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Konu 13 
DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR 

Bölüm 3: Sıfır karbonlu binalar (Zero Carbon buildings) 

Sıfır karbonlu bir bina kullanılan yapı malzemeleri ve operasyonlarla ilişkili yıllık karbon emisyonlarını 

dengelemeye yetecek miktarda yerinde karbon veya yüksek kaliteli denkleştirmeler olmadan yenilenebilir 

enerji üreten, enerji verimliliği yüksek bir binadır. 

Sıfır karbonlu bir binaya geçiş, yenilikçi tasarımlar ve tasarım stratejileri yaratır, üretimde büyüme fırsatlarını 

genişletir ve yeni işler yaratır. 

Kanada Yeşil Bina Konseyi'ne (Canada Green Building Council, CaGBC) göre, sıfır karbonlu binalar emisyonları 

maliyet etkin bir şekilde azaltmak için endüstrinin en iyi fırsatını temsil ediyor ve bu da tasarım, inşaat 

malzemeleri ve teknolojisinde yeniliği teşvik edebilir ve istihdam, konumlar ve iş fırsatları yaratabilir. 

 

Sıfır karbonlu binaların dört temel özelliği şunlardır: 

• Günlük operasyonlar yıllık bazda sıfır karbon emisyonu dengesine ulaştı; 

• Tasarım aşamasında bile, enerji tüketiminin azaltılmasına ve verimli kullanımına odaklanılır; 

• Bina sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından yerel olarak üretilen enerjiyi kullanır; 

• Kullanılan yapı malzemelerinin üretimi ile ilgili karbon emisyonları tasarım emisyonları 

hesaplamasına dahil edilir.  

 

CaGBC tarafından geliştirilen Zero Carbon Building™ (ZCB) standartları karbon emisyonlarının inşaatta 

yeniliğin yeni bir ölçüsü olduğu bir kavramdır. Kanada standartları dünyada ilkler arasındadır; ayrıca, inşaat 

emisyonlarının ülkenin uluslararası iklim taahhütlerini karşılamadaki önemli rolünün farkındalar. ZCB 

Standartları “yeşil” inşaat sektörünün Kanada binalarını karbondan arındırma çabalarını destekleyen önemli 

bir araçtır. 

Performans Standardı (Zero Carbon Building – Performance Standard): performans standardı binanın günlük 

operasyonlarda sıfır karbon emisyonu elde ettiğini onaylar. Yıllık doğrulama gereklidir. 
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Tasarım Standardı (Zero Carbon Building – Design Standard): tasarım standardı yeni binaların tasarımı veya 

mevcut binaların yeniden inşası için yönergeler içerir, böylece bina hizmete girdikten sonra günlük 

operasyonların karbon emisyonu sıfır olur. 
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