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Yapılı çevre, sürdürülebilirlik ve enerji konuları arasındaki 
ilişkileri anlamak ve yapılı çevrelerde enerji tasarrufuna 
yönelik etkili stratejiler belirleyebilmek için, bu bölümde 
bina özellikleri ile birlikte kentsel sorunlar, binaların 
enerji talebi ve karbon emisyonlarının incelenmesi 
amaçlanmaktadır.

3.1. Sürdürülebilirliğin Tanımı
Politikacılar ve profesyoneller tarafından kullanılan bir 
slogan ya da bir anahtar kelime olan “sürdürülebilirlik”, 
insanoğlunun kaçınılmaz sonu kabullenmesinden bu 
yana, yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçası haline 
gelmiştir. Ancak arada geçen bu kadar zamana rağmen, 
hakettiği üst seviye tanımı bir türlü yapılamamıştır. 
Sürdürülebilirliğin tanımı, bir sonraki binyılın kararını 
belirleyecek bir konudur (Krishan, 2002).

Sürdürülebilirlik yasal anlamda, çevresel sürdürülebilirlik, 
ekonomik sürdürülebilirlik veya sosyal sürdürülebilirlik olarak 
birçok açıdan yorumlanabilir. Ancak sürdürülebilirliğin bu 
farklı yönleriyle ilgili kesin tanımlamalar konusunda genel 
bir fikir birliği yoktur. Örneğin çevresel sürdürülebilirlik, 
ekosistemlerin korunması, CO2 emisyonlarının azaltılması 
veya yenilenebilir olmayan doğal kaynakların kullanımının 
azaltılması açısından yorumlanabilir. Mühendisler, mimar-
lar veya endüstriyel tasarımcılar, artan dünya nüfusuna 
çözüm arayışı kapsamında, barınak, gıda, sağlık, konfor 

veya ekonomik faydalar gibi ortaya çıkan teknik sorunları 
çözmek için yeni teknolojiler ve tüketim malları geliştirme 
yükümlülüğüne sahiptir. Sürdürülebilirliğin teorik bilimden 
ziyade pratik olduğu düşünülmektedir. Sürdürülebilirlik 
bağlamında birçok farklı disiplin bir araya getirilmelidir. 
Bu nedenle işbirlikçi stratejilere ihtiyaç vardır (Robinson, 
2004, Holden, Elverum, Nesbit, Robison, Yen ve Moore, 
2008, Itard ve van den Bogaard, 2010).Sürdürülebilirlik, 
“üçlü kâr hanesi” olarak da adlandırılan 3-P yaklaşımı 
çerçevesinde, 3P’nin yararlarını koruma ve maksimize 
etme rolüne sahiptir (Şekil 3.1). 3P “insanlar, gezegen, 
kar (people, planet, profit)” için kullanılmaktadır (El-
kington, 1997).

İNSANLAR
Sosyal Adalet

DÜNYA
Çevrenin

İdaresi

KÂR
Ekonomik
İlerleme

Sürdürülebilir

Uygulanabilir

Katlanılabilir Adaletli

Şekil 3.1. 3-P ya da “üçlü kâr hanesi”
(New Leaf Sustainability Consulting, 2019)

3. YAPILI ÇEVRELERDE ENERJİ SORUNU 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BİNALARIN 
ENERJİ TALEBİ ve KARBON SALINIMLARI



22 Yapılı Çevreler İçin Enerji Verimli Çözümler

3.1.1.Ekolojik Ayak İzi 
Ekolojik ayak izi, belirli bir yaşam tarzının desteklen-
mesine yönelik olarak üretilen hizmet ve mallar için 
gerekli olan çevre miktarıdır (Ecological Footprint, 
2019). Ekolojik ayak izi, tüm tüketimi; üretimde kullanılan 
araziye ve üretilen sera gazlarını etkisiz hale getirmek 
için gereken teorik araziye dönüştürür. Ekolojik ayak 
izi hesaplanırken tüketilen mallar ve faaliyetler dikkate 
alınmaktadır. Bu şekilde toplumun farklı ölçeklerde 
(yerel, ulusal ve uluslararası) sürdürülebilirliği hakkında 
bir fikir edinilebilir (Sustainable Footprint, 2019). Ekolojik 
ayak izi açısından en büyük tüketici ve enerji üreticisi, 
sosyo-ekonomik ekolojik bağlamın fiziksel yansıması 
olan insan habitatıdır. Optimum ekolojik ayak izi elde 
etmek için, Şekil 3.2’deki gibi farklı parametreler opti-
mize edilebilir.

Parametreler Yöntemler

Enerji Girdisini 
Azaltmak

İklime duyarlı tasarım (iklime duyarlı 
tasarımın sistemik stratejisi birinci 
öncelik seviyesindedir ve kritiktir)

Uygun teknoloji (aktif çevre kontrolü ve 
gün ışığı optimizasyonu ile katılımcı ve 
akıllı kullanım)

Değer mühendisliği ve yaşam döngüsü 
maliyetlemesi yoluyla somutlaşan 
gömülü enerjinin optimizasyonu

Çevresel 
Etkileri 
Azaltmak 

Peyzaj entegrasyonunun 
maksimizasyonu, arazi kullanımının 
optimizasyonu, yağmur suyu geri 
dönüşümü

Toksik maddelerden kaçınma

CO2, CFC ve diğer çevresel yıkıma 
neden olan emisyonların en aza 
indirilmesi.

Atık Üretimini 
Azaltmak 

Binalarda kullanılan elemanların ve 
malzemelerin geri dönüştürülebilirliğini 
arttırmak, geri dönüştürülmüş 
malzemelerin kullanımı

Atıkları su, enerji vb. için alternatif 
malzeme/kaynak olarak geri 
dönüştürülmesi

Ancak ilgili tüm çevresel, ekonomik ve sosyal perspektifleri 
ele almak imkansızdır. Brundtland Raporuna göre (Brun-
dtland, 1987) “Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin 
kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden 
günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır”. Ekolojik 
sürdürülebilirliği bizzat tanımlamak gerekirse, Brundtland’ın 
tanımı çok pratik değildir, çünkü özgünlüğü yoktur (Itard 
ve van den Bogaard, 2010).

Sürdürülebilirliği tanımlama sorunu, onu ölçme so-
runu ile yakından ilgilidir. Aşağıda, sürdürülebilirliği, 
dezavantajlarını ve avantajlarını ölçmenin dört yolu 
sunulmuştur (Itard ve van den Bogaard, 2010):
• Tüketilen malzeme ve enerji miktarlarını kullanma,
• Üç basamak stratejisine dayalı, kullanılan malzeme 

ve bileşenlerin düşük çevresel etkiye sahip, yüksek 
çevresel etkiye sahip, geri kazanılabilir, yenilenebi-
lir, düşük kalitede dönüştürülebilir, tamamen geri 
dönüştürülebilir ve parçalanabilir olması gibi basit 
göstergeler kullanmak (Hendriks, 2001, Duijvestein, 
1997 Rovers, 2005, Brouwers ve Entrop, 2005)

• Malzeme ve süreçlerin çevresel ayak izini kullanma 
(Wackernagel ve Rees, 1996),

• Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojisi 
bağlamında çevresel etkileri kullanma (ISO, 1996 ve 
2006).

Yapılan son araştırmalara göre, dünyamızda tek 
başına enerji tüketimini azaltma çabalarının daha 
duyarlı ortamlara yol açması veya yaşam kalitesini 
yükseltmesi pek mümkün görünmemektedir. Bu 
nedenle, sürdürülebilir ortamlar elde etmek için yapılı 
çevrelerde değişim ve dönüşümü değerlendirmek 
ve izlemek için daha kapsamlı yöntemler aranmalıdır. 
Gerek enerji tüketimi gerekse daha geniş sürdürü-
lebilirlik konularında, çoğu değerlendirme yöntemi 
bina veya ev odaklıdır. Bu nedenle, her ne kadar bu 
yöntemler sistematik olarak ayrı mekansal ve sosyal 
varlıkları incelese de, bütünsel boyut ile sosyal boyut 
arasındaki boşlukları ihmal etmektedir (Verovsek, 
Juvancic ve Zupancic, 2018). Bu bağlamda, ayak 
izi sürdürülebilirlik için bir ölçüdür ve bir nüfusun 
tüketiminin sürdürülebilirliğinin basit bir ölçüsü 
Wackernagel ve Rees tarafından ekolojik ayak izi
olarak tanımlanmıştır (Wackernagel ve Rees,1996).
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Yenilenebilir 
Enerji 
Kullanımını 
Maksimize 
Etme 

Pasif (bina tasarımı), güneş termal 
araçları ve aktif PV entegrasyonu ile 
güneş kullanımının en üst düzeye 
çıkarılması.

Kojenerasyon, rüzgar, minihidro, 
biokütle vb. gibi alternatif enerji 
kaynaklarının en üst düzeye çıkarılması

Şekil 3.2. Binalarda ekolojik ayak izini optimize 
etmek için gereken parametreler (Krishan, 2002)

Ekolojik ayak izinin en önemli avantajlarından biri, çok 
güçlü bir iletişim aracı ve doğal kaynakların kullanımı 
için iyi bir prova olmasıdır. Başlıca dezavantajı ise, 
kaynakların tükenmesi, toksisite veya CO2 emisyonları 
gibi çevresel etkileri sona erdirme gibi bir özelliğinin 
olmamasıdır. Ancak, çevresel ayak izini ölçmek üzere 
ihtiyaç duyulan verilerin toplanması için, bir malzeme 
akışı analizinde olduğu gibi, kullanılan enerji ve üretim 
süreçleri ile Enerji-Kaynak Akışı Ekolojik Ayak İzi Malze-
melerinin envanteri gerekmektedir (Itard ve van den 
Bogaard, 2010).

3.1.2. Enerji-Kaynak Akışı Ekolojik Ayak izi 
Mikro kombine ısı ve güç (MCHP) sistemlerinin enerji ve 
karbon ayak izini çevresel açıdan ortaya çıkarabilmek 
amacıyla, esas olarak fosil ve/veya yenilenebilir olma-
yan enerji talebi ve ilgili karbon emisyonları dikkate 
alınmalıdır (Dorer ve Weber, 2009).

Şekil 3.3’te geliştirilen ve gösterilen enerji-kaynak akışı 
modeli, girdi-çıktı ilişkilerini göstermektedir. Hava, su, 
toprak, ana çevresel kaynak girdileridir, malzemeler 
(somutlaşan enerji) ve fosil yakıtlar (birincil enerji) ana 
doğal kaynak girdileridir. Çıktılar-emisyonlar ise çevresel 
bağlamı değiştiren ana kaynaklardır. Bu iç girdi-çıktı ilişkisi, 
sürdürülebilirliğin nihai belirleyicisi olan topluluk, şehir 
veya bölge/ülkenin ekolojik ayakizini belirler. Çevresel 
ve doğal kaynak girdilerini azaltmak için doğrudan bir 
müdahale olmasına rağmen, “yenilenebilir enerji” sis-
temleriyle birlikte düşünüldüğünde, atık arıtma-enerji 
çıkarma faaliyeti, enerji ve kaynakların geri dönüşümünü 
sağlamaktadır. Bununla birlikte, habitat / bina tüm bu 
akış modelinin merkezinde yer almaktadır (Krishan, 2002).

Şekil 3.3. Enerji-kaynak akışı ekolojik ayakizi modeli (Krishan, 2002)
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milyardan 9 milyara yükselecektir. 2018 yılında bazı 
bölgelerin kentleşme oranları şu şekildedir: Kuzey 
Amerika (82%), Latin Amerika ve Karayipler (81%), 
Avrupa (74%) ve Okyanusya (68%). Dünya nüfusunun 
%54’üne ev sahipliği yapan Asya’da kentleşme sadece 
%50’dir. Dünya düzeyinde %43 kentleşme ile Afrika, 
dünya kentsel nüfusunun %13’ünü temsil eden Avrupa 
ile aynı seviyededir. Avrupa’da kentleşme seviyesinin 
2020 itibariyle %74’ten %75’e, 2050 itibariyle de %83.7’e 
yükselmesi beklenmektedir. Kentsel nüfus, gelişmekte 
olan bölgelerde gelişmiş olanlardan çok daha hızlı bü-
yümektedir. Bu kapsamda Afrika’nın en hızlı kentleşme 
alanı olması beklenmektedir. Kentsel nüfus oranı 2020’de 
%43.5’ten 2050’de %59’a yükselmesi, her biri tahminen 
10’ar milyonu aşkın nüfusa sahip 43 megaşehrin çoğu, 
2030 yılı itibariyle gelişmekte olan bölgelerde olacaktır 
(Worldwide urban population growth, 2019). Çin’in, 2025 
yılı itibariyle, 1 milyondan fazla nüfusa sahip 220’den 
fazla şehir ve 10 milyondan fazla nüfusa sahip 8 me-
gakent bulunduracktır. Çin’in 55 % kentleşme oranının, 
6.8 trilyon dolar düşünüldüğünde, % 60’a ulaşması 
beklenmektedir (Cheshmehzangi, 2016). 

Nüfus büyüdükçe, toplumun kentleşmesi kaçınılmaz 
hale gelmekte ve kentleşmenin çevre üzerinde etkisi 
artmaktadır, diğer yandan da şehirlerin ekolojik ayak 
izi yayılmaktadır (The University of Hong Kong, 2019). 
Küresel olarak, yerleşik alanlar nüfustan daha hızlı bü-
yümektedir. 1990-2014 döneminde BRICS ülkelerindeki 
nüfus artışı %30 iken, inşaat alanı %67 oranında artmıştır. 
OECD ülkelerinde ise oranlar yarı yarıya inmiştir: %18 
nüfus artışına karşılık %32 konut büyümesi gerçekleş-
miştir. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde, daha iyi kentsel 
politikalar uygulanmadığı taktirde, şehirlerde oturan 
insanların sayısı, gelişmekte olan bölgelerde 5 milyara 
ulaşabilir (dünya nüfusunun %60’ı). Dünya sakinlerinin 
yaklaşık %50’si 500.000’den az nüfuslu yerleşim yer-
lerinde yaşamaktadır. Nüfus artışı açısından 2050 yılı 
itibariyle, Hindistan’ın nüfusunda 416 milyon, Çin’de 
255 milyon ve Nijerya’da 189 milyon artış olacaktır. Bu 
kapsamda, Sürdürülebilir Kalkınmanın Hedeflerinden 
biri “Şehirleri ve yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, 
esnek ve sürdürülebilir hale getirmek” (11) ve bir diğeri 
ise “2030’a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı 
konutlara ve temel hizmetlere erişmesini sağlamak ve 

3.2. Yapılı Çevrelerde Sürdürülebilirlik ve 
Enerji Problemi 
Yapılı çevre sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda 
kaynak akışı açısından da en büyük sanayi sektörüdür 
(Lazarus, 2005). ABD Yeşil Binalar Konseyi’ne göre, 
binalar Amerika Birleşik Devletlerin (ABD)’deki elektrik 
tüketiminin %65’ini, toplam birincil enerji kullanımının 
%36’sını ve toplam sera gazı emisyonlarının %30’unu 
oluşturmaktadır (Greenbuild International Conference 
and Expo, 2018).

Avrupa ülkeleri de ABD ile benzer bir durumdadır. Avru-
pa Birliği (AB) ülkelerinin binaları, AB enerji tüketiminin 
%40’ını ve CO2 emisyonlarının %36’sını oluşturmaktadır 
(Benefits of Green Buildings, 2019). Bu nedenle Avrupa 
Birliği, 2020 hedeflerini “daha fazla enerji verimliliği” 
kapsamında genişletmektedir. AB iklim ve enerji hedef-
leri için, yani 2020 yılına kadar sera gazı emisyonlarının 
%20 azaltılması ve yine 2020 yılına kadar %20 enerji 
tasarrufu hedefleri için binaların enerji performansları 
kilit bir role sahiptir. İklim değişikliğiyle mücadele ve 
enerji güvenliğini artırabilmek için uygun maliyetli bir 
yöntem olan binaların enerji performansının iyileşti-
rilmesi, aynı zamanda ve özellikle inşaat sektöründe iş 
fırsatları yaratmaktadır (EuropeanUnion, 2016).

3.2.1. Yapılı Çevreler Kapsamında Kentsel 
Sorunlar
Daha fazla insan yaşamak için şehirleri işgal ettikçe, 
bazı zorlukların üstesinden gelmek daha kolay hale 
gelir, ancak sürdürülebilirlik gibi bazı zorluklar daha 
da zorlaşır. 1901 yılı itibariyle sayısı 3 olan metropol-
lerin 1991 yılında 23’e yükselmesi, kent olgusunun 
çok hızlı değiştiğini ortaya koymaktadır (Krishan, 
2002). Farklı sürdürülebilirlik perspektifleri açısından 
sürdürülebilir bir kalkınma, altyapı, sağlık, eğitim ve 
ulaşım gibi hizmetleri sağlamak daha da imkansız 
hale gelmektedir.

Dünyadaki kentsel nüfus oranının, 2018 yılında 2050 
yılına kadar %55’ten (yaklaşık 4.2 milyar kişi) %68’e yük-
selmesi beklenmektedir; bu, dünya kentsel nüfusunun 
neredeyse iki katına çıkacağı anlamına gelmektedir. 
2100 yılına gelindiğinde, nüfusun %85’i şehirlerde 
yaşayacak ve kentsel nüfus 1950 ile 2100 arasında 1 
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Bu teori üstten alta ve alttan üste yöntemleri kullanarak 
çeşitli ölçeklere dayanmaktadır. Bu ölçekler arasındaki 
ilişki Şekil 3.4’te sunulmuştur.
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Şekil 3.4. Sürdürülebilir kent gelişimi için üstten alta 
ve alttan üste yönteminin kullanılması (Hamedani 

ve Huber, 2012).

Sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilir ülkeler için 
sürdürülebilir büyüme, insanların ve malların hareketi 
ve kentsel alanların kaynak kullanımı gibi faaliyetlerin 
yürütülmesi şeklinde bir evrim gerektirir. Büyümenin 
zorluklarını kabul etmek için, sosyal ve ekonomik süreç-
lere ek olarak, fiziksel altyapı da geliştirilmelidir. Ancak 
sürdürülebilir kentsel gelişim, hem çevresel hem de 
sosyal boyutlar da dahil olmak üzere sürdürülebilirliğin 
sağlanabileceği, iyileştirme, ilerleme ve olumlu değişimi 
vurgulayan bir süreci ifade eder. Sürdürülebilir kentsel 
kalkınma, çevresel hedeflere ulaşmak ve ekonomik ve 
sosyal sorunları dengelemek için piyasa mekanizmala-
rında reform ihtiyacını vurgulamaktadır. Sürdürülebilir 
kentsel kalkınmanın tüm tanımlarında ortak olan ve 
zamanla ortaya çıkan çeşitli temalar aşağıda sunulmuştur 
(Avrupa Komisyonu, 2019):

* Büyüme kalitesinde bir değişim.
* Yenilenemeyen kaynakların azaltılması ve muhafaza 

altına alınması.
* Ekonomik kararların çevre ile entegrasyonu.
* Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının güçlü bir şekilde 

değerlendirilmesi.

gecekondu yaşam seviyesini yükseltmektir” (20). İşte bu 
Sürdürülebilir Kalkınma Dedefi (SKH) kapsamındaki 10 
hedef, kentsel yaşamın geliştirilme çabalarının herkes 
için artırılması kapsamında bir çerçeve sağlar (European 
Commission, 2019).

Birçok sürdürülebilirlik çalışmasının temel amaçları 
arasında, enerji tüketiminin azaltılması ve enerji 
tasarruflu ortamların sağlanması bulunmaktadır ve 
bunlar kentsel araştırmalarda uygun değerlendirme 
yöntemleri sonucunda ortaya konmaktadır. Bugüne 
kadar, bu değerlendirme yöntemlerinin çoğu -ister 
enerji tüketimi konusuna isterse daha geniş çerçeve-
de sürdürülebilirlik konularına odaklanmış olsun- ev / 
konut odaklı, sistematik olarak ayrı mekansal ve sosyal 
varlıkları incelemekte, ancak aralarındaki alanları (bağ-
lantı altyapıları ve hizmetleri, hareketlilik, kamusal alan 
ve kentsel tasarım çözümleri, vb), bütünsel ve sosyal 
yönleri görmezden gelmektedir (Verovsek, Juvancic 
ve Zupancic, 2018).

3.2.2. Kent Planlamasında Sürdürülebilirlik ve 
Enerji Sorunu
Sürdürülebilir kalkınmanın özgün kavramı, şehirlerin 
ve kentsel toplulukların gelecekteki sürekli gelişimini 
sağlayacak bugünün gelişim biçimi olarak tanımlan-
mıştır. Sürdürülebilir kentsel gelişim teorisi çevresel 
konulardaki tartışmaların bir sonucudur ve kentsel 
çevre ise, özellikle çevresel kaynakları desteklemek 
için “sürdürülebilir kalkınma teorisi” minvalinde su-
nulmuştur.

Sürdürülebilir kentsel gelişim, çevresel kısıtların şehirlerle 
ilişkili insan faaliyetleriyle ve bu kısıtlamalardaki tasarım 
teknikleriyle eşleştirilmesi için gereklidir. Bu teoride, 
atıkların yenilenebilir kaynaklara dönüştürülmesi ve 
arazinin optimum kullanımı ile mevcut ve gelecekteki 
bakım sorunları için kaynaklar artırılmaktadır. Sürdürüle-
bilir bir kentsel gelişim teorisi, kentsel ve bölgesel çevre 
kirliliğini önlemek, ulusal, bölgesel ve yerel çevrenin 
üretim kapasitesini azaltmak, geri dönüşümü teşvik 
etmek, zararlı gelişmeyi desteklememek ve zenginler 
ile fakirler arasındaki uçurumu ortadan kaldırmak gibi 
konuları gündeme getirmektedir. Ayrıca, enerji verimli 
kentsel planlamayı desteklemektedir (Laricani, 2016). 
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jiler ilk olarak bireysel binalar ile mahalle düzeyinde 
geliştirilmiş ve günümüzde iyi bilinen sertifikasyon 
standartları ve araçları kullanılmıştır. Bu araçlar ge-
nellikle planlı yapılar üzerine tatbik edilir ve teorik 
olarak tüm yaşam döngüleri dikkate alınır (planlama 
ve inşadan kullanım, bakım, yenileme ve yıkıma 
kadar). Kentleşmiş alanların genişlemesi ile birlikte, 

Söz konusu çevresel, ekonomik ve sosyal Boyutlar çerçe-
vesinde, Alqahtany ve ark. (2014), Şekil 3.5’te sunulan ana 
boyutlar, kategoriler ve kriterler ile sürdürülebilir kentsel 
planlama gelişimi (Sustainable Urban Planning Develop-
ment-SUPD) için bir model önermiştir. 

Yapılı çevrenin etki değerlendirmesi için metodolo-

Şekil 3.5. Ana boyut, kategori ve kriterleri ile birlikte sürdürülebilir kentsel planlamanın gelişimi (Alqahtany, 
Rezgui and Li, 2014)

Çevre 
Boyutu

SUPD
Model

Sosyal 
Boyut

Planlama 
Boyutu

Ekonomik 
Boyut

Bilgi İletişim Teknolojileri

Bilgi İletişim Teknolojile
ri

Kirlilik Sağlık

Eğitim

Eşitlik

Toplum

Güvenlik

Sürdürülebilir

Büyüme

İstihdam

Çalışanlar

ÜretkenlikYönetim

Hükümet

Ulaşım

Altyapı

Arazi Kullanımı

İklim

Ekoloji

Enerji

Kaynak

Değerlendirme
Ses ve Atık
Su Kirliliği Önleme
Hava Kalitesi

Sağlık ve Güvenlik
Sağlık Tesisleri
Sağlık Hizmetine Erişim
Farkındalık
Önleme

Tesisler
Sağlık ve Güvenlik
Kalkınma
Yönetim
Erişim Hizmetler

Gelir
Kamu Katılımı
Mirasın Yaşatılması
Eşitlik/Adalet

Katılım
Demografiler
Hoşgörülü Toplumlar
Bağlı Toplumlar
Yerel Bağlam

Doğal Tehlikeler
Kaçış Rotaları
Bölgelerin Asayişi
Suç Önleme
Risk Yönetimi

Yerel Ekonomi
Ekonomik Faaliyetler
Kaynakların Etkin Kullanımı
Gelir/Gider Uygunluğu

Yeni Yatırımlar
Yerel Sanayinin Teşviki
İşletme Tesisleri
Ekonomik Kapasite

Sağlıklı İstihdam
Fırsatlar
Adalet ve Eşitliğin 
Elde Edilmesi
Çevre

Çevre
Yerel Bağlam
Politika
Sivil Toplum

Kalite
Maliyet Etkinlik
Etkin Ücretlendirme
Sevkiyat
Herkesçe Erişim

Gözlem
Kontrol
Paydaşlar
Faaliyet
Bakım

Çevre
Yerel Bağlam
Politika
Sivil Toplum

Toplu Taşıma
Trafik
Tesisler
Politikalar

Yeşil Altyapı
Altyapı Etkinliği
Altyapı Enerjisi
Yönetim

Yerleşim Planları
İş Alanları
Kamu Hizmetleri
Arazinin Erkin Kullanımı
Açık Alanlar / Parklar

Güneş Radyasyonu
Sel Riski Sorunu
İklim Emisyonları
Atmosfer Kompozisyonu
Küresel Isınma

Değerlendirme
Bio-çeşitlilik
Flora / Fauna
Ekolojik Tahmin
Ekolojik Araştırma

Pasif Tasarım
Enerji Verimliliği
Tüketim
Yönetim

Dönüşüm
Verimlilik
Yerel Olanın Kullanımı
Yenilenebilir
Yönetim
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tanımlanan enerji verimliliği, şehir planlamasıyla 
başlamalıdır. Verimli kullanım sonucu tasarruf edilen 
enerji en düşük maliyetli enerjidir ve üretim, kalite 
ve sosyal yaşam standartlarından ödün vermeksi-
zin bazı alışkanlıkların benimsenmesi, iyileştirme 
metodolojisi uygulanması veya yeni teknolojilerin 
kullanılması ile enerjinin daha verimli kullanılmasıdır 
aslında (Elektrik Mühendisleri Odası, 2005). Enerji 
verimliliğini sağlamak için çevre sorunlarına duyarlı, 
ekolojik dengeyi koruyan, insan yaşamı için gerekli 
konfor ve sağlık gereksinimlerini karşılayan kentsel 
planlar ön plana çıkmaktadır. 

Enerjinin korunması, arazinin korunması, suyun ko-
runması, atık azaltma ve erişilebilirliğin sağlanması, 
enerji verimli kentsel planlamada dikkate alınması 
gereken ilkelerdir. Bu ilkeler, çevresel, ekonomik ve 
sosyal boyutlar açısından enerji verimli kentsel plan-
lamaya katkıda bulunacaktır. Enerji verimli kentsel 
planlama sürecinde, yerleşim planları ve kentsel 
planlama prensipleri ile uyumlu strateji ve yöntemler 
doğrultusunda nitelikli ve yaşanabilir doğal çevrenin 
belirlenmesi gerekmektedir. Yıldırım vd., tarafından 
önerilen enerji verimli kentsel planlama prensipleri, 
stratejileri ve yöntemleri Şekil 3.6’da sunulmuştur.

stratejik planlama ve araştırma odağı mahalle veya 
yerel toplumun ölçeğine kaymıştır. Bu, kentsel ölçekte 
sürdürülebilirliğin ve yaşam kalitesi hedeflerinin elde 
edilmesinde önemli bir rol oynayabilecek yönetile-
bilir ancak kapsamlı bir birimdir (Verovsek, Juvancic, 
Zupancic, 2018).

Son on yılda, dünya çapında geliştirilen ve en bilinen 
çerçeveler arasında yer alan çeşitli mahalle sürdü-
rülebilirlik değerlendime araçları bulunmaktadır, 
örneğin; HOE2R (HQE High Quality Environmental 
standard), CASBEE-UD (Comprehensive Assessment 
System for Building Environment Efficiency – Urban 
Development), BREEAM-Topluluklar (Building Re-
search Establishment’s Environmental Assessment 
Method – Communities), ve LEED-ND (Leadership 
in Energy and Environment Design – Neighbor-
hood Development). Kentlerde artan enerji talebi 
nedeniyle, enerji sorunu işte bu her bir mahalle 
sürdürülebilirlik değerlendirme aracının en önemli 
boyutlarından biridir. 

Kentlerde söz konusu artan enerji ihtiyacı nedeniyle 
kent planlama süreçlerinde enerji-şehir ilişkisi üzerine 
çalışmalar önem kazanmıştır. Kentsel planlamanın 
sadece herhangi bir fiziksel alanı düzenleme ve 
iyileştirme ile ilgili olmadığı, kentsel gelişimin ekono-
mik, toplumsal, sosyal, çevresel ve fiziksel boyutlarla 
birlikte ele alınması gerektiği ve birbirleriyle olan 
etkileşimlerinin değerlendirilmesi gerektiği açıktır 
(Yazar, 2006).

Kentsel planlamada mekansal yapı, yer seçimi, arazi 
kullanımı, kentsel boyut, kentsel makro form, yo-
ğunluk, iletişim ve ulaşım tesisleri gibi değişkenlerle 
oluşturulur. Bu değişkenlerden herhangi birinde 
meydana gelen herhangi bir değişiklik enerji arzı 
gereksinimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir 
(Erbaş, 2008). Bu nedenle, enerji verimliliğini sağlamak 
için, enerji tasarruflu kentsel planlamada değişkenler 
dikkate alınmalıdır.

“Yerleşim yerlerinde enerji verimliliği” kentsel planla-
ma disiplininin en önemli meselesidir (Sinmaz, 2015). 
Başka bir deyişle, enerjinin verimli kullanımı olarak 
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Prensipler Stratejiler Yöntemler

Enerjinin 
Korunması

Yenilenemeyen enerji 
kaynaklarının kullanımını 
azaltma

Yerleşim alanlarının yerlerinin güneşe göre seçimi ve faaliyetlerin 
yürütülmesi
Enerji tüketiminin azaltılması
Enerji teknolojilerinin kente entegrasyonu, yenilenebilir enerji sistemlerinin 
(güneş, rüzgâr, biyoenerji, atık enerji, su ve jeotermal) eksikliğinin 
giderilmesi...
Yerel iklime uygun mimarinin tanıtımı ve yerel yapı malzemelerinin 
kullanımı

Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının üretimi ve 
kullanımı

Yerleşim yerlerinde yenilenebilir enerji üretimi için uygulama 
yönetmeliğinin düzenlenmesi ve tatbik edilmesi
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için yardım ve teşviklerin 
oluşturulması
Yenilenebilir enerji kullanımını içeren mekânsal alanların düzenlenmesi
Yenilenebilir enerji konusunda toplumsal farkındalık ve eğitimin 
geliştirilmesi
Yenilenebilir enerji sistemleri ile şehir aydınlatmasının sağlanması

İklim değişikliğine uyum 
ve önleyici tedbirler için 
politika ve temel ilkelerin 
belirlenmesi

İklim değişikliği yasasının düzenlenmesi ve uygulanması
Sera gazı salınımını kontrol etmek ve azaltmak amacıyla enerji verimliliği 
ve tasarrufu arttıracak düzenlemelerin yapılması 
Yerleşimlerin iklim haritalarının hazırlanması ve güncel tutulması

Kirliliğin azaltılması

Yerleşim yerlerinde yeşil alanların dengeli dağılımı, korunması ve 
geliştirilmesi
Mevcut açık ve yeşil alanların birbirine ve mera alanına bağlanması
İklime uygun yerel bitki örtüsü kullanımı
Kentsel ormancılığın geliştirilmesi
Yeşil duvar ve yeşil çatı sistemlerinin uygulanması

Arazi 
Koruma

Arazinin topoğrafik 
yapısının korunması Arazi kullanımı ile topoğrafik yapı arasında uyum sağlanması

Habitatın korunması

Doğal kaynak envanterinin oluşturulması
Doğal kaynak değerlerini veri olarak kullanmak suretiyle mekânsal 
planlamada bir temel oluşturulması
Tarım alanlarının korunması ve büyümesi

Yerleşim planları 
hazırlanırken, enerji verimli 
gelişme formu ve yapısının 
geliştirilmesi

İklimsel özelliklere dayalı büyük ölçekli kararlar için doğru yer seçimi
Isı adası etkisinin azaltılması

Araziden kaynaklanan altyapı ve üstyapı sorunlarının en aza indirilmesi

Su Koruma

Su kaynaklarının kullanım 
etkinliğinin artırılması

Verimli su kullanımına izin veren sistemlerin tercih edilmesi
Su kaynaklarının verimli kullanımı ve yönetimi için yasal önlemlerin 
alınması ve su yönetimi kanununun uygulanması
Su tüketiminde azalma
Suyu verimli kullanan ve daha az bakım gerektiren çevre planlamasına 
sahip olmak
Su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için kanalizasyon sistemlerinin 
yenilenmesi

Atık suyun yeniden 
kullanımı

Suyun depolanması ve geri dönüşümü için uygun teknolojilerin 
geliştirilmesi
Atık suyun arıtımı ve yeniden kullanımı
Yağmur suyunun toplanması ve uygun alanlarda yeniden kullanılması
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Şekil 3.7. Yapı tasarım süreci (Krishan, 2002)

Mimari düşünce, farklı zaman dilimlerinde çeşitli fikirlerin 
etkisinde kalmıştır. Bununla birlikte, -ekolojik bağlamda- 
güneş, rüzgar ve ışığın bir düzenlenmesinden ibaret 
olan temel enerji sorunu, temel bir tasarım paradigması 
değildi. Bu nedenle, yerleşik form ve ekoloji arasındaki 
ilişki, iklime duyarlı mimariye giden yolda bilimsel bir 
metodolojiye dayanan sürecin arkasındaki itici güç 
olmalıdır (Krishan, 2002). Şekil 3.8 ve Şekil 3.9’da, enerji 
verimliliğini sağlayacak iklime duyarlı bina tasarımı vaka 
çalışmaları ve enerji tasarrufu sistemleri sunulmuştur.

3.2.3. Bina Tasarımında Sürdürülebilirlik ve 
Enerji Sorunu 
Sürdürülebilir bir topluma ulaşmanın anahtar sektörle-
rinden biri inşaat sektörüdür. Tasarım aşamasında yapı 
tasarımcılarının karşılaştığı klasik zorluklara ek olarak 
(mimari entegrasyon, maliyet vb.), son zamanlarda yeni 
kısıtlamalar ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği’nde, sera 
gazı emisyonlarının yaklaşık %36’sı yapılı çevrelerce 
üretilir (European Commission, 2016). İnşaat sektörünün 
sürdürülebilirliğini artırmak için, birçok ülke sadece 
sera gazı emisyonlarına değil, aynı zamanda işletme 
esnasında kullanılan birincil enerji miktarına ilişkin de 
düzenlemeler uygulamıştır (European Commission, 
2010, Vuarnoz ve ark., 2018).
Habitat/bina planlama ve tasarımının önemi çerçeve-
sinde, iklime duyarlı bina tasarımı ve ekolojik planlama, 
enerji-kaynak akışının belirleyicileri haline gelir ve 
optimizasyon için güçlü bir araç oluşturur (Krishan, 
2002). Bu, bilimsel ve ekolojik olarak geliştirilen bir 
bina tasarımı sürecinin tanımlanmasına yol açar. Yapı 
tasarımı süreci, çeşitli yapıda ve değişen büyüklük/
miktarlarda parametreler arasındaki etkileşimli ilişkileri 
içeren karmaşık bir pratiktir (Şekil 3.7). 

Atık Azaltma

Atık ve Geri Dönüşüm 
sistemlerinin kurulması

Atık sistemleri ve geri dönüşüm için mahalli idarelere teşvik
Atık yönetiminde kamu sektörü denetiminin artırılması
Atıkların sahada sınıflandırılması, geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı

Çevresel kirliliğe ve kaynak 
israfına neden olmamak 
için düzenli depolama 
alanlarının ve atık işleme 
tesislerinin tasarlanması.

Bu tür tesislerin konumlarını ilgili planlarda işaretleme

Erişilebilirliğin 
Sağlanması

Çevre dostu kentsel ulaşım 
politikaları ve planlarının 
oluşturulması

Toplu taşımaya uygun ulaşım ve arazi kullanım planları çizimi
Yaya / bisiklet ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve fiziksel planda 
gösterilmesi
Enerji verimli ulaşım araçları ve sistemlerinin geliştirilmesi
Özel araç sahipliğinin en aza indirilmesi

Çevre dostu ve enerji 
verimli kentsel planların 
hazırlanması

Konut, çalışma ve gerekli diğer konumlar arasında asgari enerjiye ihtiyaç 
duyacak şekilde ilişkiler kurmak

Şekil 3.6. Enerji verimli bir kent planlama yaklaşımı (Yıldırım, Gültekin ve Tanrıvermiş, 2016)
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Sürdürülebilir yapı tasarımı, binaların enerji tüketimini, 
kaynak kullanımını ve çevresel etkilerini en aza indi-
rerek binalar için minimum işletme maliyetleri sağlar. 
Bu bağlamda binalar, binaların çevresel etkilerinin 
en aza indirilmesine katkıda bulunan ve tasarımcıları 
yönlendiren uluslararası yapı belgelendirme sistemleri 
çerçevesinde değerlendirilmekte ve sürdürülebilirlik 
sınıflandırmalarına göre sertifikalandırılmaktadır (Gül-
tekin, 2018). Dünyada, en yaygın olarak kabul gören ve 
kullanılan bina sertifikasyon sistemleri, Yapı Araştırma 
Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Yöntemi (Building 
Research Establishment Environmental Assessment 
Method - BREEAM) ve Enerji ve Çevre Tasarımında 
Liderlik’tir (Leadership in Energy and Environmental 
Design -LEED).

Sürdürülebilir bina tasarımının amacı, ekolojik dengeyi 
bozmayan, binaların çevre üzerindeki zararlı etkilerini en aza 
indiren, kaynakları ekonomik olarak kullanan, insan konforu 
ve sağlığı için gerekli koşulları sağlayan bir yapılı çevre inşa 
etmektir (Gültekin ve Yavaşbatmaz, 2013). Sürdürülebilir 
yapı söz konusu olduğunda sürdürülebilirliğin sadece çev-
resel yönlerinin doğrudan dikkate alındığı görülmektedir. 
Bununla birlikte, sürdürülebilir yapı tasarımında, olumlu ve 
uzun vadeli bir ekonomik etki bırakan ekonomik yön ve 
binaların hizmet verdiği insanların yaşamlarını iyileştiren 
sosyal yön de tasarıma dahil edilmelidir (Office of Green 
Building, 2017).

Gültekin ve ark., farklı bilimsel çalışmaların kavramsal 
çerçeveleri ve LEED (LEED. US Green Building Council, 
2017) ve BREEAM (BREEAM. Category Issues and Aims, 
2019) değerlendirme kriterleri kapsamında sürdürüle-
bilir yapı tasarım yaklaşımlarını, stratejileri, kriterleri ve 
prosedürleri çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sınıf-
landırmıştır. Bu sınıflandırma Şekil 3.10, Şekil 3.11 ve Şekil 
3.12’de sunulmuştur. Bu sınıflandırmaya göre, çevresel 
olarak sürdürülebilir bina tasarım yaklaşım stratejileri 
“konum verimliliği, su verimliliği, enerji verimliliği ve 
malzeme verimliliği” olarak sınıflandırılırken; ekonomik 
olarak sürdürülebilir bina tasarım yaklaşım stratejileri 
“kaynak verimliliği ve maliyet etkinliği” olarak ve sosyal 
açıdan sürdürülebilir bina tasarım stratejileri ise “sağlık 
ve refah ve kamu bilinci” olarak sınıflandırılmıştır.

Şekil 3.8. İklime duyarlı yapı tasarımında eneji 
tasarruf sistemleri (Green, 2019)

Şekil 3.9. İklime duyarlı yapı tasarımı sistemleri 
diyagramı (Good Architecture, 2019)

Binaların inşaat, kullanım ve yıkım süreçlerinde kullandığı 
enerji ve doğal kaynakların maliyeti oldukça yüksektir 
(Collins, 2008). Daha yaşanabilir ve ekonomik bir gelecek 
için, atık verimliliği ve çevresel problemler söz konusu 
olduğunda, dünya genelinde araziyi verimli kullanan, 
enerjiyi verimli kullanan, su tüketimini azaltan projeler 
geliştiren ve malzeme etkinliğini ve iç mekân hava kali-
tesini göz önünde bulunduran sürdürülebilir yapı tasarım 
prosedürleri geliştirilmiştir (Yıldırım, 2016).
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KRİTERLER PROSEDÜRLER
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Doğal Habitatların Korunması
Mevcut doğal kaynakların korunması
Mevcut flora ve faunanın korunması
Atıkların habitata zarar vermeden ortadan kaldırılması

Doğal Topografyanın 
Korunması

Yapıların topoğrafyaya uygun bir şekilde inşa edilmesi 
Su tabakasının korunması
Atıkların topoğrafyaya zarar vermeden ortadan kaldırılması

Verimli Toprakların Korunması

Tarım arazilerinin kötüye kullanımının önlenmesi 
Erozyon ve endüstriyel kirleticilerin azaltılması
Toksik pestisitlerin kullanılmaması
Kötüye kullanım nedeniyle kaybolan tarım arazilerinin iyileştirilmesi
Tarım arazilerinin yerleşim yeri haline getirilmesinin önlenmesi
İnşaat sahalarındaki verimli toprakların yeşil alanlara taşınması
Toprak kirliliğine neden olmaksızın atıkların ortadan kaldırılması 

Kentsel Alanların İyileştirilmesi

Kentsel yoğunluğa göre konum seçimi
Yeşil alanların artırılması
Karma kullanımlı kentsel gelişim projelerinin desteklenmesi
İnşaat sahalarının etkin kullanımı
Terkedilmiş endüstri bölgelerinin yeniden geliştirilmesi
Terk edilmiş maden topraklarının ıslahı
Mevcut yerleşimlerin ve binaların rehabilitasyonu

Ulaşım Sistemlerinin 
İyileştirilmesi

Yaya / bisiklet ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi
Toplu taşıma ağının genişletilmesi
Bina tasarımının toplu taşıma ile entegrasyonu
Bölgesel otoparklardan şehir merkezlerine toplu ulaşımın geliştirilmesi
Kentsel alanlarda raylı ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesi
İnsan gücü ile çalışan toplu ulaşımın sağlanması
Ulaşımda temiz yakıtların daha yaygın kullanımı
Daha az yakıt tüketimi olan araçların daha yaygın kullanımı
Akıllı trafik uygulamalarının ve sistemlerinin daha yaygın kullanımı
Araç verimlilik standartlarının yükselmesi
Yaya yolları, cepler ve şeritlerin oluşturulması
Otopark sistemleri ve yerel otopark alanlarının oluşturulması

Isı Adası Etkisinin Azaltılması

Mevcut ağaç örtüsünün korunması
Orman alanlarının artması
Binaların etrafında doğru yerler için doğru bitki örtüsü seçimi
Bina tasarımında yeşil alanların entegrasyonu
Yeşil duvar sistemlerinin uygulanması 
Yeşil çatı sistemlerinin uygulanması



32 Yapılı Çevreler İçin Enerji Verimli Çözümler

SU
 V

ER
İM

LİL
İĞ

İ S
TR

AT
EJ

İSİ

Su Tüketiminin Azaltılması

Susuz tuvalet ve pisuar kullanımı
Biyo-kompostlama tuvaletlerinin kullanımı
Küçük hacimli sarnıç kullanımı
Su tasarrufu sağlayan sifonların kullanımı
Düşük akışlı armatürlerin kullanımı
Zamanlayıcılar ve otomatik kontrol cihazlarının kullanımı
Yerli peyzaj kullanımı
Daha az su ihtiyacı olan bitki örtüsü kullanımı
Düşük bakım ihtiyacı olan bitki örtüsü kullanımı

Atık Suyun Yeniden Kullanımı
Gri su arıtımı ve yeniden kullanımı
Yağmur suyunun arıtımı ve yeniden kullanımı

Su Kaynaklarının Kirletilmeden 
Kullanımı

Su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi
Kanalizasyon ve depolama alanlarında kirletici elemanların kontrolü
Su kaynaklarında kirliliğe neden olmaksızın atıkların ortadan kaldırılması 
Toksik pestisitlerin azaltılması
Su kaynakları sistemlerinin yönetimi
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Pasif Isıtma, Havalandırma ve 
İklimlendirmenin Kullanımı

Doğal ısıtma ve iklimlendirme için trombe duvarlarının kullanımı
Doğal ısıtma ve iklimlendirme için metal duvarların kullanımı
Doğal ısıtma ve iklimlendirme için çift kabuklu cephelerin kullanımı
Doğal ısıtma ve iklimlendirme için seraların kullanımı
Doğal havalandırma için venturi bacalarının kullanımı
Doğal havalandırma için rüzgar yakalayıcılarının kullanımı
Doğal ısıtma ve iklimlendirme için atriumların kullanımı
Doğal klima için bina gölgelendirme elemanlarının kullanımı
Doğal ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme için labirent sistemlerinin kullanımı 
Doğal havalandırma için çapraz havalandırma yöntemi ile rüzgar enerjisinin 
kullanımı 
Etkili yalıtım sistemlerinin kullanımı
Diğer binalarla mesafelerin yerel iklim koşullarına uygun şekilde seçimi
Bina için yerel iklim koşullarına uygun pozisyon seçimi
Yerel iklim koşullarına uygun bina formunun seçimi
Cephelerde yerel iklim koşullarına uygun renklerin kullanılması
Bina kapalı yüzeylerinin yerel iklim koşullarına uygun şekilde belirlenmesi 
Bina için konumun seçilmesi
Binaların etrafında doğru yönde doğru bitki örtüsü seçimi 
Mevcut yeşil alanların korunması
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Aktif Isıtma, Havalandırma ve 
İklimlendirmenin Kullanımı

Enerji üretimi için fotovoltaik panellerin kullanımı
Su ısıtması için güneş kollektörlerinin kullanımı
Enerji üretimi için rüzgâr türbinlerinin kullanımı
Enerji üretimi ve su ısıtması için su kaynaklı ısı pompalarının kullanımı
Enerji üretimi ve su ısıtması için jeotermal ısı pompasının kullanımı
Enerji tasarruflu ve zamana ayarlı cihaz ve ekipmanların kullanımı

Günışığının Kullanılması

Işık raflarının kullanımı
Güneş tüplerinin kullanımı
Helyostaların kullanımı
Anidolik tavanların kullanımı
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Çevresel Etkilerin Azaltılması

Yerel yapı malzemelerinin kullanımı
Doğal yapı malzemelerinin kullanımı
Yüksek performanslı yapı malzemelerinin kullanımı
Uzun ömürlü yapı malzemelerinin kullanımı
Dayanıklı yapı malzemelerinin kullanımı
Toksik olmayan ve kanserojen olmayan yapı malzemelerinin kullanımı
Anti bakteriyel yapı malzemelerinin kullanımı
Gömülü enerji seviyesi düşük yapı malzemelerinin kullanımı
Düşük uçucu organik bileşik (VOC) seviyeli yapı malzemelerinin kullanımı
Yenilenebilir kaynaklardan yapılan yapı malzemelerinin kullanımı 
Daha az bakım ihtiyacı olan yapı malzemelerinin kullanımı
Ekolojik hasar olmadan çıkarılan yapı malzemelerinin kullanımı 
Sertifikalı ahşap malzemelerin kullanımı
Çevreci ve sağlıklı ürün bildirimlerinin kullanımı

Atıkların Azaltılması

Yeniden kullanılabilir yapı malzemelerinin kullanımı
Geri dönüştürülebilir yapı malzemelerinin kullanımı
Geri kazanılmış yapı malzemelerinin kullanımı
Geri dönüştürülmüş yapı malzemelerinin kullanımı
Yapı malzemeleri olarak konvansiyonel olmayan ürünlerin kullanımı
Mevcut yapıların ıslahı ve yeniden kullanımı
Mevcut altyapıların ıslahı ve yeniden kullanımı
Atıkların sınıflandırma, depolama ve imha sürecinin atık yönetimi ile sağlanması

Yapı ve Sistemlerin Uygun 
Ebatlandırılması

Yeterli büyüklükte iç mekân tasarımı
Bina kapalı yüzeyinin azaltılması
Yapı tasarımında basit geometrik formların kullanılması 
Esnek ve modüler yapı tasarımının kullanılması
Standart yapı malzemesi boyutlarının kullanımı

Şekil 3.10. Sürdürülebilir yapı tasarımının çevresel yönü (Gültekin, 2018)
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Hammaddelerin Korunumu

Yeniden kullanılabilir yapı malzemelerinin kullanımı
Geri dönüştürülebilir yapı malzemelerinin kullanımı
Geri kazanılmış yapı malzemelerinin kullanımı
Geri dönüştürülmüş yapı malzemelerinin kullanımı
Uzun ömürlü yapı malzemelerinin kullanımı
Mevcut yapı ve altyapıların ıslahı ve yeniden kullanımı
Yeni eko-yenilikçi yapı malzemelerinin geliştirilmesi 
Tedarik zincirinin optimizasyonu
Malzeme üretim tekniklerinin optimizasyonu

Yenilenemeyen Enerjinin 
Korunumu

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması
Binaların tüm yaşam döngüsü aşamalarında enerji tüketiminin azaltılması 
Enerji tasarruflu elektrik tesisatı kullanımı
Enerji tasarruflu ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesisatı kullanımı
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Başlangıç Maliyetinin 
Azaltılması

Ulaşım maliyetini azaltmak için yerel yapı malzemelerinin kullanılması
Geri dönüştürülmüş yapı malzemelerinin kullanımı
Geri kazanılmış yapı malzemelerinin kullanımı
Sahaya / sahadan nakliye maliyetinin azaltılması
Esnek ve modüler yapı tasarımının kullanılması
Standart yapı bileşenlerinin kullanılması
Yaygın ve mevcut yapı bileşenlerinin kullanımı
Yapı malzemelerinin güvenli ve doğru depolanması
Şantiyede yapı malzemelerinin montajı için kullanılan zamanın azaltılması
Çeşitli yapı tipleri için uygun inşaat teknolojilerinin seçilmesi
Yapı malzemeleri için uygun tedarikçinin seçilmesi
Uygun konumlar için doğru işgücünün seçilmesi

İşletme Maliyetinin 
Azaltılması

Uzun ömürlü yapı malzemeleri ve bileşenlerinin seçimi
Bakım ve onarım maliyetinin azaltılması
Düzenli temizlik maliyetinin azaltılması
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için doğru yer seçimi
Kullanımı kolay yapı otomasyon ve kontrol sistemlerinin tercih edilmesi

Geri Kazanım Maliyetinin 
Azaltılması

Tasarım aşamasında yapı malzemelerinin geri dönüşüm potansiyelinin göz 
önünde bulundurulması 
Tasarım aşamasında yapı malzemelerinin geri kazanım potansiyelinin göz 
önünde bulundurulması 
Yapı malzemelerinin veya bileşenlerinin yeniden kullanımı
Tasarım aşamasında binanın yıkımını kolaylaştıracak hususların göz önünde 
bulundurulması 
Mevcut bir binanın yeniden kullanılması

İnşaat Sektöründeki 
Aktörlerin Tatmin Edilmesi

Verimliliğin geliştirilmesi
Karlılığın artışı
Maliyet tahminini artırarak daha düşük maliyetli projelerin geliştirilmesi 
Projenin tamamlanma sürecini kısaltma

Şekil 3.11. Sürdürülebilir yapı tasarımının eknomik yönü (Gültekin, 2018)
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Yaşanabilir Çevrelerin 
Oluşturulması

Gürültü kirliliğinin önlenmesi 

Görsel kirliliğin önlenmesi

Hava kirliliğinin önlenmesi

Su kirliliğinin önlenmesi 

Toprak kirliliğinin önlenmesi

Yangından korunmanın sağlanması

Doğal tehlikelere karşı direnç sağlanması

Engelli kullanıcıların erişilebilirliğinin dikkate alınması

Yerel miras ve kültürün korunması

Uygun İç Mekân Konfor 
Koşullarının Oluşturulması

Yeterli iç hava kalitesinin sağlanması

Uygun iç mekân nem oranının sağlanması

İç mekân görsel konfor koşullarının sağlanması

Dış çevre ile görsel bağlantı oluşturulması

İç mekân termal konfor koşullarının sağlanması

İç mekân akustik konfor koşullarının sağlanması

Çok yönlü açılabilir pencerelerin sağlanması

Temiz havanın sağlanması

Düşük uçucu organik bileşik (VOC) yapı malzemelerinin kullanımı

Elektromanyetik kirliliğin önlenmesi

Toksik olmayan ve kanserojen olmayan yapı malzemelerinin kullanımı

Anti bakteriyel yapı malzemelerinin kullanımı
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Halkın Eğitilmesi

Sürdürülebilir yapı tasarımı ile ilgili kongre ve toplantılar organize edilmesi

Sürdürülebilir yapı tasarımı konusunda eğitim programlarının uygulanması

Sürdürülebilir yapı tasarımı ile ilgili eğitim videolarının hazırlanması

Sürdürülebilir binalar ile ilgili yarışmaların organize edilmesi

Sürdürülebilir bina tasarımı hakkında medyanın etkin kullanımı

Pilot sürdürülebilir binalarla halkın eğitilmesi

Teşvik ve Politikaların 
Geliştirilmesi

Vergi ve gümrük vergisi muafiyeti gibi mali teşviklerin sağlanması

Kamu ve özel kuruluşlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik politikaların 
uygulanması

Çevre ile ilgili uluslararası toplantılarda alınan kararların uygulanması

Şekil 3.12. Sürdürülebilir yapı tasarımının sosyal yönü (Gültekin, 2018)
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fazla karbon azalması anlamına geliyor. Yapılı çevreler 
için bu oldukça zorlu bir süreç oalcaktır. Küresel nihai 
enerji tüketiminin yaklaşık üçte birini bina işletimi 
oluşturmakta ve bunun yarısı da ısıtma, soğutma ve 
sıcak su teminine harcanmaktadır (IEA, 2013).

Birçok hükümet, enerji talebindeki düşüşe katkıda 
bulunmak ve sera gazı azaltma politikası hedefle-
rine ulaşabilmek için binaları, enerji güvenliği ve 
sosyoekonomik kalkınma öncelikleri ile birlikte hızla 
değişen koşullar altında gelişebilecek kilit bir sektör 
olarak tanımlamıştır. Gelişmiş bina kodlarında ve 
standartlarında artmaya devam eden enerji verim-
liliği politikalarına ilave olarak, OECD ülkelerindeki 
binalara yapılan yatırımlar, doğal gaz fiyatlarındaki 
%10 düşüşe rağmen, 2014 ve 2015 yılları arasında %9 
oranında artmıştır (OECD / IEA, 2016).

AB-27 ülkelerinde, tüm yeni binalar 2021’in başında 
‘neredeyse sıfır enerjiye’ sahip olmalı, bu kapsamda 
AB’nin 2050 yılına kadar %80-95 emisyon azaltma he-
define mevcut binaların katkısının çok önemli olduğu 
düşünülmektedir (Avrupa Komisyonu, 2011). ABD’de 
enerji talebini azaltmak için en iddialı hedefler devlet 
düzeyinde belirlenmiştir; örneğin Kaliforniya, mevcut 
konutlarda enerji tüketimini 2020 yılına kadar %40 
azaltmayı amaçlamaktadır (California Air Resources 
Board, 2008; Hamilton ve ark., 2017).

3.3.1. Binaların Enerji Talebi 
Bir binadaki enerji talebi, ev aydınlatması, ısıtma 
ve soğutma, ev aletleri, havalandırma ve evsel su 
gibi çeşitli ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Farklı 
binanın teknik sisteminin genel sistem verimliliğini 
hesaba katmak için nihai enerji miktarı dikkate alınır. 
Bir binanın nihai enerji tüketimi fiziksel özelliklerine, 
kullanımına ve konumuna bağlıdır. Bir binanın tüketim 
çizgisi, kötüleşme, yenileme, tadilat, iklim ve kullanım 
değişikliği vb. nedenlerle bina ömrü boyunca deği-
şiklik arz eder (Vuarnoz ve ark., 2018).

Binaların enerji talebini karşılamak için, gelişmiş 
yenilenebilir enerji sistemleri topluma uzun vadeli 
faydalar sağlayabilir-ki bu da sürdürülebilirliktir. Ge-
lişmiş yenilenebilir enerji sistemleri, enerji taşıyıcıları, 

3.3. Enerji Talebi ve Binaların Karbon 
Emisyonu 
İnşaat, insanların kaynakları ve çevreyi etkilediği 
ana faaliyetlerden biridir. İnşaat, insanlar tarafından 
kullanılan toplam doğal kaynakların yaklaşık %40’ını 
ve toplam enerjinin %40’ını, inşaat atıkları da insan 
faaliyetleri tarafından üretilen toplam atıkların %40’ını 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, kaynakları korumak ve 
yaşamları boyunca çevresel etkileri azaltmak için 
tasarlanan sürdürülebilir yapılar (malzeme üretimi, 
planlama, tasarım, inşaat, işletme, bakım ve imha) 
büyük bir endişe haline gelmiştir. (Gong, Nie, Wang, 
Cui, Gao ve Zuo, 2012).

Batı Avrupa’da, toplam enerji kaynaklı sera gazı 
emisyonlarının önemli ve giderek artan bir kısmından 
(% 15-20) yerel yapılı çevreler sorumludur. (Biesiot, 
W. ve Noorman Kj, 1999). Nitekim, İngiltere’deki 
binalardan kaynaklanan emisyonların, 2016 yılında 
Birleşik Krallık sera gazının ikinci yıl artışıyla %19’unu 
oluşturduğu, 2008 ve 2012 yılları arasında evlerden 
gelen emisyonların azaltılmasında yaşanan ilerle-
menin ise durduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, sert 
iklim değişikliğinden kaçınmak için, “iklim öncesi 
koşulların üzerinde 2 °C’den fazla küresel ortalama 
ısınmaya izin vermeyin” (Peter ve ark., 2013) şeklin-
deki tanımlamayla, AB çevre politikalarındaki son 
gelişmeler, yerel yapılı çevrelerde enerji verimliliğini 
önemli ölçüde artırmayı amaçlamaktadır. “Enerji Yol 
Haritası 2050”de, Avrupa Komisyonu ev ve ofislerden 
gelen emisyonları 2050 yılına kadar yaklaşık %90 ora-
nında azaltmayı amaçlamaktadır (1990 seviyelerinin 
aksine). Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, binalarda 
en büyük enerji kullanımı ısıtma ve soğutma (top-
lam enerji kullanımının %37’si) olmakla beraber, bu 
konudaki iyileştirmeler “küresel iklim taahhütlerini 
karşılayacak seviyede değildir”. Açıkçası, yerel yapılı 
çevrenin karbonizasyonunda ilerlemeye yönelik 
yaniden tasarlanmış ve yenilenmiş stratejilere ihtiyaç 
vardır (Hafner, Elmes, Read, 2019)

Son zamanlarda, Paris Anlaşması küresel emisyonları 
(ısıtmayı 1.5 °C’ye sınırlayan) bir seviyeye düşürmek 
için küresel bir çerçeve oluşturdu; bu, 1990’lardan 
2050’e kadar birçok yüksek gelirli ülkede %80’den 
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arttırır. Bunun nedeni, her biri kendi gömülü enerjisi 
ve kayıpları olan ek unsurların bina enerji sistemine 
eklenmesidir. Depolama hem karbon bazlı hem de 
maliyet bazlı olabilir. Yani, ilgili karbon içeriği düşük 
olduğunda yenilenebilir sistemden veya şebekeden 
düşük karbon enerjisi elde edilebilir. Şebekeden depo-
lanan düşük karbonlu elektriğin yüksek karbonlu olanın 
yerini alma potansiyeli şu an için ilgi çekici gelebilir, 
ancak büyük ölçüde yenilenebilir bir gelecekte daha 
az ilginç hale gelecektir. Öte yandan, yenilenebilir 
enerji bazlı bir şebeke mevcut olandan çok daha fazla 
depolama alanı gerektirecektir ve depolamaya olan 
ilgiyi artıracaktır (Vuarnoz ve ark., 2018).

3.3.2. Binaların Karbon Emisyonları 
Küresel iklim sistemi özellikle kentleşme faaliyetleri 
gibi insani gelişmelerden kaynaklanan sera gazı 
salınımından etkilenmektedir (Prato, 2008). Kentsel 
alanların küresel karbon döngüsünü değiştirme-
de önemli bir rol oynadığı yaygın olarak kabul 
edilmektedir (Potere ve Schneider, 2007). Kentsel 
karbon döngüsünün doğru analizi ve bölgesel ve 
küresel ekosistemlerle etkileşimi, iklim değişikliğini 
ve atmosferik CO2 konsantrasyonlarını tahmin etmek 
için çok önemlidir. Bununla birlikte, son çalışmalar, 
kentsel alanları ihmal ederken, orman, otlak ve ekili 
arazi gibi farklı arazi tiplerinin karbon akışlarına 
odaklanmıştır (Torssell ve ark., 2007, Chakraborty ve 
ark., 2006). Yapılı çevrelerin ana unsurlarından biri 
olarak, kentsel alanlardaki binalar, enerji, mineraller 
ve su dahil olmak üzere doğal kaynakları tüketir ve 
birçok kirleticileri veya atıkları küresel ve bölgesel 
ekosistemlere geri bırakır. Bu giriş ve çıkışlar hava 
kirliliğine ve büyük miktarda CO2 salınımına neden 
olur. Bu nedenle, sera gazı salınımının azaltılması bu 
yüzyılın en büyük zorluklarından biridir (Ritchie ve 
Roser, 2017). Karbondioksit (CO2), sera gazı emisyo-
nunun büyük çoğunluğunu oluşturur (United States 
Environmental Protection Agency, 2017). Sera gazı ve 
özellikle de CO2 salınımından kaynaklı küresel ısınma, 
sürekli olarak insan varlığını ve ekolojik çevreyi tehdit 
etmekte, son yüzyılda da yükselen deniz seviyeleri, 
mahsul kıtlığı, çölleşme ve haşere çoğalması gibi bir 
takım küresel kaygılara neden olmaktadır (Yujie Lu, 
Cui Peng, Dezhi Li, 2016). Bu bağlamda, birçok ülke 

yerinde yenilenebilir sistemler ve enerji depolama 
teknolojilerini içerir (Turner, J., 2001)

Enerji taşıyıcıları: Yerinde yenilenebilir sistemlere 
ek olarak, binanın enerji tüketimi için gaz, petrol, ısı, 
elektrik, biyokütle, bölge ısıtma veya soğutma gibi 
farklı enerji taşıyıcıları mevcuttur. Elektriğin yanı sıra, 
genellikle zamandan bağımsız dönüşüm faktörleri 
(Conversion Factors-CFs) ile karakterize edilebilirler. 
Şebekeler binalarda enerji kaynağı olarak olağandır. 
An itibariyle, elektriğin karbon ayak izini şebekeden 
gerçek zamanlı olarak izlemek mümkün değildir. LCA 
(Life Cycle Assessment-Yaşam Döngüsü Değerlen-
dirme) veritabanları genellikle elektriki karışımının 
ortalama yıllık dönüşüm faktörlerini içerir (Frischknecht 
ve ark., 2005; KBOB ve ark., 2014). Son zamanlarda, 
Fransa’nın (Roux ve ark., 2016), Belçika’nın (Messagie 
ve ark. 2014), İsveç’in (Kristinsdóttir, Stoll, Nilsson ve 
Brandt, 2013) ve İsviçre’nin (Vuarnoz ve Jusselme, 
2018) geçmiş verilerine dayanarak, elektriğin CO2

eşdeğerini (CO2-eq) saatlik bazda hesaplayan çeşitli 
çalışmalar yayınlanmıştır.

Yerinde yenilenebilir sistem: Esas olarak bir binanın 
konumu ve çevresi ile sınırlı olan yerinde yenilene-
bilir sistemler rüzgar, hidroelektrik, güneş enerjisi, 
fotovoltaik (PV), biyoyakıtlar vb. elemanları ihtiva 
eder. Bir sertifikasyon prosedürü için modelleme ve 
performans değerlendirme çerçevesi kullanıldığında 
bir ısı pompasının yenilenebilir kaynağı genellikle 
dikkate alınmaz (SIA Bulletin 2040, 2017). Bir sistem 
tarafından sağlanan enerjinin dönüşüm faktörleri, 
gömülü faaliyet değerinin (örneğin CFGHG belirleme 
aşamasında sera gazı emisyonları) tüm ömrü boyun-
ca üretilen enerji miktarına oranı olarak hesaplanır 
(Vuarnoz ve ark., 2018).

Depolama teknolojileri: Bir bina enerji sisteminde 
depolama zorunlu değildir, ancak kaynak yatırımların-
dan daha iyi getiri sağlayarak yenilenebilir enerjilerin 
faydalarını artırabilir. Binalarda enerji depolamanın 
pratik uygulaması şu anda elektrik ve ısı ile sınırlıdır 
(Del Pero ve ark., 2018). Enerji depolamayı kullanmanın 
potansiyel faydaları öncelikle ekonomik veya enerji ile 
ilgilidir, ancak depolama bu enerjinin çevresel etkisini 



38 Yapılı Çevreler İçin Enerji Verimli Çözümler

Şekil 3.13. Yapı sektörü kaynaklı CO2 salınımları 
(Melton, 2018) 

Kyoto Protokolü’nün yürürlüğe girmesi, binalardan sa-
lınan CO2 miktarını değerlendirmeyi amaçlayan bir dizi 
çalışmaya zemin hazırlamıştır (Chau ve Leung, 2015). Yapı 
sektörü, yılda 5.3–6.7 Gt CO2’ye varan miktarlarla, diğer 
sektörlere kıyasla göreceli olarak düşük bir maliyetle 
en büyük miktarda CO2 salınımını azaltma potansiye-
line sahiptir (IPCC, 2007). Bu yaklaşım, binalardan CO2

salınımının azaltılması ile ilgili çalışmaların politikacılar, 
bilim adamları ve halk için bir odak noktası olmasını 
sağlar. Bu bağlamda, bir binanın yaşam döngüsü bo-
yunca CO2 salınımının azaltılması, son yıllarda büyük 
bir endişe haline gelmiştir (Gong ve Nie, 2012). Birçok 
çalışma binanın yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarını 
araştırmış olsa da çoğu çalışma enerji tasarrufuna özel 
önem vermiştir. Binaların tüm yaşam döngüsü boyunca 
CO2 salınımlarına ise sadece az sayıda çalışma odaklan-
mıştır. Bir binanın yaşam döngüsü, bir binanın kronolojik 
yaşam döngüsü aşamaları kapsamında beş aşamaya 
ayrılabilir. Bir binanın veya bir yapı malzemesinin CO2

salınımını belirlemek için, bu binanın veya malzemenin 
tüm yaşam döngüsü çeşitli özellikler açısından dikkate 
alınmalıdır:

Hammaddelerin çıkarılması ve yapı malzeme-
lerinin üretimi: Bu aşamada yoğun bir malzeme ve 
enerji girişi vardır. Bu nedenle, CO2 salınımları esas olarak 
enerji tüketimi emisyonları ve endüstriyel süreçlerin 

çeşitli sektörler için uzun vadeli CO2 salınım azaltma 
hedefleri belirlemiştir (IPCC, 2007).

Yapı sektörünün, 2020 yılına kadar toplam CO2 kü-
resel salınımlarının %31’inden fazlasını oluşturacağı 
ve 2050 yılına kadar %52’sini (I. P. C. C. 2011) teşkil 
edeceği tahmin edilmektedir. AB üyesi ülkelerde, 
yapı sektörü yaşam döngüleri boyunca atmosferde 
yayılan karbon salınımlarının neredeyse %50’sine 
tekabül etmektedir (A. Dimoudi, 2008). Avustral-
ya’da, toplam sera gazı salınımının yaklaşık dörtte 
biri (%23) inşaat sektöründen gelen enerji talebinin 
sonucudur (W. K. Biswas, 2014). ABD’de, ulaşım dışı 
mobil kaynakların karbon emisyonlarının %40’ını 
inşaat faaliyetleri oluşturmaktadır (P. Truitt, 2009) ve 
inşaat ekipmanı ve tesislerinden kaynaklanan emis-
yonlar, çoğu salınım türünün %50’sinden fazlasını 
oluşturmaktadır (A.A.Guggemos, A. Horvath, 2006). 
İngiltere’de, inşaat ile ilgili faaliyetler, toplam CO2 salı-
nımının yaklaşık %47’sini oluşturmaktadır (BIS, 2010), 
2011 yılında 42.6 Mega ton CO2e salınımı meydana 
gelmiştir (MtCO2e), bu salınımın yaklaşık 10 MtCO2e 
kısmı inşaat operasyonel faaliyetleri ile ilişkili ve 22 
MtCO2e kısmı da malzeme üretiminden dolayıdır (J. 
Giesekam, J. Barrett, P. Taylor, A. Owen, 2014). Kore’de, 
inşaat sektöründeki karbon salınımları ülkenin toplam 
salınımının %23’ünü oluşturmaktadır (R. K. TRoK, 2011). 
Söz konusu oranlara paralel olarak, ülkeler yerli CO2

salınımlarını azaltmak için bazı taahhütlerde bulun-
muşlardır. Bu taahhütlerden biri, 37 sanayileşmiş ülke 
ve Avrupa Topluluğu tarafından imzalanmış sera gazı 
salınımlarını 1990’lara kadar %5 azaltmak için bağlayıcı 
hedefler belirleyen Kyoto protokolüdür.

Gömülü karbonun işlenme şekilleri inşaat sek-
töründe değişikliğe uğramazsa, 2015-2050 yılları 
arasında yeni inşa edilen binalardan kaynaklanan 
salınımların %90’ını oluşturması öngörülmektedir. 
Yapı sektörü ile ilgili CO2 salınımlarının oranları Şekil 
3.13’te sunulmuştur.
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dayanarak, binalar dünyanın toplam enerji tüketiminin 
yaklaşık %30-35’ini (inşaat ve işletme sırasında) ve 
toplam CO2 emisyonlarının %40’ini oluşturmaktadır 
(International Energy Agency, 2018). Enerji verimliliği 
çözümleri ile binalarda enerji tüketimi ve sera gazı 
emisyonlarının azaltılması, enerji ve sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşmak için ana hedeftir. Bu amaç çerçe-
vesinde mevcut ve yeni binaların enerji performansını 
artırmak için önemli girişimler başlatılmıştır. ABD’de, 
ABD Enerji Bakanlığı (DOE) Bina Teknolojileri Ofisi, bi-
naların enerji kullanım yoğunluğunu (EUI) 2030 yılına 
kadar neredeyse %30 ve uzun vadede %50 azaltmak 
için hedefler belirlemiştir (Hong ve ark., 2018). Ayrıca, 
Avrupa’da, AB Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2002 
yılında Binaların Enerji Performansı Direktifi (EPBD) 
yayınlamıştır (European Commission, 2010, 2002). Bu 
direktifte bina enerji performansının değerlendirilmesi 
için ortak bir metodoloji ve standartlar oluşturulması 
amaçlanmıştır. Direktif “sıfır enerji bina” konsepti kap-
samında başvuruları başlatmak için 2010 yılında revize 
edilmiştir (AB, 2010).

Söz konusu girişimler ve diğerleri kapsamında, düşük 
karbonlu bir çevreye dönüşerek iklim değişikliğini hafif-
letmek, politikacılar için stresli zorluklar oluşturmaktadır. 
Bu durumda, belirli bir çevresel etkiye odaklanmak ye-
rine, tüm etkileri ele alan enerji talebini azaltmak daha 
önemlidir. Binalarda enerji talebinin azaltılması sera gazı 
azaltma stratejilerinin önemli bir bileşeni olarak kabul 
edilir. Hükümetler büyük ölçekli sektörel müdahalele-
re yöneldikçe, enerji talebi politikasının geliştirilmesi, 
uygulanması ve devam eden değerlendirmesini des-
teklemek için çok daha sağlam bir araştırma ve kanıt 
veritabanı gereklidir. Düşük karbonlu yapılı çevreye 
geçiş, hem enerji hizmetlerinin daha verimli bir şekilde 
iletilmesini ve binaların enerji performansında bir ka-
deme atlamayı, hem de kullanılan enerjinin agresif bir 
şekilde dekarbonizasyonunu gerektirecektir. Bununla 
birlikte, ulusal ve bölgesel bazda, binaların enerji per-
formansındaki bu önemli değişikliği desteklemek için 
gerekli olan bina stokları için önkoşul verileri genellikle 
yoktur, erişilemez veya eksiktir (örneğin, enerji sayacı 
verileri, fiziksel bina bilgileri, bina sakinlerinin detayları 
vb.) (Hamilton, Summerfield, Oreszczyn, Ruysevelt, 2017).

emisyonlarından kaynaklanmaktadır. Bu emisyonlar, 
hammadde çıkarma, nakliye ve üretim de dahil olmak 
üzere tüm malzemelerin yaşam döngüsü boyunca bi-
rincil enerji ve elektrik tüketiminden kaynaklanmaktadır 
(You and Hu, 2011).

Bina inşaatı veya yenileme: Bu aşamada, bir binanın 
inşa edilmesi veya yenilenmesi için kısa sürede büyük 
miktarda yapı malzemesi ve enerji tüketilir. Belirli inşaat 
atıkları ortaya çıkar ve depolama alanlarına taşınır. Bu 
süreçler büyük miktarda CO2 emisyonu ile sonuçlanır 
(You, F. Hu, D., 2011).

Bina işletme süreci: Malzeme giriş ve çıkışlarının yo-
ğunluğu bu aşamada nispeten düşüktür, böylece CO2

emisyonları esas olarak enerji tüketiminden kaynaklanır 
(You, F. Hu, D., 2011).

Bina yıkımı: Binalar kullanım dışındayken, bina yıkımı 
için manuel veya mekanik ekipman kullanılır. Yıkım-
dan kaynaklanan atıklar geri dönüştürülürken, inşaat 
atıklarının çoğu depolama alanına taşınır. Bu nedenle, 
CO2 emisyonları esas olarak bu safhadaki faaliyetler 
için gereken enerji tüketiminden kaynaklanmaktadır 
(You ve Hu, 2011).

Atıkların arıtımı ve imhası: Çoğu bina atıkları de-
polama alanlarından toplanır. Bazıları biyolojik olarak 
parçalanabilir, kaçak salınım olarak CO2 üretir. Diğerleri 
çözünebilir değildir, araziyi en az 10 yıl işgal eder ve 
arazi ayak izi emisyonlarına neden olur. Atıkların geri 
dönüşümü göz önüne alındığında, çoğu bina atığı bir 
bina sisteminde kullanılmaz, bu da geri dönüşümle 
CO2 emisyonlarının azaltılmasının nispeten sınırlı ol-
duğu anlamına gelir. Bu aşamadaki CO2 salınımı, enerji 
tüketimi, bina atıklarının kaçak emisyonları, arazi ayak 
izi emisyonları ve atık geri dönüşümü yoluyla karbon 
geri dönüşümü ile belirlenir (You ve Hu, 2011).

3.3.3. Enerji Talebinin Azalması ve Binalarda 
Karbon Emisyonu 
Bugün, binalar dünya çapında toplam enerji tüketimi-
nin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Uluslararası 
Enerji Ajansı raporundaki enerji tüketimi istatistiklerine 
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Lowe, 2012; Lowe ve Oreszczyn, 2008). Bununla birlikte, 
binalardan gelen enerji talebini anlamak için mevcut 
ampirik kanıt veritabanı, bu politikaların sağlam bir 
şekilde uygulanmasını, değerlendirilmesini veya başka 
girişimler önerme ihtiyacını karşılayamamaktadır (Geller 
ve ark., 2016; Hamilton, Summerfield, Oreszczyn ve 
Ruysevelt, 2017).

Enerji ve bina araştırma topluluğu, enerji ve bina 
araştırmalarının kültüründe ve uygulanmasında eşza-
manlı bir dönüşüm gerektiren olağanüstü bir zorlukla 
karşı karşıyadır (Summerfield ve Lowe, 2012). Enerji 
ihtiyacının sadece teknik yönlerini ele alan araştır-
ma gayretlerinin ötesinde, enerji talebini etkileyen 
mesleki davranışların dinamik ve içiçe geçmiş etkileri 
ile teknik, sosyal, yaşam tarzı, ekonomik ve çevresel 
faktörleri çözmeyi hedefleyen daha multidisipliner 
çalışmalara doğru yönelmek gerekmektedir (Attari 
ve ark., 2010, Dietz, 2010, Wilhite ve ark. 2000, Sorrell, 
2007). Bunun yerine, çoğu enerji talebi araştırmasın-
da görülen genel yaklaşım, küçük ölçekli çalışmalar 
ve karmaşık alt-seviye bir sistemdeki müdahalelerin 
istenmeyen sonuçlarını ve olguları belirlemede dahi 
zorluk çeken, parçalanmış, tek disiplinli yöntemlerle 
karakterize edilebilir (Pérez-Lombard, 2008). Bu, bina 
enerji modellerinden gelen tahminlerin geçerliliği 
ve uygulanabilirliği ile ilgili temel teorik kısıtlamalar 
açısından netliği azaltmıştır (Galvin ve Sunikka-Blank, 
2016). Sonuç olarak, araştırma bulgularının yorumlan-
ması, politikacılar ve endüstri için açıkça yol gösterme 
noktasında, kapsamı ve genellenebilirliği açısından 
eksik kalmaktadır (Summerfield ve Lowe, 2012). İster 
ulusal çapta, isterse de alt sektör / nüfus odaklı olsun, 
öngörü modelleri enerji ve hizmet talebinin “temelini” 
tanımlamak için sağlam verilere ihtiyaç duyar; aksi 
takdirde, kötü tanımlanmış sosyo-teknik bağlamlara 
geleceğin teknolojilerini uygulama riski altındadır 
(Hamilton, Summerfield, Oreszczyn, Ruysevelt, 2017).

Emisyonlarını azaltma hedefi göz önüne alındığında, 
yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden tedbirler 
enerji verimliliği önlemleri kadar etkili olabilir, bu 
nedenle, enerji talebinin azaltılması ve yenilenebilir 
enerji kullanımı arasındaki en iyi dengeyi belirlemek 
önemlidir (Almeida, Ferreira, 2018).

Binalarda enerji talebine odaklanan politikalar, iklim deği-
şikliğini, fiyatları ve ekonomikliği, enerji arzını, piyasa düzen-
lemelerini ve sağlık ve refah sorunlarını azaltan karmaşık, 
çok amaçlı ve etkileşimli bir ortamda geliştirilmektedir. 
Bununla birlikte, bugüne kadar, enerji politikası yeterince 
tanınmamış veya bu karmaşıklığa cevap verememiştir. Bu 
durum, politikaların bu karmaşık, sosyo-teknik zorlukların 
birçoğunu zamanında ele alamadığı veya yeterince ele 
almadığı anlamına gelmektedir. İngiltere’nin bina yapısı 
hedeflerinin geri dönüşü, şu anda feshedilmiş sıfır karbon 
yapı hedefini desteklemek için bu sorunun bir örneği 
olabilir (Marchand ve ark., 2015). Bu başarısızlığın, aslında 
Paris İklim Anlaşmasında ulusal olarak tanımlanmış farklı 
katkıların uyumsuzluğundan ve 2 °C küresel ısınmayı 
önlemek için gerekli farklı eylemlerin uyumsuzluğun-
dan dolayı olduğu görülür (UNEP, 2016). Enerji ve bina 
politikası nüfus ölçeğine odaklanmaktadır, ancak mevcut 
araştırmalar büyük ölçüde bireysel birimler düzeyinde 
(örneğin binalar, insanlar, haneler) ve küçük ölçekli, tek 
disiplinli bir perspektiften yürütülmektedir. Politikaların 
da ötesinde, yapı sektörü ve teknoloji üreticileri popü-
lasyonlara odaklanan ürünler üretir (örneğin, ulusal yapı 
stoku, bina tipolojileri, şehirler). Bu endüstriler pazarlarını 
anlamak için nüfus verilerine güvenirken, teknoloji ise ürün 
potansiyelini belirlemek için saha çalışmaları yapmaktadır. 
Binaların enerji talebine ilişkin ayrıntılı ampirik verilerin sınırlı 
oluşu, pazarın potansiyelini ve yaygın olarak kullanılan 
teknolojilerin etkisini kavramayı zorlaştırmaktadır. Bu da, 
binalarda enerji talebi, nüfus içindeki varlığı ve sürekliliği 
etrafındaki sorunlara ilişkin derin anlayışların ciddi şekil-
de sınırlı olduğu anlamına gelir; bu aynı zamanda etkili 
politika, ürün geliştirme ve yayılmayı da zayıflatmaktadır. 
Ulusal sürdürülebilir kalkınma ve dekarbonizasyon planları 
gelişme gösterdikçe, hükümetler, araştırma kuruluşları 
ve ticari kuruluşlar, müdahale programları için, destek 
modelleme çalışmaları yapabilmek için, geçmiş uygula-
maları değerlendirebilmek ve geleceğe matuf tahminler 
yapabilmek için daha deneysel verilere ihtiyaç duyacaktır 
(Hamilton, Summerfield, Oreszczyn ve Ruyssevelt, 2017).

Bina stokunun düşük karbonlu dönüşümünün sonuç-
ları, önerilen enerji talebindeki düşüşün ölçeği, farklı 
bina alt sektörlerindeki değişimin kapsamı ve sağlam 
sonuçlar elde etmek için gereken aciliyet artık gittikçe 
artan bir ivmeyle kabul görmektedir (Summerfield ve 
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koşullar ile bina sakinlerinin bireysel etkileşimleri ve uy-
gulamaları arasındaki karmaşık etkileşimleri dikkate alır.

Enerji epidemiyolojisi, ilgili tüm disiplinlere kapsamlı 
bir yaklaşım sağlar. Büyük ölçekli çalışmalardan elde 
edilen bulgular, geleneksel küçük ölçekli çalışmalar için 
bir bağlam oluşturur ve öngörü modellerine yapılan 
girişler kapsamında enerji politikasını bilgilendirir (Şekil 
3.14). Bu yaklaşım, enerji talebi mekanizmalarını ve farklı 
talep seviyelerine yol açan koşulların belirleyicilerini 
araştırmak ve tanımlamak için kullanılabilir. Obezite gibi, 
binalarda da enerji talebi, tanımlanmış ve ölçülebilen 
bir sonuç üreten bir dizi etkileşimli faktör içeren bir 
spektrum üzerinden tanımlanabilir.

Binalar enerji talebinde zamana bağlı değişiklikler ya-
şamaktadır ve bu talep, zamana bağlı yaşam döngüsü 
yüklerini de gösterebilen enerji arzı ile karşılanmaktadır. 
Sonuç olarak, şimdiye kadar genel olarak yıllık ortalama 
dönüşüm faktörlerine dayanan binaların işletme süreç 
performans değerlendirmeleri, birincil enerji optimizas-
yonu veya sera gazı salınımının azaltılması için dinamik 
stratejilerin geliştirilmesine müsaade etmemektedir 
(Vuarnoz ve ark., 2018). 

Tarihsel olarak, hem ayrıntılı hem de stratejik politikalar 
geliştirme sürecine rehberlik edebilecek nispeten az 
sayıda ampirik büyük ölçekli kanıt mevcuttu. Binalardan 
kaynaklı enerji kullanımı ve karbon emisyonlarında önemli 
ve uzun vadeli düşüşler için, gerçekçi geçiş süreçleri 
geliştirilmelidir (Hamilton, Summerfield, Oreszczyn, 
ruysevelt, 2017).

• Düşük karbonlu ve düşük enerji çözümlerinin ge-
liştirilmesinde politika geliştirilmesi ve endüstriyi 
desteklemek için gerçek bina enerji kullanım verilerine 
başvurmanın kapsamının değerlendirilmesi;

• Bina ve sakinlerine ait veriler de dahil olmak üzere 
gerçek bina enerji kullanımı ile ilgili verileri toplamak 
ve analiz etmek için örnek uygulama yöntemlerinin 
oluşturulması;

• Bina stok veri kümelerini geliştirmek, bina stok model-
leri geliştirmek ve öğrenilebilecek ve paylaşılabilecek 
dersleri belirlemek için enerji performans açığını ele 
alan ulusal yaklaşımların karşılaştırılması.

Bina enerji epidemiyolojisi, farklılığın ve enerji tüketen 
nüfus arasındaki farklılığın nedenlerinin daha iyi anlaşıl-
masını sağlamak için enerji talebinin incelenmesidir. Fizik 
ve mühendislik sistemleri, sosyo-ekonomik ve çevresel 

Şekil 3.14. Pratik olarak enerji epidemiyolojisi ve politika geliştirme ve değerlendirmesi ile olan etkileşimi 
(Hamilton, Summerfield, Oreszczyn, Ruyssevelt, 2017).
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