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Konu 13 
DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR 

Bölüm 1: Düşük enerjili evler ve teknolojiler 

Yeşil bina olarak da adlandırılan düşük enerjili binalar kullanılan teknolojiler, özel tasarım çözümleri ve inşaat 

nedeniyle geleneksel veya sıradan yeni binalara göre daha az enerji tüketen binalardır. 

Enerji tüketiminin azaltılması hem ekolojik hem de mali açıdan - hem inşaat sırasında hem de daha sonra - 

binanın işletimi sırasında elverişlidir. 

Düşük enerjili binaların tasarımında kaynakların verimli kullanılması ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin 

azaltılması şiddetle tavsiye edilir. Böyle bir bina tasarlarken ana stratejiler iki yönlüdür: enerji verimli 

önlemler getirerek ve kalan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yenilenebilir enerji teknolojilerini uygulayarak, 

özellikle ısıtma ve soğutma için enerji tüketimini en aza indirmek. 

Düşük enerjili binalara uygulanan teknolojiler şartlı olarak iki gruba ayrılır: bina kabuğunu iyileştirmek ve 

ısıtma, soğutma, havalandırma, su ısıtma sistemlerini iyileştirmek. 

 

Bina kabuğunu iyileştirmek için aşağıdaki teknolojiler kullanılır: 

• Aktif gün aydınlatması (Active daylighting) 

• Barra sistemi (Barra system) 

• „Güneş kırıcılar“ (Brise soleil) 

• Serin çatı ve yeşil çatı (Cool roof and green roof) 

• Doğal/gündüz aydınlatması (Daylighting) 

• Çift bina kaplaması (Double envelope house) 

• Yeraltı evleri (Earth sheltering) 

• Floresan aydınlatma (Fluorescent lighting) 

• LED aydınlatma (LED lighting) 

• Dörtlü cam (Quadruple glazing) 

• Isı biriktiren duvarlar (Trombe wall) 

• Rüzgar kulesi/badgir (Windcatcher) 

 

Isıtma, soğutma, havalandırma teknolojileri: 

• Kombine güneş ve jeotermal enerji kullanan ısıtma/soğutma sistemi (Annualized geothermal solar) 

• Yeraltı borulu soğutma sistemi (Earth cooling tubes) 

• Jeotermal ısıtma pompası (Geothermal heat pump) 

• Isı geri kazanımı/reküperatör için havalandırma sistemi (Heat recovery ventilation) 
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• Sıcak su geri dönüşümü (Hot water heat recycling) 

• Pasif soğutma (Passive cooling) 

• enilenebilir enerji kullanımı ile ısıtma (Renewable heat) 

• Termal enerji depolama sistemleri (Seasonal thermal energy storage (STES)) 

• Güneş enerjisi kullanan klima (Solar air conditioning) 

• Güneş enerjisi kullanarak su ısıtma (Solar hot water) 

 

En yaygın yeşil bina türleri arasında pasif binalar ve "sıfır enerjili binalar" (zero-energy buildings) olarak 

adlandırılan - olağan tedarikçilerden hiçbir enerjinin tüketilmediği veya kendi enerjisinin üretimi ile telafi 

edilen önemsiz miktarlarda tüketildiği yer alır. 

 

 


