
BİNA ENERJİ PERFORMANSINI
OLUMLU ETKİLEYEN 

UYGULAMALAR



�ENERJİ İTHALATINA 48 MİLYON DOLAR ÖDEYEN 
ÜLKEMİZDE BİNALARIN %90’I YALITIMSIZ.

� ÜLKEMİZDE BİNALAR,AYNI HACİM VE YA AM ALANINA 
SAHİP AVRUPA’DAKİ PASİF EV(PASSIVE HOUSE) OLAN 
ÇAĞDA LARINA GÖRE 20 KAT FAZLA ENERJİ
TÜKETMEKTEDİR.

� ÜLKEMİZLE KIYASLANDIĞINDA DAHA SOĞUK BİR İKLİME 
SAHİP ALMANYA’DA ISINMAK İÇİN HARCANAN ENERJİ
METREKARE BA INA 30 – 60 kWh TİR.

� AYNI HACİME SAHİP YAPININ ÜLKEMİZDEKİ KAR ILIĞI 
İSE, ISINMAK İÇİN HARCANAN ENERJİ METREKARE BA INA 
300 – 350 kWh TİR.
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ISI İZOLASYONU OLMAYAN BİNALARIN TERMAL KAMERA FOTOĞRAFLARI



� TS 825 ISI YALITIM ESASLARINA GÖRE İN A EDİLEN 
YAPININ %70 TASARRUF EDİLMESİ SAĞLANIRKEN, PASİF 
EV OLARAK İN A EDİLEN EVE GÖRE 8 KAT DAHA FAZLA 
ENERJİ TÜKETMEKTEDİR.

� AYNI BİNALARIN CO2 EMİSYON DEĞERİ SIFIR DEĞERİNE 
YAKIN GERÇEKLE MEKTEDİR. YALNIZ KONUT OLARAK 
KULLANILAN BİNALARIN YANINDA; HASTANE, OKUL, OFİS , 
REZİDANSLAR,AVM GİBİ YAPILARDA HAYATA 
GEÇİRİLDİĞİNDE EKONOMİ VE EKOLOJİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ ÇARPICI BİR  EKİLDE ORTAYA ÇIKMAKTADIR.

� PASİF EV KULLANAN İNSANLARIN CO2 AYAK İZİ %95 
ORANINDA AZALMAKTADIR.



5

KÜRESEL  ETKİLENME



� İLK OLARAK ALMANYA DARMSTADT’DA 1993 YILINDA 
İN A EDİLEN PASİF EV ÇAĞDA LARINA GÖRE % 90 DAHA 
AZ ENERJİ TÜKETMEKTEDİR.

� AMERİKA BİRLE İK DEVLETLERİNDE MİNNESOTA’DA 
İN A EDİLEN EV,AYNI EYALETTE STANDARTLARA UYGUN 
İN A EDİLEN EVDEN % 85 DAHA AZ ENERJİ
TÜKETMEKTEDİR.

� AYNI STANDARDIN İNGİLTERE’DEKİ VERİMLİLİK 
DEĞERLERİ; MEVCUT STANDARTLARA GÖRE İN A EDİLEN 
BİNAYA GÖRE %77 MERTEBESİNE ULA MAKTADIR.

� AYNI PASİV EV EN SICAK BÖLGE OLAN SEVİLLA’DA İN A 
EDİLDİĞİNDE İÇ MAHAL ISISI  37C’DEN 30C’YE  
GERİLEMİ TİR.



� ALMANYA’DA 12.000’DEN FAZLA PASİF EV İN A 
EDİLMİ TİR.

� FRANKFURT  BELEDİYESİ BUNDAN BÖYLE İN A 
EDİLECEK KAMU BİNALARINA PASİV EV KONSEPTİ
STANDARTLARINI ZORUNLU HALE GETİRMİ TİR.

� İTALYA’DA İN A EDİLEN PASİF EV,ÇAĞDA LARINA 
GÖRE %92’LİK ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMI ,KARBON 
EMİSYONU SIFIRA İNDİRİLMİ TİR.



� AVRUPA TOPLULUĞU ÜYE ÜLKELERİ 2019’DAN İTİBAREN 
İN A EDİLECEK TÜM YAPILAR İÇİN PASİF EV KRİTERLERİNİ
BEMİNSEMİ VE MUTABAKATA VARARAK ÇALI MALARINA 
BA LAMI TIR.

� ÜLKEMİZDE B.E.P YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE BU ALANDA 
ÖNEMLİ BİR ADIM ATILMI OLSA DA ENERJİ MALİYETLERİ
KAR ILA TIRILDIĞINDA HALEN DAHA KONFORLU YA AYAN 
AVRUPALILARA GÖRE, ENERJİYE ÇOK DAHA FAZLA PARA 
ÖDÜYORUZ.

� PASİF EV OLARAK İN A EDİLMİ BİNANIN METREKARESİ
İÇİN  10 – 25 € ÖDEYEN KULLANICIYA GÖRE AYNI BİNANIN 
TS 825 UYGULANMI HALİNDE ENERJİ MALİYETİ
METREKARE BA INA 80 – 200 € OLARAK 
GERÇEKLE MEKTEDİR.
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PASİF EV’İN ÖZELLİKLERİ
• Kentsel yaşam alanlarına değer katması, 
• Binanın değerini artırması,
• Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının en aza indirilmesi, 
• Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlaması, 
• Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirmeye alınması, 
• Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması, 
• Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltma, 
• Güneş enerjisinden yararlanma,
• Doğal ışıktan yaralanma, 
• Yeşil katmanların güneş ışınlarını yansıtmaması ile sera etkisini    

oluşturan  yansımaları azaltması, 
• Enerji tasarrufu sağlaması, 
• Yeşil katmanları ile oksijen üretmesi, 
• İzolasyon sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit 

salınımının azaltılması,  
 eklinde özetlenebilir.
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PASİF EV 

� PASİF EV TASARIMINDA; MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK 
DİSİPLİNLERİ İ BİRLİĞİ YAPMAKTA, EKOLOJİK NİTELİKTE 
MALZEME VE TASARIM DETAYLARI ÖN PLANA ÇIKMAKTADIR.
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PASİF EV
YE İL ÇATI  TASARIMI ;

Yeşil çatı, yeşil binanın en önemli uygulamalarından biridir. Yeşil bina 
olarak nitelendirilen binalarda giderek daha yaygın uygulanmakta olan 
yeşil çatı, doğaya ve binaya bir çok faydalar sağlamaktadır. 

1. YAĞMUR SUYU 

Yağmur suyunu kullanıp, yeşil örtüye dönüştürdüğünden, drenaj 
yoğunluğunu azaltır. Yani böylece "atık su" şebeke yükü hafifler. 20-
40 cm arası yoğun bitkilendirilmiş bir çatı 10-15 cm yüksekliğinde su 
tutma kapasitesine sahiptir. Genel olarak kente düşen yağmur 
suyunun % 10-15'inin yeşil çatılarda tutulması mümkündür. 10 cm 
toprak kalınlığı kendi üzerine düşen yağmurun % 50'sini, 20 cm 
toprak ise % 60'ını tutabilmektedir. Bu oran 50 cm toprak kalınlığında 
% 90'a varmaktadır. 
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PASİF EV

2. HAVA KİRLİLİĞİ

Hava kirliliğini, tozu azaltır. 1 m2 çim alan 100 m2 yaprak yüzeyi 
oluşturur. Bu da her metrekare başına yılda rüzgara bağlı olarak 200 
gr ile 2 kg arasında toz tutma olanağı demektir.. Yeşil örtüsü olan ve 
olmayan bölgeler arasında yapılan ölçümlerde, yeşile sahip 
olmayanlarda bir litre havada 3 ila 7 katı fazla toz partikülü
bulunmuştur. 

3. ELEKTROMANYETİK I INIM 

Elektromanyetik radyasyonu soğurur. 10 cm toprak katmanı olan yeşil 
çatının elektromanyetik ışınımı % 99'a kadar azalttığı ölçülmüştür. 

YE İL ÇATI  TASARIMI ;
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PASİF EV

4. SERA GAZLARI ve AĞIR METALLER 

Sera gazlarını yok eder. Yağmur suyuna havadan karışan ağır 
metaller ve tuz, toprak tarafından tutulur. Kadmiyum, bakır ve 
kurşunun % 98, çinkonun % 16 oranında tutularak sudan arındırıldığı
görülmüştür. 

5. GERİ DÖNÜ ÜM ve DÜ ÜK ENERJİ

Geri dönüşümlü bir malzemedir. Elde edilmesinde ve uygulamasında 
çok düşük enerji kullanılır. Genellikle insan gücü yeterlidir. 

YE İL ÇATI  TASARIMI ;
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PASİF EV

6. İZOLASYON ve AĞIRLIK 

Toprağa, %50 torf katarak ve su tutma özelliğini arttırmak için perlit ve bor 
türevleri ile karıştırarak, "kuru halde" taş yününe eşdeğer ısı izolasyon 
değerleri sağlanabilir. Böylece yüksek izolasyon değeri olan ve ısı
radyasyonu yapmayan yapısı ile kentsel ısı adası etkisini azaltır, çatı
yüzeyinin ısısını düşürür, serin ortam yaratır. Yapıya ısı girişini % 85 , ısı
kaybını % 70 azalttığı ölçülmüştür. Dolayısı ile, ısıtma ve soğutma 
giderlerini düşürür, kentsel konforu yükseltir. 
Yukarıdaki karışım, toprak ağırlığını; 1 ton/m3'den 600 kg/m3’ e kadar 
düşürür. Bu da 10 cm toprak örtüsü için 60 kg/m2 demektir. Bu kalınlıkta 
toprağın an fazla 5 cm yüksekliğinde su tutabildiği düşünülürse hesaba 
alınması gereken toplam ağırlık en fazla 60+50 = 110 kg/m2 olacaktır. 
Genel anlamda; çatının su izolasyonu amacı için de, organik bağlayıcılı, 
perlit esaslı ve ülkemizde imal edilebilen özel bir şap-sıva ile petrol türevi 
membranlara ihtiyaç duymadan mükemmel sonuçlar almak mümkündür. 
Bu malzeme buhar geçirmekte fakat ısı ve suyu geçirmemektedir. 

YE İL ÇATI  TASARIMI ;
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PASİF EV

7. OKSİJEN ÜRETİMİ ve BUHAR GEÇİRİMİ

Hava kalitesini yükseltir, nefes almayı kolaylaştırır. 25 m2 yaprak yüzeyi 
insanın bir saatte tükettiği kadar yani, 27 gr oksijen üretir. Yaz aylarında, 1 
m2 çim çatı 4 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Gece ve kış aylarının 
ortalamaya girmesi halinde 1.5 m2 çim alanın bir yılda, bir insanın yıllık 
ihtiyacı kadar oksijen üretebileceği hesaplanabilir. Ayrıca bu örtü buhar 
geçirimi özelliği ile, yapının da nefes almasını, yapı içi nemin atılmasını
sağlar. Kapalı mekanlardaki bu özellik, insan ve yapı sağlığı açısından son 
derece önemlidir. Yaşam konforunu belirler. Isının hissedilme eşiğini 
olumlu yönde etkiler. 

8.YANGIN 

Bünyesinde hiçbir yanıcı malzeme yoktur. Isı ve alev geçirmez. 
Dolayısı ile yangın korunumunu en üst seviyeye çıkartır. 

YE İL ÇATI  TASARIMI ;
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PASİF EV

9. SES İZOLASYONU 

Yeşil çatı gürültüyü emerek azaltır. Sessiz mekanlar sağlar.Alçak 
frekansları toprak, yüksek frekansları bitki örtüsü bloke eder. 12 cm toprak 
kalınlığı; 40 db, 20 cm ise; 46 db izolasyon sağlamaktadır. Normal 
konuşma sesini 50 db ve gürültüden rahatsızlık eşiğimizi 60 db kabul 
edersek, 12 cm'lik yeşil çatının 90-100 db olan kamyon ve tren sesini bile 
gürültü eşiğimizin altına düşürebildiğini görürüz. 

10. YAPIYI KORUMA ve KOLLAMA 

Yapıyı ultraviyole ışınlarından, çatıyı ve taşıyıcı kostrüksiyonu mekanik 
hasarlardan korur. Geleneksel çatılarda -20 ile +80 arasındaki 
genleşme aralığına karşılık 10 cm bir yeşil çatı günlük ve mevsimsel ısı
değişiklikleri aralığını daraltır. Yüzey ısısı 10 ila 30 derece arasında 
kalarak büzülme ve genleşme stresi yaratmadığından malzeme 
yorgunluğu ve kırılganlık oluşturmaz. Çatı ve yapı ömrünü uzatır, 
yenileme maliyetini ve işletim giderlerini düşürür. 

YE İL ÇATI  TASARIMI ;
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PASİF EV 

� BİTKİ TOPRAĞI, ISI YALITIMINA KATKIDA 

BULUNMAKTADIR.

� DRENAJ SİSTEMİ MALİYETİ AZALMI TIR.

� BİTKİ ÖRTÜSÜ CO2 GAZINI ABSORBE 
ETMEKTEDİR.

� SES İZOLASYONU SAĞLANMAKTADIR.

� DAHA FAZLA  DOĞAL AYDINLATMADAN 
YARARLANILMAKTADIR.
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PASİF EV

� KULLANILAN BETONUN % 80’İ,

� KULLANILAN TUĞLANIN % 80’İ,

� ÇELİĞİN %65’İ,

� ALÜMİNYUMUN %79’U,

� YALITIM MALZEMELERİNİN % 80’İ

� CAMIN %21’İ

GERİ DÖNÜ TÜRÜLMÜ 

MALZEMELERDEN ÜRETİLİR.
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PASİF EV
MİMARİ KO ULLAR VE İZOLASYON;
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PASİF EV
MİMARİ KO ULLAR VE İZOLASYON;
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PASİF EV

DI KABUK UYGULAMA YALITIM DETAYI

PENCERE DETAYI
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PASİF EV

İZOLASYONUN C EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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PASİF EV
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PASİF EV
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PASİF EV

PASİF EVİN TERMAL  KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
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PASİF EV
HAVALANDIRMA;

Pasif evde havalandırma pencere açılarak yapılamaz. Merkezi havalandırma 
sistemi kurulur.Böylece pencerelerden yapılan havalandırmaya göre % 80 –
90 oranında ısı kaybının önüne geçilmiş olur.

Havalandırma için ısı geri kazanımlı cihazlar sisteme entegre edilerek hava 
sirkülasyonu gerçekleştirilir.0C’de dış ortamdan alınan temiz hava, egsozt 
yapılan kirli havadan alınan ısı ile % 80 oranında ısıtılarak 16C düzeyine 
çıkarılabilse de sisteme ilave düzenekler katılarak yeterli ısıtma şu şekilde 
gerçekleştirilir;

Dış ortamdan çekilen taze hava toprak altındaki bir ısı kollektöründen
geçirilerek sistem verimi % 90 oranında arttırılır. Isı geri kazanım cihazı
elektrik motoru müstakil bir  ev için yaklaşık 30W  tüketecektir.Tüketim, 
üretimdeki tasarrufun 1/10 kadar gerçekleşeceğinden yaklaşık 500W’lık bir ısı
geri kazanım cihazı müstakil bir ev için yeterli olacaktır.
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PASİF EV
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PASİF EV
İKLİMLENDİRME;

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEM ÇÖZÜMÜNDE ISI POMPASI

Isı pompaları genel anlamda ısıyı üretmek yerine taşımayı amaçlar. 
Bunun içinde ısının alınacağı bir ısı çukuruna ihtiyaç vardır. Bu amaçla 
kullanılan sıcaklığı sabit kabul edebilen ısı çukurları toprak ve sudur. 
Toprak/Su kaynaklı ısı pompası teknolojisi yeryüzünün belirli bir 
derinliğinde sıcaklığın yıl içinde nispeten sabit kalması gerçeğine 
dayanır. Bahsedilen derinlikte toprak tabakası kışın yeryüzünün altında 
veya yer altı sularında depolanmış ısıyı binaya, yazın bina içindeki ısıyı
yeraltına taşıyarak, dolayısı ile binayı soğutarak doğanın bize verdiği 
bu avantajı kullanırlar. Kısaca yer altı; kışın bir ısı kaynağı, yazın ise 
ısıyı emen bir çukur olarak çalışır. 

Toprak/Su kaynaklı ısı pompaları günümüzde ısıtma - soğutma ve 
sıcak kullanım suyu eldesinde kullanılmaktadırlar. Bu ihtiyaçların 
tümüne tek makinayla vevap verebildikleri için de tercih sebebi 
olmuşlardır. 
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PASİF EV

Yer kaynaklı sistemlerde genelde harcanan bir birim elektrik karşılığında 
ortalama 4,5-5 birim enerji kazancı sağlanırken, su kaynaklı ısı pompalarında 
akarsu,deniz vb.. kullanılmasında COP değeri 6.5-8 değerlerine kadar 
Çıkabilmektedir. Akıllı sayaç uygulaması ile birlikte normal olarak 3-5 yıl arası
olan amortisman süreleri 2-4 yıl gibi düşük sürelere inmektedir. Ayrıca güneş
kollektörleri ile birlikte çalışma imkanı bu süreyi daha da aşağıya çekmektedir.
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PASİF EV

Isı Pompalarının Temel Avantajları

� Bedelsiz termal enerjinin değerlendirilmesi, 
� Konvensiyal (sınırlı) enerji kaynakları tüketiminin minimuma indirilmesi, 
� Kompresör ve sirkülasyon pompalarının çalışmasını sağlayan elektrik 
enerjisi dışındaki kısım topraktan bedelsiz olarak sağlanır. 
� CO2 ve diğer sera etkisi yaratan, küresel ısınmaya katkısı olan gaz 
oluşturmaması nedeniyle çevre dostu olması, 
� Yakıt depolama ihtiyacı olmadığından enerjiyi kullanmadan önce ödeme 
gereğinin olmayışı,
� Tamamen sessiz çalışma ve estetik dizayna sahip bulunuşu nedeniyle 
yerleştirileceği alan konusunda seçenek sağlaması, 
� Sulu ve kuru sistemlerin her ikisine de mükemmel uyum (radyatör, fancoil, 
yerden ısıtma/soğutma sistemleri),
� Tek bir cihaz yatırımı ile ısıtma, soğutma ve sıcak su elde etme imkanı, 
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PASİF EV

Isı Pompalarının Temel Avantajları

� Bilinen en verimli ısıtma-soğutma sistemi, 
� Isıtmada LPG’ye göre %70, motorine göre %75 ekonomik 
kullanım, 
� Soğutmada split klimadan %40 ekonomik kullanım, 
� Baca, yakıt tankı, dış ünite kullanımı yok,
� Bina otomasyon zorunluluğu olmaması, 
� Çok az mekanik oda ve şaft gereksinimi, 
� Yüksek enerji verimi, 
� Bağımsız zon kontrol ve fatura ödeme, 
� Ekonomik bakım ve işletme maliyeti, 
� İhtiyaca göre kolaylıkla cihaz ekleme ve kısmi açılış yapabilme 
imkanı olarak sıralanabilir.
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PASİF EV

YAĞMUR SUYU BİRİKTİRME VE KULLANMA SİSTEMLERİ

� Sadece yağmur suyunun, kullanım suyu olarak 
basit bir ön filtreden geçirilmesi ile sağlanan su, 
tüketimini %60-65 oranında düşürecektir. 
Aynı şekilde, tüm musluklara takılacak çok düşük 
maliyetli su tasarruf cihazları, hava karışımı ile 
suyun basıncını arttırmakta, buna karşılık su 
tüketimini %20-25 azaltmaktadır. 

�  ehir suyu, ancak bu kaynaklar yetersiz 
olduğunda kullanılacak, denize yakın yerlerde, ters 
ozmos ve ultrafiltrasyon sistemler ile kaynak suyu 
kalitesinde içme ve kullanım suyu elde edilecektir. 
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TEMİZ SU TÜKETİMİ
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PASİF EV
YAĞMUR SUYU BİRİKTİRME VE KULLANMA SİSTEMLERİ
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PASİF EV

1. Bahçelerde iklime ve toprağa uygun bitki türünün ekilmesi: 

Bahçeli olarak tasarlanmış “pasif ev” için; doğal ve yer altı
kaynaklarından elde edilen içilebilir nitelikteki suyu bahçe ve 
bitkileri sulamak için kullanımını azaltılmasını veya tamamen bu 
suyun kullanılmamasını amaçlamaktadır. 
Ekilen bitkiler için gerekli olan suyun azaltılması bu bitkilerin iklim 
ve doğa şartları çerçevesinde suya olan ihtiyacı ile doğrudan 
orantılı olduğu açıktır. Bu nedenle iklim ve toprak şartları ele 
alınarak ekilen bitkilerin diğer bitkilere göre az su kullanma 
ihtiyacı, bu bitkilerin grup halinde ekilmesi ile yapılan bahçe 
dizaynı göz önüne alınmalıdır. 

YAĞMUR SUYU BİRİKTİRME VE KULLANMA SİSTEMLERİ
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PASİF EV

2. Bahçelerde yüksek verimli sulama sistemlerinin kullanılması

Yağmurlama Sistemi: Toprak içine döşenmiş Polyvinly Chloride (PVC) 
veya donma tehlikesi olan bölgelerde Polyethylene borusu ile suyun 
bahçe parseline sprinkler ile dağıtılmasını sağlayan sistemlerdir. Su 
basıncını sağlamak için pompa, bitki türüne göre gübre tankı kullanmak 
mümkündür. Günümüzde bu sistemi üreten firmalar yüksek verimli 
sprinkler sayesinde su basıncını en yüksek seviyelere 
çıkartabilmektedir. Akıllı kontrol sistemleri hava istasyonlarına 
bağlanarak, toprağın nem oranını ve havanın ısısını ölçerek bir takım 
hesaplamalar sonucu bitkilerin su ihtiyacını karşılayabilmektedir. 
Yapılan deney sonuçlarına göre 50% oranında daha az su kullanarak 
ve hiçbir bitkiyi öldürmeyerek başarı sağlanmıştır. 
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• 3. Yağmur suları filtreden geçirilerek su deposuna gönderilip bu su 
doğrudan bahçe sulama, ya da yangın tertibatında kullanıldığı gibi 
yumuşatılıp filtre edildikten sonra binanın tuvaletlerinde, bulaşık veya 
çamaşır makinelerinde, lavabolarında kullanılması sağlanabilmektedir.
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GRİ SU YÖNETİMİ

Yüksek verimli tuvalet sifonları, lavabo ve duş muslukları kullanılarak atık 
suların azaltılması

Eski model tuvalet rezervuarları her boşaltmada yaklaşık 11 litre su 
tüketirler. Günümüzde yeni modellerin her boşaltmada yaklaşık 3 ile 6 litre 
su tükettikleri düşünülürse tuvaletlerdeki su tüketimini %45 ile 70 arası
oranda azaltılması mümkündür. 

Klasik duş başlıkları dakikada ortalama 15-22 litre su tüketirken düşük 
akımlı aeratörlü duş başlıkları ile su tüketimini 7-10 litreye düşürmek 
mümkündür. Böylece 5 - 6 dakikalık duş esnasında 90-120 litre sıcak su 
yerine 45-60 litre sıcak su ile aynı işlemi yapmak mümkündür. Dolayısıyla 
hem su verimli kullanılmış olur hem de ısıtmaya daha az enerji harcanır. 
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Eski, bozuk, yıpranmış musluklar ise dakikada 8-10 litre su akıtırken düşük 
akımlı aeratörlü musluklar 4-6 litre su tüketir. Muslukta düşük akımlı aerotörlu
başlık kullanmak suyu %25-35 daha verimli kullanmayı sağlar. 

Binalarda kullanılan atık suyun hesaplanması basit 3 formülden ibaretmiş gibi 
görünse de binaların kullanım ve çeşitliliğine göre karışık ve kompleks bir hal 
alabilir. Genel anlamda ise şu formüller kullanılmaktadır: 

Atik Suyun Hacmi (litre) = Kullanım X Kullanma suresi (dakika veya boşaltma) 
x Kullanılan suyun Hacmi/Kullanım 

Günlük Atık Suyun Hacmi (litre) = Erkek sayısı x Erkek atık su kullanımı + 
Bayan sayısı X Bayan atık su kullanımı

Yıllık Atık suyu hacmi = Günlük Atik suyun hacmi X Çalışma günü
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Amerika Birleşik devletlerinde 1992 yılında yürürlüğe giren Enerji 
sınırlamasına su kullanımına bazı sınırlamalar getirmiştir. Buna göre, 
tuvaletlerde kullanılması gereken rezervuarlar; 

Tuvaletler = Maksimum 6 litre/boşaltma 

Pisuarlar = Maksimum 3.8 litre/boşaltma 

Binada kullanılması planlanan atık suyun hacim hesaplaması için bina 
çalışanlarının sayısı belirlenmelidir. Bina çalışanları sayısına ilaveten 
ziyaretçi ve müşteri gibi diğer dış etkenlerde düşünülmeli ve hesaplar 
dahilinde bulundurulmalıdır. 

GRİ SU YÖNETİMİ
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ELEKTRİK ENERJİSİ YÖNETİMİ
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ELEKTRİK ENERJİSİ YÖNETİMİ

Pasif Ev   enerji ve atmosfer kategorisi altında binadaki elektrik 
sistemlerini de yakından ilgilendiren kriterler mevcuttur. Örneğin bu 
kategorinin altındaki minimum enerji performansı önkoşulunda bina 
içindeki ve dışındaki aydınlatma sistemlerinin ASHRAE 90.1 standardına 
uygun olarak tasarlanması istenmektedir. Bu standart aydınlatma 
tasarımcısını zorlayabilecek kısıtlamalar getirebilmektedir. Örneğin iç
mekanlarda kullanılan armatürlerin güç yoğunluklarının (Watt/m2 
cinsinden) standartta belirtilen sınır değerlerin altında kalması
gerekmektedir ki bu da yeterli aydınlatma seviyelerinin yakalanabilmesi 
için yüksek verimlilikli lamba ve armatürlerin kullanılmasını gerekli 
kılmaktadır.
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PASİF EV
ELEKTRİK ENERJİSİ YÖNETİMİ

Pasif Ev sistemine entegre edilmiş elektrik enerjisi üreten sistemler, ihtiyaç
duyulan elektrik enerjisini üretmekle kalmaz,
İhtiyaç fazlası olması durumunda merkezi elektrik sistemine ürettiği elektriği 
satmakta, böylece enerji sınıfını yükseltmekte ve kullanıcısına ilk yatırım 
maliyetini daha kısa sürede amortismanını sağlayacak avantajlar sunar. 
Almanya’da 12.000’den fazla Pasif Ev teknolojisi ile donanmış yapılar; çift 
yönlü çalışan elektrik sayaçları ile gün ışığının azami fayda sağladığı saatlerde 
şebekeye enerji satarak amortisman sürelerini kısaltmaktadırlar.



45

PASİF EV



46



47

PASİF EV TEKNOLOJİSİ

Pasif ev teknolojisi ile 
enerjinin daha verimli 
ve etkin kullanımı
sağlanarak, çevreci 
yaklaşımla daha 
sağlıklı yapılar 
oluşturulmakta ve bu 
teknolojiyi barındıran 
yapılar 
sertifikalandırılmakta ve 
çeşitli vergi 
muafiyetlerinden 
yararlandırılmaktadır.
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