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BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSININ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, TASARIMDA HEDEFLENEN
İLE GERÇEK İŞLETME KOŞULLARINDAKİ ENERJİ
PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Ayşe Eser Gülbeden1

1. GİRİŞ
Yaşamsal konforun sürdürülebilirliği ancak enerji, çevre ve ekonomi üçlüsünün optimize edileceği uygun çözümlerle sağlanabilir. Ne yazık ki, zamanımızın büyük
bölümünü geçirdiğimiz kapalı alanların ısıtılması, havalandırılması, iklimlendirilmesi ve aydınlatılmasında, bu
üç önemli kavramın el sıkışmasının gerekliliği yeterince
dikkate alınmamaktadır. Ancak son yıllarda binalardan
kaynaklı enerji tüketim maliyetlerindeki artış ve buna
bağlı CO2 salımlarının neden olduğu zararların daha fazla
hissedilir olması, hem dünyada hem de ülkemizde konuya çözüm olarak görülen “Sertifikalı Binalar”a olan ilgiyi
artırmıştır. Bu ilgi, binalarda enerjinin verimli kullanılması
ve bina enerji kullanımından kaynaklı çevre zararlarının
minimuma indirilmesi yönünde yapılan çalışmaların, be-
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lirlenen standartlara uygun olarak ifade edilip belgelenmesi talebini de beraberinde getirmiştir.
Yüksek Performans Binası ya da Yeşil Bina olarak sınıflandırılan bu yapılar, bir yandan doğal çevreyi korurken
diğer yandan da yaşam kalitemizi artıran sürdürülebilir
yapılar olarak tanımlanır. Bu yapıların tasarım, yapım ve
işletme süreçlerinde enerji, çevre ve ekonomi anlamında
negatif etkileri azaltmaları ya da tamamen ortadan kaldırmaları hedeflenir. İstenilen hedefe ne kadar yaklaştıkları ise “Bina Enerji Performans” kriterleri ile ölçülür ve
sertifikalandırılır.
Bu çalışmada, LEED sertifikalı ve enerji verimli bir tasarım
üzerinden, öngörülen bina enerji performansının gerçek
işletme koşullarında sağlanıp sağlanamadığı ve nedenleri sorgulanmıştır.
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2. BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BİNALARIN ENERJİ
PERFORMANSININ BELGELENMESİ
Bina enerji performansının belgelenmesinde kullanılan
birden fazla sertifika sistemi mevcuttur. Tercih edilen
sistem genellikle ülkelere göre değişkenlik gösterir. İlk
belgelendirme sistemi, İngiltere tarafından 1990 yılında
hazırlanan ve bina enerji performansı uygulama standartlarını belirleyen BREEAM2’dir. Benzer şekilde Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika gibi ülkelerde GreenStar, Çin’de GBAS3, Almanya’da DGNB4, Birleşik Arap
Emirlikleri’nde ESTIDAMA, Japonya’da ise CASBEE5 tercih

Tablo 1. LEED Konu Başlıkları ve Puanlar (LEED 2009 for New
Construction)
Sürdürülebilir Arazi

“Sustainable Site”

26 puan

Su Verimliliği

“Water Efficiency”

10 puan

Enerji ve Atmosfer

“Energy & Atmosphere”

35 puan

Malzeme ve Kaynaklar

“Materials & Resources”

14 puan

İç Mekân Yaşam Kalitesi

“Indoor Env. Quality”

15 puan

İnovasyon

“Innovation in Design”

Yerel Önem Sırası
TOPLAM

Şekil 1. “Enerji ve Atmosfer” Maddesinin Alt Başlıkları ve Puan Dağılımı

2

"Building Research Establishment Environmental Assessment Method”

3

”Gippsland Building Approval System

4

”Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen”

5

”Comprehensive Assessment System for Build Environment Efficiency”

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



NİSAN 2022



www.mmo.org.tr

“Regional Priority”

6 puan
4 puan
110 PUAN
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edilmektedir. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan belgelendirme sistemi ise Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC)
tarafından hazırlanan LEED “Leadership in Energy and Environmental Design”dir.
LEED, ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) standartlarını temel
alır. Kural dayatmaz ancak belirlenen kriterlerin ASHRAE
Standartlarına uygun olarak yerine getirilmesi için yol
gösterir [1]. Amaç, kendi yaşam alanlarımızı tasarlarken,
bizden sonraki nesillerin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek malzeme ve uygulamalardan kaçınılmasıdır.
Bir projenin LEED sertifikalı bina unvanını alabilmesi
için, yedi ana başlık altında gruplanan kriterleri yerine
getirmesi ve yeterli krediyi toplaması beklenir. Alınan
puanların toplamına karşılık gelen seviyeye göre bina
sertifikalandırılır. LEED’in tanımlanmış ana başlıklarının
her birinden alınabilecek maksimum puanların dağılımı
(Tablo 1)’de gösterilmiştir.
Her ana başlık farklı alt başlıkları içerir. Toplamda 35 puandan oluşan “Enerji ve Atmosfer” başlığı altında yer alan
maddeler ve puan dağılımları Şekil 1’de örneklenmiştir.
Tablo 2’de özetlenen sekiz madde ise, LEED’in ön koşul
olarak tanımladığı ve sertifika alınabilmesi için mutlaka
yerine getirilmesi zorunlu olan, olmazsa olmaz koşullardır.
Bu çalışmada, Enerji ve Atmosfer “Energy & Atmosphere”
başlığı altında yer alan “Minimum / Optimum Enerji Performansı” koşulu üzerinde durulmuştur. Hedef, “Tasarlanan binadaki enerji harcamalarının, çevresel ve ekonomik

etkileri düşünülerek azaltılması ve minimum standartların
üzerinde bir enerji verimliliğinin sağlanması”dır [2]. Ön koşul ise; ASHRAE 90.1-2007 “Energy Standard for Buildings
Except Low Rise Residental Buildings” standardındaki bazı
zorunlu bölümlere uyularak, yine standarda göre belirtilen minimum verimlilik ölçütlerindeki bir binaya oranla;
yeni binalarda %10, renovasyonlarda ise minimum %5
daha verimli bir bina tasarlanması ve uygulanması, yani
minimum enerji performansının sağlanmasıdır[2].

3. BİNA ENERJİ PERFORMANSININ HESAPLANMASI
VE YAPILAN ÖLÇÜMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Bina enerji performansının ASHRAE 90.1 Standardına göre
hesaplanması için, önce yapılması düşünülen binanın (tasarım binası) bütün verileri DesignBuilder ya da benzeri
bir bilgisayar yazılımına girilerek binanın “gerçek bina”
enerji modeli ortaya çıkartılır. Daha sonra ASHRAE 90.1
“Appendix-G”ye uygun olarak hazırlanan Baz Bina (minimum verimlilik ölçütlerindeki temel referans) için ikinci
bir model oluşturulur. Simülasyon yazılımı ile hem tasarım modelinin hem de temel bina modelinin yıllık enerji
harcama miktarları bulunarak, bu iki modelin enerji harcamaları kıyaslanır ve tasarımda öngörülen enerji verimlilik miktarı hesaplanır [3]. Yenilenebilir enerji sistemleri ile
destekli melez bina tasarımlarında ise bu modellemeler
oldukça zordur.
Burada cevap aranan soru, LEED kriterlerine uygun, bina

Tablo 2. LEED- Ön Koşul Olarak Tanımlanan Maddeler
İnşaat Kirliliğinin Önlenmesi
Su Kullanımının Azaltılması
Temel Devreye Alma ve Kabul,
Minimum Enerji Performansı
Temel Akışkan Yönetimi
Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması
Minimum İç Hava Kalitesi
Sigara Dumanı Kontrolü

Şekil 2. Bina Enerji Performansı Kayıp Süreçleri
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simülasyonu ile sanal ortamda “Minimum Enerji Performans” koşulunu sağlayan elektromekanik tasarımların,
gerçek işletme koşullarında nasıl bir performans sergiledikleridir. Simülasyonda elde edilen bina enerji performansı, gerçek işletme koşullarında da sağlanabilmekte
midir? Bu soru sadece LEED ya da bir başka sertifika sistemi ile belgelenmiş tasarımlar için değil, projelendirme aşamasında bina enerji tüketim miktarının ulusal standartlara
göre kabul edilebilir sınırın altında kalacağı hesaplamalarla garanti edilmiş, onaylanmış büyük ölçekli tüm yapılar
için geçerlidir. Mevcut uygulamalara göre elbette sonuçların birebir örtüşmesi beklenmez. Bu son derece güçtür.
Bunun üç temel nedeni;
1. Tasarımda yapılan hatalar
2. Binanın yapımından işletmeye alınmasına kadar geçen
süreçte yapılan değişiklik ve hatalar
3. Bina işletmesinde yapılan hatalar.
Yukarıda üç ana başlıkta sıralanmış uyumsuzluklara örnek olarak, tasarımdaki kabullerin gerçek işletme koşullarından farklı olması, yapının inşası sırasında tasarımdan
sapmalar, uygulamada seçilen malzeme ve sistemlerin
öngörülen tasarımdaki kabullerden farklı olması, ürün
seçiminde tasarımdaki kabuller aynen yerine getirilse
bile tedarik edilen ekipman ve cihazların kullanıldıkları
konumda ve iklim koşullarında katalog değerlerinden
sapması ya da taahhüt edilen verimliliği sağlamaması, iyi
bir devreye alma işleminin yapılmaması, bina kullanımında sonradan yapılan değişiklikler, bina kullanıcı sayılarında ve davranışlarındaki değişkenlikler, iklimsel koşullarda
beklenmeyen farklılıkların yaşanması ve bu değişkenliklerin bina işletim senaryolarına yeterli düzeyde yansıtı-

Şekil 3. Modellenen Faktörlerin Enerji Kullanımının Değişkenliği
Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması [4]
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lamamış olması, kalifiye olmayan işletme personeli, zamanında ve doğru yapılmayan bakımlar, tedarikçilerden
kaynaklı öngörülemeyen değişiklikler, bina işletim senaryolarının yetersizliği vb. verilebilir.
Sözgelimi İngiltere’de bina enerji kullanımındaki değişkenliğe neden olan faktörler üzerine yapılan ulusal bir
ankette, tasarımda pek de dikkate alınmayan sosyo demografik yapının %23 gibi yüksek bir etkiye sahip olduğu
görülmüştür (Şekil 3).
Her ne kadar tasarım, uygulama ve işletme süreçlerinde
öngörülen ya da öngörülemeyen nedenlerle binanın tasarlanan ve tamamlanan hali arasında farklılıklar olsa da,
tasarımdaki bina enerji performansı ile gerçek işletme koşularındaki bina enerji performansı arasındaki farkın belli
bir oran içinde kalacağı düşünülür. Oysa gerçek sapma
miktarını bilmek için öncelikle ölçüm yapılması gerekir.
Ölçmeden, doğru değerlendirme yapılamaz. Örneğin,
Ankara’da, çok iyi projelendirilmiş ve olabildiğince projeye uygun olarak inşa edilmiş LEED sertifikalı bir yüksek
performans binasında, bir yıllık işletme süresinde yapılan ölçümler değerlendirildiğinde, tasarımda öngörülen
enerji tüketimi ile gerçek işletme koşullarındaki enerji
tüketimi arasındaki fark %20 olarak hesaplanmıştır. Aynı
binanın gerçek işletme koşullarındaki enerji tüketimi,
tasarımda öngörülen tüketimden fazladır. Yüksek Performans binası ya da yeşil bina olarak kurgulanmış ve LEED
kriterlerine uygun olarak sanal ortamda da simülasyonu
yapılmış bir tasarımın, gerçek işletme koşullarındaki performans sonucunun bu şekilde çıkması, konunun ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Bu durum,
uluslararası herhangi bir sertifika almamış, yalnızca ulusal
standartlara uygun olarak tasarlanmış, projelendirmede
yıllık kWh/m2 enerji tüketimi ülke standartlarına göre
kabul edilebilir sınırın altında olan yapıların enerji tüketimlerindeki sapma miktarının da mutlaka sorgulanması
ve gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu göstermektedir. Bu yapılmadan bina enerji performansının
sürdürülebilirliğinden bahsedilemez.
Binaların gerçek işletme koşullarındaki enerji performansı ile tasarımda öngörülen enerji performansı arasındaki
fark ve öngörülemeyen enerji tüketimine neden olan bu
açıklar bugün pek çok ülkede de tartışılmaya başlanmıştır. Bölgesel çözümler öncelikli olmak üzere farklı projeler
üzerinde çalışmalar sürmektedir. [5]
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Ankara’daki uygulamada, tasarım ve yapım aşamalarındaki hataların minimum düzeyde olduğu bilindiğinden
bina işletim sistemi üzerinde yoğunlaşılmış ve ekserji
tabanlı yeni bir işletim algoritması ile soruna çözüm getirilmiştir. Birer yıllık gerçek işletim periyodunda yapılan
denemede, aynı elektromekanik tasarımın ekserji tabanlı
işletim algoritması ile işletilmesi ve önceki mevcut senaryo ile işletilmesi arasında %33 iyileştirme sağlanmıştır.
Elde edilen oran, ortak iklim tabanında normalize edilip,
ekserji tabanında eş baza getirilmiş ve kıyaslanmış sonuçtur [6].
Bu veriler göstermiştir ki; en verimli, en yeni sistemlerle
donatılmış, mükemmel tasarlanmış bir binada bile, gerçek işletme koşullarında bu sistemler iyi yönetilemez ve
optimum koşullarda çalıştırılamazsa, özellikle değişik
tipte harmanlanmış melez tesisatın bulunduğu yapılar,
alışılmış bina işletim senaryoları ile işletilmeye çalışılırsa
elde edilecek sonuç beklentilerden farklı olacaktır.

4. SONUÇ
Bina enerji performansının sürdürülebilirliğinin çevre,
ekonomi ve enerji optimizasyonu çerçevesinde sağlanabilmesi ve ülke ekonomisinde en büyük gider kalemini oluşturan enerjiden tasarruf edilebilmesi için, bina
tasarımında öngörülen bina enerji performansı ile binanın gerçek işletme koşullarındaki enerji performansı
standartlara uygun ölçüm ve doğrulama yoluyla tespit
edilip kayıt altına alınmalı, aradaki boşluğun sebepleri
belirlenmeli, ülke bazında gerekli istatistikler oluşturulmalı, sonuçlar değerlendirilip gerekli önlemler alınmalıdır. Türkiye’de bina sektörünün nihai enerji tüketimindeki
payının %32,8 değerine ulaşarak sanayi sektörünün de

önüne geçtiği dikkate alındığında, konu ulusal anlamda
ayrı bir önem kazanmaktadır [7].
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