for
parameters and methodologies for valid valuations [7]. Such LCA tools as,
LCAiT, PEMS, SimaPRO, and TEAM are assessing the impacts of different
environmental burdens, which are calculated depending on their own
weighting factors [8]. In this paper, due to lack of national parameters
priorities couldn’t be defined. Therefore, weighting factors couldn’t be
integrated to impact assessment chart. In conclusion, environmental
performance of the materials concluded for each impact category, without
final grades.
Impact assessments were evaluated by final product manufacturers.
Therefore, some manufacturers, which are unaware of pre-manufacturing
processes or couldn’t authorize to share data, didn’t provide information about
material acquisition and preparation stages. For instance, in Figure 1, impact
assessment couldn’t be evaluated for waterproofing liquids (W2 and W3),
thermal insulation material (T1) and some of claddings (L2, L4, L9 and L10),
which may have imported raw or intermediate materials.
In Figure 1, some materials were graded by one, which means, they present
poor environmental performance. For instance, the most amounts of raw
materials of C1 and C2 are acquired from nonrenewable virgin resources,
which cannot be replenished in hundred years. Therefore, local ecosystem
may negatively be affected. On the other hand, some impacts could be
unstable. As an instance, according to negative impacts on biodiversity and
habitat loss, W1 is graded by two, which means that its impact could be even
less or more.

External wall cladding materials have the majority among the surveyed
components. In terms of scope of the study, fifteen regional manufacturers for
thirteen different types of cladding materials were determined. Among them,
nine manufacturers of ten cladding materials were participated.
The amounts of raw materials used to produce final products are not defined
by manufacturers of L1, L3, L7 and L8. All participated cladding material
manufacturers have one or more imported raw or intermediate materials in
their manufacturing process. Due to lack of knowledge and know-how
confidential procedures, manufacturers couldn’t provide any data for any of all
cladding materials about acquiring and manufacturing energy of raw and
intermediate materials to calculate embodied energies. Besides, except for L6
all other cladding material manufacturers imported their raw materials from
other facilities. Therefore, they couldn’t give any information about what kind
and how much natural resources depleted when the raw materials were
acquired.
4.2.2. Impact Assessment
Impact assessment measures quantitative data of inventory analysis. In this
study, each data was used to define performance of various impacts, which
were categorized under ecological and environmental effects, human health
and welfare, energy effects and building operation factors.
Additionally, each impact category was assessed for all life cycle stages.
However, some impact categories were assessed only for one or more life
cycle stages. For instance, building operation factors are assessed for postmanufacturing problems, which are not considered for materials acquisition
and preparation and manufacturing stages.
In this study, manufacturers, as decision makers have graded environmental
impacts of their own products. The grades for each impact category were
sorted from one to four, where one stands for poorest, two stands for
unstable, and three stands for good and four stands for best environmental
performance. Results of the graduation were not validated, because
manufacturers had subjective measurements. On the other hand, current
situation about the environmental awareness’s of regional manufacturers was
presented, as it was aimed before.
Each life cycle stage and impact category has different environmental
problems, some of which may require more prior action than others.

Figure 1. Impact assessment chart for material acquisition and preparation
stages
According to Figure 1, workers health is negatively affected, while raw
materials are acquired and prepared for C1. However, for the current health
regulations, negative impacts on workers health can be acceptable. Therefore,
in Figure 1, C1 is graded by three.
Additionally in Figure 1, transportation energy consumed by L8 represents
good performance, because raw materials are transported in very short
distance between raw material preparation and final material manufacturing
facilities. Thus, L8 is graded by four.
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In Figure 2, Impact assessment for the manufacturing stage is almost
completed for all materials. Due to lack of manufacturer’s knowledge, some
impact categories were not evaluated for L6. Furthermore, in Figure 2, most
negative impacts are observed for virgin resource depletion, because
manufacturing energy for some materials are even high and also gathered by
nonrenewable resources. On the contrary, in Figure 2, impacts on community
health, welfare and manufacturing energy were graded well for all materials.

Figure 3. Impact assessment chart for installation, use and maintenance
stages

Figure 2. Impact assessment chart for manufacture stage

In Figure 3, each impact category was assessed by a particular life cycle
stage. Thus, three life cycle stages were presented in one impact assessment
chart. For instance, under human health and welfare categories, building
occupant health category is comprised by use stage, whereas worker and
installer health category is comprised by installation stage.
In Figure 3, graduation was almost succeeded for all materials. Negative
impacts on operation energy use are remarkable for the materials without
thermal insulation property.
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5. Level 2 Life Cycle Assessment Study
5.1. Goal and Scope
At the second phase of thesis, it was intended to conduct level 2 LCA study to
present environmental performance of external wall system design
alternatives. Initially, it was aimed to present environmental impacts of
external wall system design alternatives, which were assembled by results of
level 1 LCA study. Subsequently, it’s proposed to compare environmental
performance of each external wall system design alternative to choose for
most sustainable systems at all. To measure structural, water tightness,
thermal and moisture immigration performances of external wall systems, at
the scope of the study, environmental agents were defined as static and
dynamic loads, driving rain, solar radiation and temperature difference
between indoor and outdoor environment. As like scope of level 1 study,
components of assemblies were determined as core, waterproofing, thermal
insulation and cladding materials.
5.2. Sustainable External Wall Systems
Following the determination of environmental agents, each component of
external wall systems were assembled in a manner of such performances to
minimize potential risks of environmental agents on external wall systems. At
the end of design process each system was assembled in consider of
structural, water tightness, thermal and moisture immigration performances.
At the following stage, impact assessment results of level 1 LCA study for
particular building materials were applied to external wall system design
alternatives to present environmental performance of each system. Each
building material has its, technical, mechanical and optical data. Building
regulations and climate conditions of Istanbul was used to measure real
performance of each system. At the end, sixty six external wall system design
alternatives with LCA studied materials were designed.

Figure 4. Impact assessment chart for reuse, recycling and disposal stages
At the end of product’s life cycle, reusability, recyclability and disposal
potentials are taking a part of impact assessment. According to reports of
some manufacturers, their products are mostly disposed as landfills.
Therefore, in Figure 4, some materials are observed with low grades, which
cannot be recycled or reused at the end of their useful life.

In Figure 5, two different models of sixty six alternatives are observed. Both
models are comprised of core material, thermal insulation material and
impermeable cladding material, which has functions of waterproofing material
too. At both models, same components, which are L4, T1 and C2 were
assembled. Nevertheless, location of thermal insulation material makes the
difference between two models. In Model A, thermal insulation material is
outside of the core material, as it is in the core material in Model B. In this
study, as like all other components C2, which is autoclaved aerated concrete,
has exact sizes, which are constant for all models. Therefore, in Model B core
material used twice than Model A.

4.3. Interpretation
At the last part of the LCA survey, interpretation was made by authors. At the
interpretation of the survey, external wall system components were
compared with each other in the same functional component group for each
impact category. Related studies in literature were used to compensate for
the lack of authors review.
The LCA survey was completely or partially succeeded by some of the
manufacturers on the lists of inventory analysis, which also presents that the
remaining manufacturers do not have sufficient information about
environmental impacts of their products.
In the survey study, thermal insulation material has only one assessed
example, as T1. Results of T1 are required to present its drawbacks, which are
necessary for its manufacturer to improve environmental performance of its
product. However, in design of sustainable external wall systems, more LCA
studies for alternative thermal insulation materials are required to compare
and choose for best ones with least environmental performance.
Obviously, building occupant health as well as indoor air quality is not affected
by assessed materials because they do not have direct relation with indoor
environment.
Transportation distance for acquiring raw materials to manufacturing and
production facilities and also supplying products to building sites is important
parameter for evaluation of materials’ environmental impacts. While some of
the materials have short transportation distances during their life cycles,
others are transported inter continentally by ships. Thus, the energy
consumed by their transportation has negatively affected their environmental
performance.

Figure 5. Different locations of thermal insulation materials for external wall
systems with same components.
Rate of impacts of a component over all of its system are calculated
according to component’s volume in the system. It can be observed in Figure 6
that C2 used twice in Model B. Due to cumulative environmental impact
assessment results, both models have poor environmental performance.
5.3. Interpretation
Missing data of related surveys affect adversely to the comparison of
materials. Without holistic assessment, comparison between building
materials cannot be carried out to specify their environmental performance
during the design period of sustainable external wall systems. Parameters
about the prior impacts of emissions on environment and priorities of life
cycle stages have to be defined by national organizations to draw most
reliable conclusions for the impact assessment.

As a result of survey, it can also be interpreted that, Turkey has a low
recycling and reusing potential for most of the assessed materials. Lack of
technical opportunities is one of the reasons, which the other is inefficient
executions to conduct the processes.
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6. Discussion
A holistic environmental assessment is not only required for architectural
design process, but also necessary for the green building certificates to
evaluate environmental performance of external wall systems, when
integrating their environmental performance to whole building performance.
All materials have both environmental benefits and drawbacks, such as metal
sheet coating preferred for its recyclability potential; however it requires too
much energy to be embodied while acquiring from earth and prepared for
manufacturing. When benefits and drawbacks for all materials are defined
well, architects can compare the environmental performance of materials
according to sustainability requirements of external wall systems. After, they
can choose most appropriate ones for their designs. For example, metal sheet
coatings are preferred to acrylic based outdoor paints, when recyclability
potentials are more important for design requirements.

[3].
[4].
[5].
[6].
[7].
[8].

Figure 6. Impact assessment chart of external wall systems for material
acquisition and preparation stages

7. Conclusion
Environmental performance of building materials is an emerging interest for
Turkish building sector. LCA is a key tool for assessing materials’
environmental performances. In this study, environmental performance of
core, waterproofing, thermal insulation and cladding materials was assessed
by level 1 LCA study to show their current impacts on environment and also
the status of environmental awareness of manufacturers in Marmara Region
of Turkey. However, some materials cannot be assessed completely due to
missing information supplied by the manufacturers. Therefore, level 2 LCA
study couldn’t be carried out. In order to develop level 2 LCA study in Turkey
for further studies, nationally accepted tools and regulations as well as well
developed interdisciplinary audit commission are required for reliable
assessment. Thus, sustainable external wall systems can be defined.
Furthermore, architects and other building professionals can choose
environmentally audited external wall systems to integrate them in their
design process.
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Abstract
Buildings have a major determining role both on energy consumption and on
environmental impacts. One critical factor is the building envelope, which is
very important for the overall performance of buildings thermal energy
requirements, but that, during the construction phase, requires a considerable
amount of materials, with associated embodied energy and environmental
burdens. The main goal of this paper is to assess alternative building envelope
options with the aim of supporting decision at project level of new buildings in
Portugal, regarding the selection of exterior wall systems with reduced life
cycle energy requirements and environmental impacts. A life cycle model for
buildings has been developed focusing on alternative external wall systems
(single, double) and contemporary materials (brick, hollow brick, lightweight
concrete blocks, wood). The model has been implemented for a single family
house located in Portugal. Seven scenarios for alternative exterior wall
solutions have been defined. The various exterior wall solutions studied were
defined to have similar thermal coefficients and thus similar heating and
cooling requirements to permit a straightforward comparison of the building
energy and environmental life cycle (LC) performance. A comprehensive life
cycle impact assessment (LCIA) is presented, including results for two wellknown LCIA methods: CML2001 and Eco-indicator’99, which are compared on
their performance through application to the same life cycle inventory for a
single-family house in Portugal.
Keywords: Building envelope; environmental impacts; life cycle assessment;
single-family house

1. Introduction
Building sector accounts for 40% of total energy consumption in European
Union (EU) and is responsible for significant environmental impacts. To apply
the European Energy Performance Building Directive 2002/91/EC in the
Portuguese context, a new regulation with two codes have been implemented
in 2006. The code of buildings thermal behavior characteristics, known as
RCCTE [1], applied to residential buildings, aims to achieve indoor comfort with
lower energy consumption levels; however it disregards the embodied energy
and the life cycle environmental impacts of building materials which,
according to a Life Cycle Thinking perspective, should be accounted for.
The first Life Cycle (LC) studies for buildings [2,3] were published about 10
years ago. For example, Keoleian [2,3] evaluated life cycle energy, greenhouse
gas (GHG) emissions, and costs of a single family house in Michigan to find
opportunities for conserving energy throughout pre-use (materials production
and construction), use (operational use and maintenance) and demolition
phases. Since then, several LC studies have been published for buildings,
however, most of them have focused only on energy requirements and
greenhouse gas emissions [4,5,6,7,8,9]. Many of those studies [5,6,8,9] show
that heating has a preponderant weight in life cycle energy requirements and
GHG emissions for buildings located in temperate and cold climates.
Concerning LC studies published for Portugal, Monteiro and Freire [10]
developed a life cycle model for a typical single family house in Portugal and
compared various exterior wall solutions in terms of primary energy and GHG
emissions. Results show that heating is the dominant process (representing
68% of LC energy requirements) followed by building materials (18%). Exterior
walls were by far the most significant construction component with 35% of
embodied energy and 43% of CO2 emissions associated with the construction
phase. The results also showed that the houses with wood in their
compositions allow a significant reduction in building GHG emissions and have
lower non-renewable energy requirements.
Increasing efforts to reduce operational energy consumption in buildings may
result in more (embodied) energy incorporated in construction and building
materials. Consequently, the relative importance of material selection tends to
rise and become more expressive, especially when considering low energy
houses. For example in a environmental Life Cycle Assessment (LCA) study for
a university building [11], in which a full set of environmental impact categories

have been considered, it was identified that improvements related to the
building envelope at design stage could significantly reduce cumulative
burdens even at the expense of greater material production burdens. Life
cycle modeling enables these tradeoffs to be quantified [11].
In this research, a literature review has been performed to identify and
characterize full environmental LCA studies performed to single family houses.
We have found five studies that compare alternative building scenarios, using
the CML LCIA method [12,13,14,15,16]. Briefly, Peuportier et al. [12] performed an
environmental LC assessment of 3 houses in France, a standard, a solar house
and a well insulated wood house. The conclusions point out that the wood
high-insulated house has almost half of the impacts of a standard house. Two
studies [15,16] compared a standard house with a low energy alternative, one
in Switzerland [15] and the other in Italy [16]. Other work assessed design
improvements in a Spanish house [13] concluding that LC management plays
an important role in supporting decision making; a comparison of the different
LC phases of buildings (a Spanish vs. a Colombian house) evaluating different
energy supplies for use phase showed that the origin of the energy source
used in each Country plays an important role to minimize environmental
impacts of use phase [17].
More recently, a comprehensive European study [14,18] assessed the
improvement potential to reduce environmental impacts in EU buildings.
Various types of buildings were assessed and different improvement options
were tested as a higher insulation in walls and roofs. Results showed that
new buildings are by far much better than existing ones. The study showed
that the building envelope represents a significant part of the environmental
impacts of new buildings, and that exterior walls are a significant component.
For Portugal only a few studies have applied the full LCA methodology to the
entire LC of buildings. Armando Pinto [19] applied LCA to two residential
buildings case studies and concluded that the construction and demolition
phase are responsible for nearly 30% of the environmental impact of buildings.
The impact categories used were the primary energy consumption, global
warming, acidification, ozone layer depletion, water consumption and waste
production, which were taken from different LCIA methods. Gervásio [20]
performed a LC energy study of a Portuguese steel framing house and
assessed the influence of thermal insulation thickness in LC energy
requirements. Two systems for the sustainability assessment of buildings and
building processes have been developed for Portugal, namely Lider A [21,22]
and the MARS-ER (Methodology for Relative Sustainability Assessment of
Residential Buildings) [23,24]. Martins [25] have used LCA to assess different
building structures and Soares [26] to compare construction materials in
Portugal.
For building LCA practitioners it is not obvious which method to choose and
neither if the interpretation of results from different LCIA methods leads to
coincident or contradictory conclusions [27]. Impact categories,
characterization indicators and factors vary between LCIA methods. As
different methods model different aspects, a meaningful comparison between
them is difficult to perform [28]. We have not found in the literature review
performed, any published study for buildings comparing LCIA methods with
the purpose of determining the extent to which the results of a LCA are
influenced by the LCIA method applied.
The present paper builds on a previous published study [10] and has two
major goals. Firstly, to perform a comprehensive environmental Life Cycle
Assessment (LCA) of seven alternative exterior walls for a Portuguese singlefamily house aiming at identifying optimal environmental solutions and
improvement directions. Secondly, to compare the results of two different Life
Cycle Impact Assessment (LCIA) methods (CML 2001 and Eco-indicator’99) to
the same LC inventory model and scenarios, with the purpose of determining
the extent to which the results are influenced by the method applied. This
paper has 4 sections, including this introduction. The next section presents the
method and the LC model developed. The third section presents the LCIA
results obtained with two methods. The final section draws the conclusions
together.
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2. Methods: LCA with two alternative LCIA approaches
The life cycle assessment (LCA) is a methodology that evaluates the potential
environmental impacts of products and services. LCA has four interrelated
phases: goal and scope definition, life cycle inventory (LCI), life cycle impact
assessment (LCIA) and interpretation of results [29,30].
In the goal and scope definition phase, the study aims are defined and the
system boundary is set in order to identify the processes included. The life
cycle inventory involves data collection and calculation procedures to quantify
relevant inputs (resources, materials and energy) and outputs (emissions and
waste) associated with the functional unit. In LCIA the inventory data are
aggregated into specific environmental impact categories. Various LCIA
methods have been developed to convert the inventory data (inputs and
outputs) into potential environmental impacts. According to ISO 14044 [30], a
LCIA method is composed of two mandatory elements, classification that
attributes environmental burdens to impact categories and characterization,
which converts inventory results into category indicators through
characterization factors. Each LCIA method has a specific set of impact
categories and different LCIA methods will lead to distinct type of results
(impact categories, units).

total impact from emissions, extractions, radiation and land use, per impact
category for Western Europe over a year) [31]. For the Eco-indicator’99
normalization is performed on damage category level for Europe (damage
caused by one European per year), mostly based on 1993 as base year, with
some updates. The normalization set is also dependent on the perspective
chosen. There are three perspectives within the Eco-indicator‘99 method:
Hierarchist, Individualist and Egalitarian. The standard perspective, Hierarchist
(H) was assumed in this study. The reference value used to calculate Ecoindicator’99 normalized results is taken for European context (environmental
impact per year and per capita, considering a population of 386 million for
Europe) [31].

3. Life Cycle Model and Scenario Analysis
A model representing the two most significant building LC phases
(construction and use phase) has been developed. An attributional LCA was
implemented to the processes shown in
Figure 1. The aim of this model is to support decision at project level
evaluating the LC environmental performance of a Portuguese single-family
house with seven alternative exterior wall solutions. The Model, has been
implemented in Simapro 7 software (www.pre.nl).

In this research, the variability between LCIA results has been assessed by
applying two well-known LCIA methods: CML 2001 and Eco-indicator 99, to
the same life cycle inventory model and scenarios. A fundamental difference
between the two methods is that the CML 2001 has a problem-oriented
approach with midpoint impact categories, while the Eco-indicator’99 has a
damage oriented approach, resulting in end-point impact categories. [28,31].
Table 1. shows the impact categories of CML 2001 and Eco-Indicador’99.
Related categories are placed in the same line.
The CML 2001, developed under the lead of the Center of Environmental
Science (Leiden University), has ten impact categories in the baseline version
that is presented in Table 1. The most widely used categories are Abiotic
Depletion (AD), Global Warming Potential (GWP), Acidification (Acid.),
Eutrophication (Eut.), Ozone Layer Depletion (OLD) and Photochemical
Oxidation (PO). Due to missing scientific robustness of the underlying
methods, environmental impact categories related to human and eco-toxicity,
usually are not addressed [18,32].
The Eco-indicator’99 (EI’99) method models the cause-effect chain up to the
endpoints, resulting in damage impact categories, with considerably higher
uncertainty that the mid-point approach. The characterization is firstly made
for eleven impact categories, shown in Table 1, which according to their
impact indicator can be grouped in three damage categories: Human Health,
Ecosystem Quality and Resources. The damage to Human Health is expressed
in Disability Adjusted Life Years (DALY), which is an index used by the World
Bank that represents the sum of years of life lost by premature mortality and
the lost of years of productive life due to incapacity. The Ecosystem quality
damages are expressed in Potentially Disappeared
Fraction of species in a
certain area over a period of time (PDFm2.y) due to the environmental load
(acidification, eutrophication, land use and ecotoxicity). The damage to
Resources is expressed by the indicator Surplus energy (to extract minerals or
fossil fuels) because it is assumed that mankind will extract the best
resources first leaving the lower quality resources for future extraction [31].
Table 1. CML2001 and Eco-Indicador’99 impact categories
CML 2001
Category
Abiotic Depletion
Acidification
Eutrophication
Global warming
Ozone layer depletion
Photochemical oxidation
Freshwater ecotoxicity
Marine ecotoxicity
Terrestrial ecotoxicity
Human toxicity

Unit
kg Sb eq
kg SO2 eq
kg PO4 eq
kg CO2 eq
kg CFC-11 eq
kg C2H4

Eco-indicator99
Category
Fossil Fuels
Minerals
Acidific./Eutrophi.
Climate change
Ozone layer
Resp. organics

Unit
MJ surplus
MJ surplus
PDF*m2.y
DALY
DALY
DALY

kg 1,4-DB eq

Ecotoxicity

PDF*m2.y

kg 1,4-DB eq

Carcinogens
Resp.inorganics
Radiation
Land Use

DALY
DALY
DALY 2
PDF*m .y

The magnitude of the LCIA results can be further calculated relatively to some
reference information. This is called Normalization and the aim is to
understand better the relative magnitude for each indicator result. It may be
also helpful in, for example, checking for inconsistencies and providing
information on the relative significance of the indicator results.
The CML method has different sets of normalization: world (1990), Western
Europe (1995) and the Netherlands (1997). In the present research, the Western
Europe context was adopted. The normalization calculation consists of
dividing the LCIA results of each impact category per the reference value (the
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Figure 1. Building LC Phases and processes
The case study implemented is based on a typical single-family house located
in Coimbra, Portugal, with an expected life span of 50 years and 132m2 of
living area. The functional
unit selected is the building living area over the
building life span (132m2 x 50 years). The results report to it in order to
analyze the whole building performance for the various exterior wall solutions.
The house was assumed to be occupied by a 4-people family. Following the
RCCTE [1], heating/cooling set-points
of 20ºC/25ºC, respectively, were
considered as well as 4W/m2 of internal heat gains (from lights, electrical
appliances and occupants). In order to focus on the living area and building
exterior walls, no basement, garage and loft were included in the model.
Construction materials and techniques used in Portugal were assumed, and all
the envelope elements were defined in order to fulfill the current thermal
regulation requirements [1].
Table 2 lists the seven alternative scenarios considered. The double hollow
brick wall was assumed to be the base case scenario because it represents a
common construction practice in Portugal. The other exterior walls studied
have different materials in their composition (facing brick, concrete blocks and
wood), but were defined to have similar thermal coefficients (U-values
between 0.47 and 0.51 W/m2.ºC) and thus generate similar heating and
cooling requirements. More details about the external wall scenarios are
provided in Monteiro and Freire [10]. The house technical drawings are shown
in
Figure 2.
Table 2. Single-family house scenarios
Scenario
H0
H1
H2
H3
H4
H5
H6

Exterior wall
characteristics
Double hollow brick masonry
Double facing and hollow brick masonry
Lightweight concrete blocks masonry
Thermal concrete blocks masonry
Autoclaved aerated concrete block masonry
Hollow brick masonry & ext. wood cladding
Wood frame and cladding

insulation (cm)
XPS 4
XPS 4
EPS 5
EPS 4
EPS 3
XPS 4
XPS 5

Construction phase is defined by material production and transport processes.
An additional 5% of materials (by mass) were accounted to consider losses on
site due to cutting and fitting processes. Eight different building components
have been considered: exterior and interior walls, roof, first floor, ground floor,
structure, windows and doors. The main building construction data were
obtained from the ecoinvent database [33], which presents average European
data for the production of construction and building materials. Transportation
of the construction materials to building site was included assuming lorry
transportation, with European fleet average characteristics. For scenario
analysis it was assumed that all exterior wall materials travelled 65km, even
with different weights.







Abiotic Depletion: H6 -6% Sbeq than H1;
Photochemical Oxidation: H6 -8% C2H4 than H3;
Acidification: H6 -5% SO2eq than H3;
Eutrophication: H6 -9 % PO4eq than H0.
Ozone Layer Depletion: H2, H3, H4 -24% CFC-11eq than H6.

Concerning Ozone Layer Depletion, H6 has the highest impacts mostly due to
the type and thickness of the Insulation (XPS). The scenarios with lower
impacts are those with EPS insulation applied with ETICS (H2, H3 and H4).
CML LCIA normalized results show that Marine Ecotoxicity is the most
significant impact category; however, ecotoxicity categories have high
uncertainty and still miss scientific robustness [14, 32] and thus not much
attention was given in our research to the four toxicity categories. Abiotic
Depletion is the second most significant impact category, being followed by
Terrestrial toxicity, Acidification and Global Warming. Ozone layer depletion
(OLD) is the category with the lowest normalized impacts

Figure 2. Building technical drawings
The use phase is defined by heating and cooling operational requirements and
building maintenance. The heating and cooling system of the house is a 10 kW
heat pump with a coefficient of performance (COP) of 2.8 for heating and 2.0
for cooling. The annual operational energy (heating and cooling) has been
calculated based on the RCCTE (2006) simplified method [1]. Similar heating
and cooling requirements
were obtained for all the exterior wall scenarios: on
average 71.8kWh/m2.year for heating and 3.8 kWh/m2.year for cooling (a
maximum variation of 3% among the scenarios). A maintenance activity
schedule for each building component was established based on material
producers’ information and on [2, 34].
Some simplifications have been employed in the LC model developed. In the
construction phase, the equipments used and the transportation of laborers to
work site were not included because the relevance of these processes is
minor in residential buildings. Thus neglect them do not impair the study [18].
Some equipment and processes of the use phase were also excluded from the
system boundary: interior furniture, electrical appliances, HVAC equipment
and sanitary ceramics, energy used for lighting, cooking, heating water and
water consumption. The end of life phase (dismantlement and demolition)
was not included because it is considered to be of minor importance for South
European single family houses. According to a recent European study it
accounts for less than 3.2% of the overall environmental impacts [18], and it is
a difficult phase to foresee, particularly because buildings are long lasting [12].

4. LCIA Results
4.1 CML2001 LCIA Results
Life cycle impact assessment results of CML 2001 are presented in Table 3 for
the seven exterior wall scenarios. It can be observed that the scenario with
the lowest environmental impacts, in nine out ten categories, is the wood
wall house (H6). Three scenarios have high environmental impacts: H1 (facing
brick wall house), H3 (thermal concrete block house) and the base case
scenario H0 (double brick wall house). H1 has highest impacts for Abiotic
Depletion and Global Warming; H3 for Acidification, Human toxicity and
Photochemical oxidation; H0 for both aquatic Ecotoxicity and Eutrophication.
CML 2001 LCIA normalized results are presented in Figure 3. It can be seen
that heating is the most important LC process for eight categories. Observing
the scenario with higher impacts for each category, heating represents
between 63% of emissions (Eutrophication) to 86% (Terrestrial ecotoxicity).
The second most important process is materials production, which holds 21%
of emissions (GWP) to 7% of emissions (Terrestrial ecotoxicity). Looking at the
results category by category, the following variation ranges between the
scenarios with the lowest and highest impact results were determined:
 Global Warming: H6 -15% CO2eq than H1.

755

Table 3. LCIA results (CML2001)
AD

Acid.

Eut.

GWP

OLD

PO

HTox.

FWEcot.

MEcot.

TEcot.

House

kg Sbeq

kg SO2eq

kg PO4eq

ton CO2eq

kg CFC-11eq

Kg C2H4

kg 1,4-DB eq

Kg 1,4-DB eq

Kg 1,4-DB eq

Kg 1,4-DB eq

H0

1283,9

1350,5

83,0

189,04

0,217

54,33

62953,3

8497,1

23872302

2505,0

H1

1286,6

1345,3

80,2

192,30

0,217

54,42

62330,3

7697,1

23625454

2494,8

H2

1245,3

1322,4

78,3

180,75

0,173

54,85

62429,1

8042,5

23193620

2499,8

H3

1279,8

1378,3

80,5

185,44

0,173

56,77

63066,7

8136,8

23686349

2502,1

H4

1264,3

1328,5

79,0

185,22

0,173

54,73

63062,7

8197,6

23513906

2506,8

H5

1234,1

1318,1

77,2

174,70

0,216

52,87

61464,8

7760,0

23066420

2487,6

H6

1206,7

1303,9

75,3

163,21

0,227

52,12

60866,7

7670,2

22675544

2481,0

Abiotic Depletion (AD); Acidification(Acid.); Eutrophication (Eut.); Ozone Layer Depletion (OLD); Photochemical Oxidation (PO);
Human Toxicity (HTox.); Fresh Water Ecotoxicity (FWEcot.); Marine Ecotoxicity (MEcot.); Terrestrial Ecotoxicity (TEcot.). The
scenarios with the lowest environmental impacts for each category have the results written with bold numbers.

Figure 3. LCIA normalized results (CML 2001)

4.2 Eco-indicator’99 LCIA Results
Eco-indicator’99 results for the seven building scenarios are presented in Table
4. Normalized results are shown in Figure 4. Regarding the scenario with the
lowest environmental impacts, similar results to the CML approach can be
observed. The wood wall scenario (H6) performs better in nine out of eleven
categories. Moreover, heating is also the most significant LC process for seven
Eco-indicator categories. Evaluating the scenario with the highest impacts for
each category, heating represents between 56% (Ozone layer) to 78%
(Ecotoxicity). Material production is the most significant process for 3 impact
categories, accounting from 57% (Respiratory organics) to 80% (Land use); for
the remaining categories it is the second most expressive LC process.
Looking at the results category by category, the following variation ranges
between the scenarios with the lowest and highest impact results were
determined:
 Fossil Fuels: H6 -10% MJsurplus than H1.
 Minerals: H6 -4% MJsurplus than H3.
 Climate change: H6 -15% DALY than H1.
 Resp. inorganics: H6 -5% DALY than H3.
 Carcinogens: H6 -9% DALY than H0.
 Ozone layer: H2 -24% DALY than H6.
 Radiation: H6 -16% DALY than H4.
 Resp. organics: H6 -6% DALY than H1.
 Ecotoxicity: H6 -2% PDF than H0.
 Acidification/Eutrophication: H6 -6% PDF than H1
 Land use: H4 -56% PDF than H6
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It can be observed in Figure 4 that Fossil Fuels category is the most significant
one for all scenarios. The total Fossil fuels building’s requirements represent
an annual European consumption equivalent to 22,5 persons (189 GJsurplus) for
wood house (H6) and 24,8 persons (210 GJsurplus) for double brick house (H1).
Eco-indicator‘99 normalized results have been further grouped in three
damage categories: Resources, Ecosystem Quality and Human Health, which
are presented in Figure 5.

Table 4. . LCIA results (Eco-indicator 99)
2

Human Heath (DALY)
Carci. Climate C

OLD

Ecosystem Quality (PDF*m .y)

Resources (MJ)

House
H0

Radiation

R Inorg.

R Org.

Acid/Eut

Ecotox.

Land U

6,61E-03

3,95E-02

2,29E-04

2,20E-04

1,35E-01

1,37E-04

3,99E+03

5,29E+03

4,14E+03

2,08E+05 6,63E+03

Fossil F

Minerals

H1

6,14E-03

4,01E-02

2,29E-04

2,16E-04

1,35E-01

1,40E-04

4,02E+03

5,23E+03

3,24E+03

2,10E+05 6,55E+03

H2

6,15E-03

3,78E-02

1,83E-04

2,06E-04

1,33E-01

1,34E-04

3,87E+03

5,26E+03

3,41E+03

1,98E+05 6,65E+03

H3

6,22E-03

3,87E-02

1,84E-04

2,10E-04

1,36E-01

1,37E-04

3,99E+03

5,28E+03

3,18E+03

2,09E+05 6,69E+03

H4

6,23E-03

3,87E-02

1,83E-04

2,23E-04

1,33E-01

1,33E-04

3,89E+03

5,27E+03

3,08E+03

2,02E+05 6,68E+03

H5

6,10E-03

3,65E-02

2,29E-04

2,00E-04

1,31E-01

1,33E-04

3,85E+03

5,20E+03

5,20E+03

1,96E+05 6,48E+03

H6

6,04E-03

3,40E-02

2,40E-04

1,88E-04

1,29E-01

1,31E-04

3,77E+03

5,18E+03

7,06E+03

1,89E+05 6,43E+03

Carcinogens (Carci); Climate change (Climate C); Ozone layer depletion (OLD); Radiation ; Respiratory inorganics (R Inorg);
Respiratory organics (R Org); Acidification-Eutrophication (Acid/Eut); Ecotoxicity (Ecotox); Land Use (Land U); Fossil Fuels (Fossil F).
The scenarios with the lowest environmental impacts for each category have the results written with bold numbers.

Figure 4. LCIA normalized results (Eco-indicator 99)

4.3 Comparing LCIA methods (CML vs. EI’99)
There is concordance between the two methods towards the scenario with
the best environmental performance. The results show that the wood wall
scenario (H6) has the lowest impacts for almost all categories (Ozone Layer
Depletion and Land Use are the exceptions). To determine in detail the extent
to which the results of our study are influenced by the LCIA method applied,
the results for similar categories of the two methods have been
comprehensively assessed for the seven scenarios.

Figure 5. LCIA damage normalized results (EI’99)
Scenario H6 has the lowest impacts for the Resources and Human Health
categories, which are the most significant (mostly due to Fossil Fuels,
Respiratory inorganics and Climate change impact categories). However, H4
shows lower environmental impacts than H6 for the Ecosystem Quality
category. This is due to the Land Use impact category, in which the wood wall
house scenario (H6) has the highest impacts because of land use change. The
following variation ranges between the scenarios with the lowest and highest
impact results were determined:
 Resources: H6 -10% MJsurplus than H1.
 Ecosystem Quality: H4 -24% PDF than H6
 Human Health: H6 -7% than H1, H0

In
Figure 6 seven graphs are shown presenting, for each set of similar impact
categories, the relative normalized impacts of the various exterior wall
scenarios. Each graph presents the impacts of the various scenarios relatively
(as a percentage) to the scenario with the highest impacts (100%). Results
presented in
Figure 6 show that the Global Warming and Ozone Layer Depletion CML
categories have identical results to their counterpart Ecoindicator categories:
Climate Change, Ozone layer.
Concerning the CML Abiotic Depletion and EI’99 Resources (grouping Minerals
plus Fossil Fuels), three scenarios (H0, H1, H3) have similar result with the
remaining presenting differences lower than 4%. For the other four category
graphs, the scenario with the lowest impact (H6) is the same for both
methods; however, the scenario with the highest impact (and the ranking of
the remaining scenarios) differs from the CML method to the EI’99 method
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impact categories and therefore the method chosen would influence the
conclusions. It should be noted that the model developed for the present
study represents the two most significant building LC phases (construction
and use phase), but does not include the end of life phase.
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Abstract

Domestic Waste

Life Cycle Assessment (LCA) is gaining wider acceptance as a method that
evaluates the environmental burdens associated with a product, process or
activity by identifying and quantifying energy and materials used and wastes
released to the environment, and assesses the impact of those energy and
material used and released to the environment. It is also considered as one of
the best environmental management tools that can be used to compare
alternative eco-performances of recycling or disposal systems. In this study,
life cycle assessments of polymer recycling are reviewed to protect global
environment and to control waste in the polymer industry in Qatar. Since
incremental population in this region results in a dramatic increase in the
plastic consumption and unfortunately, the waste management system in the
region has not been properly managed, yet. During the study, real data from
the industry was used in the analysis of the environmental impact of plastics
recycling by means of the application of the LCA methodology to the products
and processes involved in mechanical recycling. The results obtained will help
to understand the importance of the usage of recycling polymer materials
and highlight, the clear advantages from the eco-efficiency viewpoint of
plastic recycling against direct manufacturing from petroleum.

In the study presented in this paper, LCA methodology was used to analyze
and to evaluate different alternatives for plastic waste management system
in Qatar, because plastic waste is one of the main components in municipal
solid waste management system as seen in Figure 1. Besides, this is because
there is least past research discussing on LCA of plastics production.

Keywords: Life Cycle Assessment, Polymers, Waste Management, Mechanical
Recycling

1.

Introduction

In most developed and developing countries with increasing population and
prosperity same as Qatar, one of the major challenges for municipalities is to
dispose of increasing quantities of solid waste. Municipal waste and industrial
waste can bring unhealthy and unpleasant environment or even diseases to
human being if the wastes are not managed properly, and it should be clearly
understand that effective waste management practices reduce Greenhouse
Gas (GHG) emissions and improve the quality of life, promote public health,
prevent water and soil contamination, conserve natural resources and provide
renewable energy benefits. Because of these reasons, several options for
management of resources and waste are increasingly interested in order to
design strategies for integrated, sustainable resource and waste
management policies [1, 2].
Life Cycle Assessment (LCA) is one of the developed techniques to provide
solid waste planners and decision makers with an excellent framework to
evaluate municipal solid waste (MSW) management strategies. It is the
internationally method and defined by International Standard Organization
standards (ISO 14040:14043), with several methods jointly applied in order to
investigate system performances under different points of view, such as
material and energy requirements, environmental impacts and ecological
footprint. A typical LCA study is generally carried out in four steps: goal and
scope definition; life cycle inventory analysis (LCI), i.e. identifying and
quantifying energy, materials usage and environmental releases (such as
atmospheric emissions, waterborne emissions, etc.) for the entire life cycle
(ISO 14041); assessment of the potential impacts (Life Cycle Impact
Assessment, LCIA) associated with the identified forms of resource use and
environmental emissions (ISO 14042); interpretation of the results of the
inventory analysis and assessing the impact of each option under
investigation in order to select the suitable one [1, 3, 4, 5, 6].
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Figure 1. Ratios of Municipality Solid Waste Types in Qatar
The first commercial plastics were developed over one hundred years ago,
and now plastics have not only replaced many wood, leather, paper, metal,
glass and natural fiber products in many applications, but also have facilitated
the development of entirely new types of products. Plastics are a major part
of the municipal waste and they have special importance because they are
chemically stable since they are non-biodegradable materials. This means
that plastic waste will be visible for months or years, and waste will sit in
landfill sites for years without degrading, so they can cause a serious
environmental problem. The plastic fraction in municipal solid waste consists
mainly of polyethylene (PE), such as high density (HDPE) and low density
(LDPE), polyethylene terephthalate (PET), polyvinyl chloride (PVC),
polypropylene (PP), polycarbonate (PC) and polystyrene (PS), and the ratio of
these plastics in the waste in Qatar is presented in Figure 2.

Figure 2. Ratios of Plastic Types in the Waste in Qatar
Different types of plastics will perform differently in the environment, e.g.
polyvinyl chloride (PVC) has caused concern because of their potential to
cause environmental harms. Polyethylene types constitute 90% of consumed

plastics and for this reason, the recycling of the polyethylene and the usability
of the recycled materials are gaining significance [2, 7, 8].
In 2009, in Qatar, which is one of the developing countries, we started a
plastic recycling project and within the scope of this project these recycling
plastic materials will be used in different areas like construction, furniture
etc. For example, in the construction side, these plastic recycled materials will
be used to create composite reinforcement material and these materials will
be used in the concrete to provide highly durable concrete reinforcement
material. After using the reinforcement materials in the concrete, the
mechanical, physical and durability properties of the concrete will be
evaluated and suggested to the construction industry in Qatar. As a part of
the comprehensive project, in this paper, high density polyethylene which is
the largest amount of plastic waste was selected to evaluate its
environmental effect when it is recycled.

2. Overview of High Density Polyethylene (HDPE)
2.1.Definition and Manufacturing of HDPE
High density polyethylene (HDPE) is one of the olefin polymers and is usually
regarded as polyethylene with a density > 940 kg/m, produced in low
pressure reactors and so is referred to as high density polyethylene. Because
of its versatility, HDPE is one of the most popular plastics in use today. It is
used in many applications such as: film, crates, boxes, caps, closures, bottles
and containers for food products, cosmetics, pharmaceuticals, household,
industrial chemicals, toys, fuel tanks and other automotive parts, and pipes
for gas and water distribution [9].
Polyolefins are produced from olefin (alkene) monomers because the olefins
contain a reactive double bond. The starting material, ethylene, is called the
monomer and the final product consisting of many thousands of bound
ethylene units is called the polymer. Two main techniques are used for the
production of HDPE: slurry polymerization and gas phase polymerization. In
the third figure, the schematic description of production steps of HDPE is
illustrated [9].
Crude Oil
Extraction

Crude Oil

Oil
Refining

Naphta

Cracking

Ethylene

Polymerisation
of HDPE
Natural Gas
Processing

Natural Gas
HDPE Resin

Natural Gas
Extraction

Figure 3. Production Steps of HDPE, Adapted from: [9]
The production and use of plastics has a range of environmental impacts. The
phase of HDPE production that contributes most to the environmental impact
is raw materials phase resulting from the depletion of fusel fuel, followed by
emission phase resulting from respiration of inorganic substances. It is
estimated that 4% of the world’s annual oil production is used as a feedstock
for plastics production and an additional 3-4% during manufacturing of
plastics. Furthermore, plastics manufacture requires other resources such as
land and water and produces waste and emissions, production of plastics also
involves the use of potentially harmful chemicals, which are added as
stabilizers or colorants. Many of these have not undergone environmental risk
assessment and their impact on human health and the environment is
currently uncertain [9, 10].
2.2.Shaping Processes of Thermoplastics
The most widely used operations for shaping and finishing thermoplastics are
extrusion, injection molding, blow molding which has two types like extrusion
blow molding and injection blow molding, and calendaring used for producing
thermoplastic films and thermoforming [11]. Since injection molding is used as

shaping process for HDPE in Qatar, in this study, this process and its
environmental effect was examined briefly and it is given in the following
section.
2.3. Injection Molding
Injection molding is one of the most important and widespread processes in
use today for thermoplastics. It is based on the ability of thermoplastic
materials to be softened by heat and to harden when cooled. Injection
molding machines consists mainly of two main parts as the injection unit and
the clamping unit. The injection unit is in charge of feeding, melting and
injecting the polymer into mold, on the other hand, the clamping unit opens
and closes the mold, and supllies adequate pressure when injection takes
place, allowing for no molten polymer to escape the mold. The process thus
involves essentially melting polymer resin together with additives in a heated
cylinder where the plastic resin is plasticized and injecting the molten
polymer under pressure into the mold cavity, where it hardens by cooling by
air or water. Once the resin is solidified, the mold opens and the part is
rejected. Each step is carried out in a separate zone of the same apparatus in
the cyclic operation and a diagram of a typical injection-molding machine is
shown in Figure 4 [11, 12].

Figure 4. Cross-Section of Typical Plunger Injection-Molding Machine, Adapted
from: [11]
At first glance, injection molding may appear to be a relatively beneficial
process with respect to the environment due to its low emission and
relatively low energy consumption, however, the ancillary process and raw
materials used in the process should also be taken account. Aside from the
raw material production stage which has substantial emissions, the main
metric in the whole injection molding process is energy consumption, and the
industry makes the environmental impacts of this process especially critical.
It means that a small increase in the efficiency of the process could lead to
substantial savings for the environment. Furthermore, it also obvious that the
choice of machine type (hydraulic, hybrid or all-electric) has a substantial
impact on the specific energy consumption [12, 13]. With regards to the life
cycle assessment of HDPE, producing the polymer has the greatest impact on
the environment, after the polymer production, injections molding machinery
and extrusion have the greatest impact, and because of this reason, in this
study, injection molding effect on environment was also taken into account.

3. LCA Methodology
3.1.Goal and Scope Definition
The goal of this study is to compare three end of life scenarios of HDPE
wastes in Qatar by performing life cycle assessment. The end of life
scenarios were selected as mechanical recycling, landfilling and thermal
treatment (direct incineration with energy recovery).
Since in LCA for waste management the functional unit must be defined in
terms of system’s input, i.e. the waste, in this study, the functional unit was
chosen as 1 kg of HDPE waste.
3.2.Life Cycle Inventory Analysis (LCI)
Life Cycle Inventory Analysis (LCI) consists of quantifying energy and raw
material requirements, atmospheric emissions, waterborne emissions, solid
wastes, and other releases for the entire life cycle of the materials [2, 3].
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For inventory analysis, the data regarding the manufacturing of HDPE,
injection molding and service life of HDPE come from Buwal 250
(Switzerland) database, found in SimaPro 7.1 impact assessment software
with modification for Qatar were used, and all data were related to 1 kg
HDPE. In all scenarios, manufacturing process of HDPE, injection molding step
and service life of HDPE were kept constant. Moreover, in each scenario,
transportation was also taken into consideration. Figure 5 shows the flux
diagram of recycling of HDPE.
Waste

1 kg

ADPfossilenergy 

DR fossilenergy

R

fossilenergy



2



R

antimony



2

DRantimony

where ADP is Abiotic Depletion Potential of fossil energy in kg antimony
eq./MJ fossil energy; Rfossilenergy is the ultimate reserve of fusel fuels in MJ;
DRfossilenergy is the de-accumulation, or fossil energy production, in MJ.yr-1;
Rantimony is the ultimate reserve of antimony, the reference resource, in kg;
and DRantimony is the de-accumulation of antimony, the reference resource, in
kg.yr-1 [14].
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Figure 6 indicates the abiotic depletion results of this study and it can be
seen that the ADP(i) varies with the type of raw material, and the end-of-life
scenario.
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Figure 5. Recycling of HDPE
3.3.Life Cycle Impact Assessment (LCIA)
The third phase of LCA, life cycle impact assessment (LCIA), was comprised
of selection of environmental impact categories and characterization. The
impact assessment methodology followed for global impact categories was
CML 2 baseline 2000, as developed by the Institute of Environmental
Sciences in Leiden (The Netherlands). For environmental impact categories,
depletion of abiotic resources (ADP), global warming (GWP) and ozone layer
depletion were taken into consideration during LCA analysis and the following
table shows the characterization results of those impact categories according
to the defined scenarios.
Table 1. Characterization of 1 kg of HDPE (incineration, landfilling and
recycling)

Figure 6. ADPi of various abiotic resources
Global warming was assessed by calculating the global warming potential,
GWP indicator (Eq. 4), which indicates the greenhouse gases emitted in the
Earth’s atmosphere [14]. Figure 7 shows the GWPi indicators of various
greenhouses gases emitted during the life cycle analysis of HDPE waste
management, needed for the comparison of the end-of-life scenarios. As seen
from the figure that GWPi varies with the type of greenhouse gases and with
the waste management system.

C lim ate Change   GWPa ,i  mi
i

Impact category

Unit

Incineration

Landfilling

Recycling

Abiotic depletion

kg Sb eq

-0.007414657

0.001082308

-0.009640331

Global warming (GWP100)

kg CO2 eq

1.95282061

0.530950674

1.057360282

Ozone layer depletion (ODP)

kg CFC-11

2.66768E-08

3.20878E-08

-7.23977E-07

where GWPa,i is the Global Warming Potential for substance i integrated over
a years, while mi (kg) is the quantity of substance i emitted [14].

Depletion of abiotic resources was assessed by calculating the ADP indicator
(Eqs. 1, 2 and 3) which indicates the extraction of non-renewable raw
materials such as naphta, natural gas, petroleum, crude oil, etc [14].

Abiotic Depletion   ADPi m i
i

(1)

where ADPi is the Abiotic Depletion Potential of resource i, while mi (kg,
except for natural gas and fossil energy) is the quantity of resource i used.
Abiotic Depletion Potential was calculated for fusel energy according to Eq. 2
and for natural gas it was calculated using Eq. 3.
Figure 7. GWPi of Various Greenhouses Gases
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(4)

Ozone depletion was also evaluated for each scenario. Ozone depletion
impact scores are based on the identity and amount of ozone depleting
chemicals that are released to air. It was calculated through the Equation 5
and Figure 8 was obtained. At the end of the ozone layer assessment it can
be seen from the figure that the biggest amount of ozone depleting chemical
was methane and the recycling is the best solution for the waste
management of HDPE.

Ozone Depletion   ODP,i  mi

(5)

i

where ODPα,i is the steady-state Ozone Depletion Potential for substance i,
while mi (kg) is the quantity of substance emitted [14].

4. Discussion and Conclusions
In this study, three end-of-life scenarios, which are landfilling, incineration and
recycling, for HDPE wastes in Qatar were compared in the context of LCA.
Landfilling is the conventional approach to waste management but a major
drawback to landfills from a sustainability aspect is that one of the material
resources used to produce the plastic than cyclic and space for landfills is
becoming scarce in lots of countries like Qatar. On the other hand,
incineration reduces the need for landfill of plastics wastes, however, there
are concerns that hazardous substances may be released into the
atmosphere in the process. At the end of this study, the results showed that
the recycling of HDPE wastes is the best solution for the waste management
system, because it has a lower environmental impact on abiotic depletion and
ozone layer depletion, and also its effect on global warming is lower than the
incineration. This will encourage the decision makers to initiate policies of
incorporating recycling of polymers as one of the waste management
methods in Qatar.
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Abstract
The German Sustainable Building Council (DGNB) defined Life Cycle
Assessment (LCA) as a core means to assess the sustainability performance
of buildings. Among other reasons, this has helped turn LCA into a commonly
known approach in the construction sector. It has been around for a number
of years for the declaration of the environmental performance of building
products. Today, utilizing EPD and applying LCA turns into a regular necessity
for a broad range of building planners. It is, however, still a method that is
mostly applied from LCA experts, using expert tools. Consequently, significant
barriers exist for many planners to include LCA into their regular work, despite
the demand for LCA as an assessment basis.
If the goal is to create sustainable buildings on a broader range in the future,
not only in Germany, but around the world, custom-tailored, easy to use tools
are necessary. Yet, such tools only have to be streamlined in the way the user
works with them, not in the assessment they perform. This includes that any
such tool has to be able to process existing information from the planning
process, has to fit into the planner’s workflow as seamlessly as possible and
needs to require virtually no time for orientation. In addition to that, the tool
has to support the use of specific products and consider associated
Environmental Product Declarations.
Such a tool is currently under development as an internet-based service by
the authors’ institutions. It will easily support a planner to conduct a buildingLCA and document the results in accordance with DGNB requirements. One
specific feature is the use of aggregating constructions and the dynamic
growing of the underlying catalogue by the user’s input. This article outlines
the requirements and concepts of this tool.
Keywords: Life Cycle Assessment; LCA in Planning; Internet based service;
LCA application platform

1. Introduction
Life Cycle Assessment as a means to quantify the environmental performance
of products, processes and services has matured over the last years from
academia to regular industry practice in numerous industries all over the
world.
In some industries, the inclusion of Life Cycle Thinking into product
development has also been successfully accomplished. Examples are tools for
Design for Environment (DfE) such as the outcome of the European EUROMAT
project, which developed a system to identify optimised material selections
for specific applications in the automotive sector (e.g. manufacture of
automobile components) and under specific requirements such as optimised
recyclability [1].
Another example for such a development is the European project EPIC-ICT,
which developed environmental performance indicators for ICT (=information
and communication technologies) products, allowing ICT product designers to
make design decisions to create environmentally optimised ICT products [2].
In this context, the construction sector is in a very specific situation.
Environmental Product Declaration (EPD) systems, following the ISO 14025 [3]
,scheme have been established in several countries. Here, LCA-based,
manufacturer-specific declarations on individual building products are
disseminated to the public on a regular basis. Only few – if any – other
industries share this widespread application of life cycle based environmental
declarations.
At the same time, the assessment of the environmental performance of
buildings is generally not done as regularly as it could be. One of the major
obstacles surely is the special situation of the construction industry, which
generally yields individual and unique ‘products’ = buildings. Hence, for each
product an individual assessment has to be compiled and – unlike with other
products – the optimization of the production cannot be done by improving
serial production on the basis of the assessment.
Understanding this specialty of the construction industry, the need for means
to include Life Cycle Thinking and the aim to improve the environmental
performance into the planning process becomes crucial. While LCA is in the
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hands of experts – and especially in other industries rightfully so – Life Cycle
Assessments of buildings have to be made available to any building planner.
Common LCA software systems usually require thorough knowledge and
understanding of LCA and of modelling product systems and hence are clearly
out of the planner’s typical focus. The same is true for spreadsheet-based
calculations of building LCAs, which may have a less steep learning curve, but
are uncomfortable and generally erratic.
The conclusions from these considerations lead to the demand of an
application that permits the planner to easily conduct a building LCA without
lengthy learning and familiarizing with a software system. The authors
currently develop such a system as an internet based application for use
during the planning process.

2. Requirements on custom tailored building LCA software
A software application that aims at providing the method of LCA to the
building planner has very specific needs and requirements that need to be
taken into account. The primary necessity is that the application can be easily
applied by any non-LCA-expert. Functions have to be self-explanatory and no
thorough understanding of the concept of products as technical systems has
to be required.
The application has to take care of all data-related questions. The data basis
has to be maintained regularly and must be sufficiently extensive to allow the
vast majority of buildings – possibly except for specialty designs to be built
with materials that are completely uncommon for the construction sector – to
be modelled with this application.
If such a tool is intended to be used for specific applications such as providing
an LCA calculation for use within a reporting or certification scheme, the
specific requirements and boundary conditions have to be reflected and the
user has to be guided through the specific setup process to yield a compliant
calculation.

3. The ‘dynamic constructions calculator’
Under the preliminary title “dynamic constructions calculator”, a tool that
meets and exceeds the described requirements is currently under
development at the authors’ institutions. It will be provided to planners as an
internet-based application. The data basis it two-fold: it holds the generic (=
non-manufacturer-specific) data of the German public data base on building
products and construction materials “Ökobau.dat” [4], and it holds user
specific data such as Environmental Product Declarations (EPD) (e.g. [5]) of
individual building products. Fig. 1 shows the structure of Ökobau.dat datasets
within the tool’s prototype.

assessment of entire buildings. On the level of buildings, entire designs will be
made comparable, using extensive result analyses that e.g. outline the major
environmental weak-points of the respective designs.

Figure 1. Dynamic constructions calculator –
list of Ökobau.dat datasets (prototype, German only)
For each of the individual product and material datasets, EPD-like information
such as technical descriptions, indicator results or definitions for applicability
etc. can be displayed (see Fig. 2).

Figure 3. Dynamic constructions calculator – exemplary construction element
(facade) with material layers (prototype, German only)
One of the first major applications of the ‘dynamic constructions calculator’
will be the calculation of building LCAs for use within the certification scheme
for sustainable buildings of the German Sustainable Building Council (DGNB).
This certification scheme defined approx. 50 criteria with indicators and
benchmarks to label a building “sustainable”. An LCA of the building to be
certified is mandatory. This LCA can be done using expert systems, yet to
meet the goal of spreading the utilization of the sustainability concept in
building & construction, the LCA has to be compiled from accredited ‘auditors’
who are not necessarily LCA experts.
These auditors face the challenge to efficiently conduct the LCA with the
information they have access to and to assure consistency of the data basis
for all criteria that need to be considered. Consequently, pre-defined settings
for the German sustainable building certification scheme can be selected for
the system derivate used. The building LCA will then be set up and evaluated
in accordance to DGNB requirements, assuring complete and transparent
results display that meets the demands of DGNB’s inspection of compliance.
Thus, not only the process of compiling an LCA is made available and
functions without major obstacles but also the provision of the required DGNB
documentation becomes an easy and failsafe task.

4. Conclusions and Outlook
Figure 2. Dynamic constructions calculator – details of one Ökobau.dat dataset
(prototype, German only)
As the use of individual product or material data to compile a complete
building LCA is tiresome, complete construction elements are provided. These
construction elements are available for the different components of a building
and can be easily and quickly used for compiling the building’s ‘structure’. As a
unique feature, in addition to construction elements made from generic data,
product manufacturer specific and critically reviewed construction elements
will be available. They will be provided from producers that act as partners of
this internet-based application. Hence, compilations of products, as they are
commonly used, are available for use. If no adequate element is available
within the catalogue, the user has the opportunity to compile a new
construction element from individual products and materials. This element can
then be made available to the community after technical review. Fig. 3
displays an exemplary construction element with its specific description and
the used materials resp. products, listed as layers. Each material can hereby
be specified with the amount used per element unit (e.g. mass of concrete
used in 1 m² exterior wall). Naturally, alternative construction elements can be
directly compared and assessed in terms of their environmental performance.
Some of the features that bring ease of use into the system are the use of a
favourites section and a dashboard where materials, construction elements or
entire projects are added to and pulled from by drag-and-drop.
While convenient operations and comprehensive assessments of construction
elements are easily done with the application, it’s primary focus lies in the

The concept of LCA has to be made available to building planners, if life cycle
based environmental optimizations of the built environment are envisaged.
This means that the concept has to be simplified, containing all relevant
elements of the LCA and directing a non-expert user to the definitions and
assumptions he/she has to take. For this task, custom tailored tools have to
be provided, allowing for easy familiarization and handling, assuring consistent
management and provision of appropriate data and providing meaningful
results and analyses. The presented application has the potential to meet
these demands and it will have to prove its usability during extensive testing
with a user group that represents prospective users.
In the time to come, the presented tool has to be made available to the
average user. Therefore, significant considerations have to be done. Such
considerations are, for instance, the question of how to consider the use
phase of a building, how to provide the tool to users in other countries with
other rules on how to describe a building and how to conduct a building LCA.
Other considerations may be about the optimal user friendliness or details on
background data management.
It is also anticipated that the authors will significantly learn about possible and
necessary standardization of building LCAs within a specific scope such as a
certification scheme. Such learned lessons can then also be fed into the
standardization process for building LCAs, but also into the optimization of
data provision on the product level. This can help focussing the effort of data
acquisition on the relevant data elements.
The ultimate outcome of providing tools as the one described will then surely
be a broader application of life cycle based environmental optimisation,
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contributing to reduced environmental impacts of the built environment in
general.
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Abstract
Car parkings are responsible of large impacts all over its life cycle. In this
study a comparative LCA is done between three car parking scenarios:
traditional, robotized and semiautomatic. The aim of this study is to
observe which type of car parking has the lowest impact, as well as to
determine which are the main processes representing the main impacts in
the life cycle of a car parking. The ultimate aim of the study is to improve
the product development, oriented to ecodesign and to be used as a
toolbasis for marketing by Integral Park Systems (IPS)
In this study, ISO 14040 [1] and 14044 [2] have been followed except for the
critical review point. Hence, although defined as mandatory in ISO
standards, since the whole project is still not finished, any critical review of
the study has been done at this moment. In nearly months, a critical review
is intended to be done, in order to reinforce the consistency of the study.
Impact 2002+ methodology [3] has been considered to quantify the
potential environmental impact associated to the system emissions.
The system boundaries considers the entire life cycle of the product: raw
materials extraction and manufacturing, construction, use during 50 years
and end of life. Transport of construction materials are included in the
different life cycle phases. Data related to the inputs and outputs of the
process were taken
from the book Guía de Ahorro Energético en Garages y
Aparcamientos [4]1 and/or given by Integral Park Systems (IPS).
Life Cycle Inventory Analysis. LCI methodology has been used for the
quantification of the impacts of the life cycle of the three types of car
parking under study. The construction phase is divided between structural
elements, mechanical elements, and wires and ventilation conducts. The
use phase is divided between lighting, air ventilation, mechanical elements,
car movement and others.
Discussion. The system was characterized with Impact 2002+
methodology in order to identify the 'hot spots'. The scenario with the
lowest environmental impact is the robotized scenario. Semiautomatic
parking appears to have an intermediary environmental impact. Traditional
parking is the scenario with the biggest environmental impact through its
life cycle on Human Health, Ecosystem Quality, Resources and Climate
Change. These impacts are mainly produced during the use phase (50
years) (ranging from 79% to 96% of the whole life cycle impact). Electricity
consumption on illumination and mechanical systems are the main
responsible of its impact. The contribution of the construction materials
manufacture is considerably lower, but also significant, ranging between
the 4% and the 26%. End of life phase (landfill) appears to have no
significant impact (<1% whole life cycle).
End of life (landfill) appears to have negligible impact (<1% whole life cycle
impact).
To conclude, as far as known by the authors, this study is one of the first
applications of LCA to car parkings. Space compacting achieved in
robotized and semiautomatic scenarios is translated in lower life cycle
impact through energy savings during the use phase. Further assessment
will be done in different processes, in order to improve environmental
impact reduction potential of the system under study.

company on mechanical parking present in more than 42 countries and
more than 400.000 mechanical car places installed all over the world.
The growing of the cities in the last decades and, as a consequence, the
growing of the number of cars in circulation by our streets have rised the
number of car parkings in our cities. Robotized and semiautomatic car
parkings not only open a new scope of applications and typology of parking
related with new ways of urban planning and mobility within existing cities,
but are also intended to have lower environmental impact through its life
cycle than traditional parkings, due to the maximization of the use of the
space, materials and energy, and the diminution of the pollution emitted
during the circulation of the vehicle inside the parking.
In this study a comparative LCA is done between three car parking
scenarios: traditional, robotized and semiautomatic. The aim of this study is
to observe which type of car parking has the lowest impact, as well as to
determine which are the main processes who represent the main impacts
in the life cycle of the product under study. In a later phase, some
ameliorations of the system will be proposed, and their effect analyzed.

2. Goal and scope
2.1. Objectives
The aim of this study is, in the first term, to quantify the environmental
impact of the life cycle of different types of car parking, as well as the
processes that determines its impact. These results are being used for
product improvement oriented to ecodesign and as marketing toolbasis by
Integral Park Systems. In a second term, the information provided by the
study will be used for the redaction of a book about environmental impact
of the life cycle of car parkings, published by the Comunidad de Madrid
(Spain).
2.2. Description of the system under study
The main stages of the life cycle of a car parking under study are the next
(see figure 1):






Construction: ground excavation, manufacturing of materials
Transport of the materials from the factory to the construction
site (100 km), and from the site to the end of life management
site (100 km). Transport of sand produced during excavation to
the landfill site (100 km)
Use phase: lighting, air extraction and renovation, electric
motors (lifts, automatic doors, etc.), car movement for entry
and go out, others.
End of life: landfill

Keywords: Life Cycle Assessment, Car parkings, Robotized car
parkings

1. Introduction
Marcel Gómez Consultoria Ambiental is an environmental consultancy,
based in Barcelona, specialised in Life Cycle Assessment and Energy
Efficiency. Integral Park Systems / Wöhr is an integral consultancy
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Limits of the system

Raw materials extraction
and manufacturing

Use of bulldozer, land occupation and
natural resources depletion

Transport

Structure.
Robotization components

Construction

Wires and ventilation conducts

Emissions to soil

Matter
Lighting
Emissions to air

Ventilation
Energy

Use and maintenance
during 50 years

Car movement

Emissions to
water

Mechanical elements
Transport
Others
Landfill

End of life

Figure 1 Limits of the system under study
Based in the LCA consultant experience and bibliography on LCA in
construction the next processes have not been included in the limits of the
system, since they have been considered negligible.

Manufacturing of lighting facilities

Water consumption and park cleaning
2.3. Functional unit

Scenario

The functional unit of this study is the construction, use during 50 years
and end of life of one car parking place (1 car with 1.5 renewals per day),
placed in the town of Madrid (Spain)

Lighting
Smoke
extraction
Mechanical
systems
Others
Total
% of reduction

Car place volume characteristics are described on table 6
2.4. Data quality
Input data (quantity of material and energy) has been taken from Guía de
Ahorro Energético en Garages y Aparcamientos [4] and/or given by the
producer company . Environmental loads associated to the different
sources have been taken from Ecoinvent 2.0 database [3]. Electricity
production mix represents the situation of Spain in 2008 [5], with the
technology of the year 2004. The data quality is considered enough to
reach the aim of the study.

3. Life Cycle Inventory Analysis
The materials used during the construction of a parking are mainly
concrete, paints, metals and plastics (see table 1). These data have been
taken from Guía de Ahorro Energético en Garajes y Aparcamientos [1].
Traditional scenario is the one with the biggest material intensity use
(33.211 Kg per place). Robotized scenario appears to have lower materials
consumption (19.578,1 Kg per place), so -41% comparing with the traditional
scenario. The scenario with the lowest materials consumption is the
semiautomatic parking (14.864,9 Kg per place), with a reduction of -55
comparing with the traditional scenario.
Table 1 Construction materials used by one place of car parking (Kg/one car
place) for the different scenarios under study
Scenario
Concrete
Paints
Copper
Aluminum
Steel
Plastics
Total
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During the use of a parking, electricity is used in different ways (see table
2). Lighting, smoke extraction, mechanical systems use (people elevation,
pumps, mechanical doors and others (survey and control systems and other
minor concepts)
Table 2 Electricity consumption, by car place and day (KWh) for the
different scenarios under study

Traditional
(Kg)
33.000,0
60,0
0,5
0,5
110,0
40,0
33.211,0

Semiautomatic
(Kg)
14.022,0
25,0
1,7
0,2
800,0
16,0
14.864,9

Robotized
(Kg)
18.592,0
1,0
3,0
0,1
960,0
22,0
19578,1

Traditional
(KWh)
0,12
0,09

Semiautomatic
(KWh)
0,048
0,081

Robotized
(KWh)
0,012
0,009

0,06

0,025

0,008

0,03
0,3

0,015
0,169
44%

0,009
0,038
88%

In the entry/exit cycle of a car, a certain distance is covered by the car,
ranging from 160 meters to 10 meters (see table 3). Whether in the
traditional scenario the whole distance covered by the car is done
completely through gasoil/gasoline combustion, this is not the case of the
other scenarios. Hence, semiautomatic and robotized scenarios have also
electricity consumption during the car movement (see table 4).
Table 3 Distance (m) covered during one entry and exit operation (1.5
operations/day assumed), for the different scenarios under study
Scenario
Meters
Traditional
160
Semiautomatic
55
Robotized
10
Table 4 Electricity consumption KWh) consumed during one entry and exit
operation (1.5 operations/day assumed), for the different scenarios under
study
Scenario
KWh
Semiautomatic
0,05
Robotized
0,60

4. Discussion
In this work, the impact assessment was performed with the Impact 2002+
methodology, which is used widely by the international LCA community.
Only the phases of classification and characterization were studied, as it is
the least subjective approach. Human Health, Ecosystem Quality, Resources
Depletion and Climate Change are the four indicators analyzed. Damages
to Human Health are expressed in Disability Adjusted Life Years (DALY).
Damages to Ecosystem Quality are expressed as Potentially Disappeared

Fraction (PDF). The PDF values are then multiplied by the area size and the
time period to obtain the damage. Damages to Resource Depletion are
expressed as the surplus energy for the future mining of the resources.
Damages to Climate Change are expressed in KG eq. of CO2.
4.1 Comparative impact of the three scenarios under study
As we can see in table 5, robotized parking appears to be the scenario with
the lowest impact, for all the indicators. Semiautomatic parking is situated
in an intermediary place.
Robotized parking appears to be the scenario with the use phase with the
lowest environmental impact, for all the indicators under study. Hence,
impact of robotized scenario use phase is between 72% (resources
depletion) and 64% (ecosystem quality) lower than traditional scenario.
These results are due to lower use of materials and energy during its use
phase. This is due to the combination of volume compacting and high
automatization on parking processes achieved (see table 6).

km) and low impact of construction materials landfill are the responsible of
these results.
Table 6 Potential environmental impact of the life cycle of a traditional car
parking
Resources
Climate
Human
Ecosyst.
change
health
quality
depletion
(DALY)
(PDF/m2yea (MJ
(Kg-eq
surplus)
CO2)
r)
Construct.
6.010
3,5E-3
1.300
6,59E4
Phase
Use phase
80.598
7,0E-2
20.372
1,69E6
End of life
189
1,4E-4
69
3,44E3

The Semiautomatic scenario use phase has also lower impact than
traditional scenario for all the indicators under study. Hence, its impact is
between 43% (climate change and resources depletion) and 39%
(ecosystem quality) lower than traditional scenario. The maximization of
the space per place compared with traditional scenario combined with an
intermediary degree of automatization on parking processes are the
responsible of these results, through lower materials and use phase energy
consumption.

Table 7 Potential environmental impact of the life cycle of a Semiautomatic
car parking
Climate
Human
Ecosyst.
Resources
change
health
quality
depletion
(Kg-eq
(DALY)
(PDF/m2yea (MJ
CO2)
r)
surplus)
Construct.
4.480
4,8E-3
1.990
5,63E4
Phase
Use phase
44.800
3,9E-2
11.360
9,19E5
End of life
85
6,4E-5
31
1.54E3

Table 5 Potential environmental impact of the life cycle of the three types
of car parkings under study.
Resources
Climate
Human
Ecosyst.
quality
depletion
health
change
(DALY)
(PDF/m2yea (MJ
(Kg-eq
r)
surplus)
CO2)
Traditional
86.800
0,0735
21.700
1,76E6
Semiautomatic 49.400
0,0437
13.300
9,95E5
Robotized
25.800
0,0229
7.710
4,94E5

Table 8 Potential environmental impact of the life cycle of a Robotized car
parking
Climate
Human
Ecosyst.
Resources
change
health
quality
depletion
(Kg-eq
(DALY)
(PDF/m2yea (MJ
CO2)
r)
surplus)
Construct.
4.820
4,7E-3
1.850
5,51E4
Phase
Use phase
20.850
1,8E-2
5.280
4,38E5
End of life
111
8,3E-5
41
2,02E3

Table 6 Volume characteristics of the three scenarios under study, per car
place
Surface
Height
Volume
%
of
(m2)
(m)
(m3)
volume
reduction
Traditional
25,00
2,40
60
0
Semiautomatic 8,30
3,00
25
59
Robotized

13,52

2,92

40

44

4.2 Life cycle phases impact
As we can see in table 6, 7 and 8, the use phase is dominant for all the
scenarios under study. Hence, this life cycle phase represents between the
96% and 74% of the potential life cycle impact, for the different scenarios
and indicators under study.. Hence comparing with traditional scenario, its
use phase impact is 74% lower. Semiautomatic use phase impact also
appears to be lower than traditional scenario for all the indicators under
study (-44% to -46%). Environmental impact during the use phase comes
mainly from the electricity consumption in lighting, ventilation and others,
being the impact of car movement low. In a robotized parking the impact
of car movement is higher due to the higher impact of electricity compared
with car movement by motor. However, electricity savings due to volume
compacting are higher than the impact augmentation due to car movement
by electric facilities, resulting in a global benefit in the whole use phase.
The impact of the use phase is strongly dependant of the electricity
production mix.
The construction phase appears to have also a significant impact, although
lower than the use phase. Hence, for the different scenarios and indicators,
the construction phase represents between the 4,75% and 26% of the
whole life cycle impact. Semiautomatic scenario appears to be the scenario
with the lowest construction phase impact. Hence, compared with the
traditional scenario its impact is between 15% and 25% lower. These results
are due to the space compacting achieved and its consequent lower
material use.

5. Conclusions
Then aim of this study is to assess the comparative impact of the life cycle
of three types of car parking: traditional, semiautomatic and robotized, as
well as to determine the main processes who determines its life cycle
impacts.
Robotized parking appears to be the scenario with the lowest impact, due
to volume compacting and its consequent lower materials and energy use.
Semiautomatic parking appears to be in an intermediary position.
Traditional parking appears to be the scenario with the highest impact.
The use phase during 50 years is dominant for the system under study.
Electricity consumption on illumination, mechanical elements are the main
responsible, as well as car movement. Construction phase appears to have
also a significant importance. Landfill of the materials after the use phase
is negligible.
Further assessment will be done in different processes, in order to improve
environmental impact reduction potential of the system under study.
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Robotized use phase also appears to have lower impact than traditional
use phase. Hence, its impact is between 16% and 42% lower for the
different indicators under study. These results are also due to the space
compacting achieved and its consequent lower material use.
End of life phase impact (landfill) is negligible for all the studios under
study, since it represents less than 1% of the life cycle impact, for all the
indicators under study. Low distance to end of life manager assumed (100
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