ANKARA - TURKIYE

MEVCUT OFİS BİNALARINDA ŞEFFAF KABUĞA YÖNELİK ENERJİ ETKİN
YENİLEMENİN ÖNEMİ VE ALAN ÇALIŞMASI
IMPORTANCE OF ENERGY EFFICIENT FENESTRATION REFURBISHMENT IN
EXISTING OFFICE BUILDINGS AND CASE STUDY
Arş. Gör. F. Hasmadena* ve Öğr. Gör. Dr. İ. Ayçamb
a

1000

*Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye, ferhankorkmaz@windowslive.com
b
Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, Türkiye, idilaycam@gmail.com

Özet

Abstract

Enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde,
dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık yarısından yapıların
sorumlu olduğu görülmüştür. Yapı sektöründeki enerji tüketimi
incelendiğinde ise ofis yapıları oldukça önemli bir paya sahiptir.
Ofis binaları çalışma ortamında optimum konfor standartlarını
sağlamak için havalandırma, aydınlatma, ısıtma ve soğutma gibi
bina işletiminde gerekli tüm hizmetler için enerji harcamaktadır.
Dolayısıyla ofis yapılarının ömrü boyunca işletimi için harcanan
enerji, bina inşası ve malzemelerin üretimi için kullanılan
enerjiden ciddi oranda fazladır. Bu nedenle, bir ofisin tasarım
aşamasından itibaren enerji etkinliği dikkate alınmamış olsa
dahi, kullanım aşamasında binanın enerji kullanımına yapılan
müdahalelerle enerji tüketimi azaltılabilir.

İt can be clearly seen when examining the breakdown of
energy consumption by sector that the built environment is
responsible for nearly half of the global energy consumption.
Oﬀice buildings has a significiant share by the time energy
consumption is analyzed in building sector. Oﬀice buildings
consumes energy to ensure optimum standards of work
environment for all neccessary services in building operation
such as heating, cooling, lighting and ventilation. For this
reason, energy expenditure of oﬀices for building operation
is considerably more than that used for building construction
and materials throughout the life of the structure. Therefore,
even if energy eﬀiciency didn’t take into account from the
design stage, energy consumption can be reduced through
interventions on building energy usage at utilization phase.

Mevcut ofis stoğunu enerji etkin yapılarla değiştirmek çok uzun
yıllar alacaktır ve karbon salınımına büyük bir katkı sağlamakla
birlikte ciddi bir mali yük doğuracaktır. Bu nedenle mevcut ofis
yapılarının ısıl performanslarının artırılmasının enerji tüketimi
üzerindeki olumlu etkilerini göstermeyi amaçlayan birçok
çalışma yapılmıştır.
Bu bildiride, ısıl performans açısından zayıf binaların yapı
kabuğunun camlı yüzeylerine yönelik bir iyileştirme çalışması
incelenecektir. Cam tiplerinin, binanın ısıtma, soğutma ve
aydınlatma için harcanan enerji gereksinimini nasıl etkileyeceği
araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: enerji etkin yenileme, enerji tüketimi, yapı
stoğu, bina enerji performansı

Replacing the existing oﬀice stock with energy eﬀicient buildings
would take several decades and also create a large contribution
to CO2 emissions as well as financial burden. For this reason,
there have been many studies which aimed at showing the
positive impact of increasing the thermal performance of the
existing buildings on the energy consumption.
In this paper, refurbishment and retrofit studies for existing
buildings that have poor thermal performance, envelope
fenestration will be analyzed. Solutions for transparent
components of the building envelope was invastigated how it
will aﬀect the energy spent on heating, cooling and lighting
requirements.
Keywords: energy eﬀicient refurbishment, energy consumption,
building stock, building energy performance
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1. Giriş
Hızlı nüfus artışına paralel olarak, endüstri devrimi ardından
gelişen teknolojiyle birlikte enerji rezervlerinin tüketim hızı
artmıştır. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji
ihtiyacı sürekli artmaktadır [1]. Bu durum doğal çevrenin
bozulması ve insan sağlığının etkilenmesinin yanında kaynak
sınırlılığını da gündeme getirmiştir. Türkiye’de enerji arz ve
talebindeki değişim Şekil 1.1.’de gösterilmiştir.
Enerji kaynaklarının sınırlılığının ve çevreye verilen zararların
gündeme gelmesi ile birlikte enerji verimliliğine yönelik adımlar
atılmıştır. Bu konuda en önemli adım, 1997’de imzalanan Kyoto
Protokolü’dür. Birçok devlet

Kyoto Protokolü hedeﬂerine paralel olarak enerji verimliliği ve karbon salınımı konularında ülkeleri politika
üretmeye zorlayan EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) Direktifi oluşturulmuştur.

bina stoğu için de göz önünde bulundurulmalıdır. Binanın ömrü
boyunca kullanacağı kaynaklar ve enerji talebini sınırlandıracak
kabuğa yönelik yenileme stratejileri geliştirmek önemlidir.
Çoğunluğu yüksek yoğunluklu yapılara dönüşmüş ofis
binalarında yaygın olarak giydirme cephe sistemleri
kullanılmaktadır. Giydirme cephe sistemleri, strüktürel
özellikleri ve uzun hizmet ömrü nedeniyle ticari binalarda gerekli
hale gelmiştir. Ancak enerji verimliliği açısından, alüminyum
çerçeveler ve camlı yüzeyler yüksek ısıl iletkenlikleri nedeniyle
düşük ısıl performansa sahiptir. Alüminyum cephe sistemleri
kontrolsüz ısı kayıpları ve kazançları nedeniyle çağımızın enerji
ve konfor gereksinimlerini sağlayamamaktadır. Dolayısıyla,
alüminyum cephe sistemlerinin performansını iyileştirmek
zorunlu hale gelmektedir [5].
Bu nedenle bu çalışmada, mevcut bir ofis binasında,
yapı kabuğunun camlı yüzeylerine uygulanan iyileştirme
alternatiﬂerinin yapının enerji performansına etkisine yer
verilmiştir.
2. Enerji Etkin Yenilemenin Önemi

Şekil 1. Türkiye’de enerji arz ve talebinin değişimi [1]
2002’de uygulamaya konulan EPBD Direktifi’nin, 2010’da
yenilenmesi ile birlikte, 2020 yılı için sıfır enerjili ve sıfır
karbon salınımlı binalara giden bir süreç söz konusudur. Bu
süreçte ülkelerin enerji politikaları paralelinde belirlenen,
minimum gereksinimleri içeren standartlar iyileştirilmelidir.
Bu standartlar ise yalnızca yeni tasarlanacak binalara değil;
mevcut yapı stoğunun büyük bir bölümünü oluşturan ısıl
performansı düşük, enerji tüketimi oldukça fazla yapılara da
yönelik olmalıdır.
Enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde,
dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık yarısının yapı sektörüne
ait olduğu görülmüştür [2]. Bu oranın %18’i ticari binalarda
kullanılmaktadır [3]. Ticari sektör içinde ise ofis binalarında
tüketilen enerji ve karbondioksit emisyonu en büyük paya
sahiptir [4].
Yapı sektöründeki enerji tüketimi incelendiğinde ise, yapı
ömrü boyunca işletimi için harcanan enerji, yapının inşası ve
malzemelerin üretimi için harcanan enerjiden oldukça fazladır.
Bu nedenle, bir yapının, tasarım aşamasından itibaren enerji
etkinliği dikkate alınmamış olsa dahi, kullanım aşamasında
binanın enerji kullanımına yapılan müdahalelerle enerji
tüketimi azaltılabilir.
Sürdürülebilir gelişim ve çevresel hedeﬂer yalnızca yeni
binaların tasarım aşamalarında değil, aynı zamanda mevcut

Ofis binalarında kullanıcılara optimum ısıl ve görsel
konforu sağlayabilmek için binanın iklimlendirilmesinde ve
aydınlatılmasında mekanik sistemlerden yararlanılmaktadır.
Tasarım aşamasında enerji performansı değerlendirilmeyen
yapılar, kullanım sürecinde aşırı enerji tüketimine neden
olmaktadır. Bu nedenle minimum enerji harcamasıyla optimum
iklimsel konforun sağlanması tasarım kararlarının doğru
alınması ile mümkündür.
Ancak ülkemizde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar
2000’li yıllarda başlamıştır. Dolayısıyla bu tarihten önce inşa
edilen yapılar enerji standartlarını karşılayamamakla birlikte
aşırı enerji tüketimine neden olmaktadır. Bu noktada enerji
etkin yenileme çalışmaları binaların enerji harcamalarının
azaltılmasını olanaklı kılmaktadır.
Geçmişte inşa edilen ve bugünkü enerji korunumuna ilişkin
standart ve yönetmeliklerin sınır değerlerini sağlayamayan
pek çok bina mevcuttur. Enerji etkin tasarım kriterlerine ait
doğru kararların alınmadığı ve bu nedenle önemli ölçüde
ısıtma, soğutma ve aydınlatma enerjisi harcamaları olan
ve dolayısıyla çevre kirliliğini artıran bu binalarda enerji
harcamalarının azaltılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu
tür binaların mevcut performansının değerlendirilerek gerekli
düzenlemelerle enerji etkin hale dönüştürülmesi mümkündür.
Binalarda yapılacak enerji etkin yenileme, binanın pasif sistem
olarak performansının artmasını ve aktif sistemlerinin yükünün
azaltılmasını olanaklı kılar. Böylece çok sayıda eski bina enerji
etkin tasarım kriterleri esas alınarak yenilenmiş ve ısıtma ve
soğutma enerjisi harcamaları azaltılmış olacaktır [6].
Amerika Yeşil Bina Konseyi’ne (United States Green Building
Council) göre yenileme; tamamen veya kısmen kullanımda olan
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mevcut bir binanın sahibine mali faydalar sağlayacak şekilde
enerji verimliliği ve çevresel performansının iyileştirilmesidir.
Bu da su kullanımı ve enerji tüketiminin azaltılmasını, iç
ortam hava ve doğal aydınlatma kalitesinin iyileştirilerek
kullanıcı konforunun artırılmasını kapsar. Zaman içerisinde bu
iyileştirmelerin sürdürülebilmesi için bina ve ekipmanın bakımı
da yenileme sürecine dahil edilmiştir [7].
Enerji etkin yenileme hem binalarda enerji tüketiminin
azaltılmasını hem de sürdürülebilir yenileme ilkelerinin
uygulanmasını teşvik eder. Bunlar ise insan sağlığı,
çevresel koruma, kaynak kullanımı ve farkındalık konularını
kapsamaktadır. Yenileme yalnızca binanın enerji tüketimini
düşürmekle kalmaz, çevreye verdiği olumsuz etkileri azaltır,
binanın değerini artırır, sağlıklı yaşam ve çalışma koşullarını
garanti eder [8].
Yapı kabuğunun şeﬀaf yüzeylerinde ısıl performansı düşük ve
termofiziksel özellikleri standartları karşılamayan malzeme
kullanımı; yönler, güneş ve çevre koşulları gözetilmeden yapılan
cephe tasarımı neticesinde, yapı optimum iç ortam şartlarını
sağlayabilmek için gereğinden fazla enerji tüketmektedir.
Bu nedenle yenileme önerileri şeﬀaf yapı kabuğuna yönelik
olacaktır.

•

Camın merkezine ait günışığı geçirgenliği: Tvis veya Vt

•

Serinlik İndeksi: Dx [10].

Camlı yüzeyler ısıl direçlerinin opak kabuk bileşenlerinden
yaklaşık altı kat daha düşük olmasına karşın, güneşin kısa dalga
kızılötesi ışınımlarını iç ortama geçirerek ısıtma gerektiren
dönemde pasif kazanç sağlama potansiyeli taşımaları, doğal
aydınlatma açısından vazgeçilmez oluşları nedeniyle, binanın
enerji performansı açısından yapı kabuğunun en önemli bileşeni
olarak değerlendirilmektedir [10].
Tasarım aşamasında camlı yüzeylere yönelik verilen kararlar
yalnızca enerji performansı açısından yarar sağlamaz.
Kullanıcılara yeterli gün ışığı sağlayarak kullanıcıların
fizyolojik ve psikolojik konforunun sağlanmasına yardımcı olur.
Hacimlerin günışığı ile aydınlatılmasında ana hedeﬂer;
•

günışığının etkin kullanımı,

•

olabildiğince düzgün bir aydınlığın sağlanması,

•

direkt güneş ışığından korunarak kamaşma kontrolü
sağlanması,

•

dış çevre ile görsel ilişki kurulması,

•

dış aydınlık düzeyinin gün içindeki niceliksel ve niteliksel
farklılıklarının hissedilmesi,

•

iklim kontrolü ve gürültü kontrolü gibi diğer ﬁziksel
çevresel konularla uyumlu bir tasarımın gerçekleştirilmesi,

•

yapma aydınlatma,
azaltılması

3. Şeﬀaf Kabuğun Yapının Enerji Performansındaki Rolü
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Büyük ısı kayıplarına sebep olan şeﬀaf yüzeyler güneşli kış
günlerinde ışınımla ısı kazancı sağlamalarına karşı, kapalı
kış günlerinde kazanç çok az olduğu için dışarıya olan ısı
kayıpları nedeniyle toplamda binanın ısı ihtiyacının artmasına
neden olurlar. Özellikle gün batımından sonra hiçbir kazanç
sağlayamadıkları için bu açıklıklar, çiﬅ cam olsalar bile yalnızca
ısı kaybı kaynağı haline gelirler [9].
Şeﬀaf alanların enerji etkin olması, iç iklimsel konfor koşullarının
sürekliliği ve binanın enerji performansı açısından önemlidir.
Pencerelerin tasarımı ve malzeme seçimindeki hatalar binanın
yıllık ısıtma, soğutma yüklerini artırarak iç iklimsel konfor
koşullarını zedelemekte, günışığından yararlanma düzeyini
düşürmektedir [10].
Camlı yüzeyler ısıl direçlerinin opak kabuk bileşenlerinden
yaklaşık altı kat daha düşük olmasına karşın, güneşin kısa dalga
kızılötesi ışınımlarını iç ortama geçirerek ısıtma gerektiren
dönemde pasif kazanç sağlama potansiyeli taşımaları, doğal
aydınlatma açısından vazgeçilmez oluşları nedeniyle, binanın
enerji performansı açısından yapı kabuğunun en önemli bileşeni
olarak değerlendirilmektedir [10].
Camlı yüzeylerin ısıl performanslarının değerlendirilmesinde en
sık başvurulan performans göstergeleri:
•

Isı korunum düzeyi: U değeri W/m²

•

Güneşten ısı kazancı sağlama-güneş kontrolü düzeyi:
SHGC, g pencere

ısıtma

ve

soğutma

yüklerinin

olarak sıralanabilmektedir [11].
Gün ıșığı, yalıtımın düșünülemeyeceği bir ıșık kaynağıdır. Gün
ıșığından maksimum yararı sağlamak, gereksinimi duyulan
yapı çevresi elemanlarının birbirine etkilerinin anlașılmasıyla
sağlanabilir. Gün ıșığının bina içerisine alınıșı; ısı farkı, gürültü,
yangından koruma, güvenlik, yağıșla ilgili sorunlar ve ışınımın
malzeme üzerindeki etkileri gibi bir takım problemleri de
beraberinde getirir. Gün ıșığının niteliği ve niceliği pencerelerin
büyüklüklerine, konumlarına, pencerede kullanılan cam
malzemenin ve çerçevenin özelliklerine, gölgeleme
elemanlarının tipi, yönü ve engellere bağlıdır. Bu parametreler
temel mimari faktörler ile yakından ilişkilidir [12].
4. Alan Çalışması
Bu çalışmada mevcut bir ofis binasının kabuğunun şeﬀaf
yüzeylerine yönelik yenileme önerilerinin; yapının aydınlatma
ve ısıl performansına olan etkisi irdelenmiştir. Alan çalışması
olarak İstanbul Anadolu Yakası’nda 10 katlı, ısıl performans
açısından zayıf Gedik Holding’e ait bir ofis binası seçilmiştir.
Design Builder simülasyon programı ile yapı ve bulunduğu
iklim modellenerek performans analizi yapılmıştır. Daha sonra
camlı yüzeyler için farklı optik ve termofiziksel özelliklere
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sahip cam tipleri belirlenerek yapının enerji tüketimine etkisi
incelenmiştir.

Şekil 2. Mevcut yapının Design Builder programında
hazırlanmış modeli

Çalışma kapsamında ele alınan ofis binasının enerji modellemesi
için ilk olarak yerleşim alanına ait konum ve iklim bilgileri
tanımlanmıştır. İstanbul’un iklim verilerini içeren “.epw” uzantılı
dosyanın seçimi ile birlikte, konum ve iklim verileri otomatik
olarak oluşturulmuştur. Mevcut yapının eğimsiz bir arazide
konumlandığı, başka bir bina tarafından gölgelenmediği ve 4
cephesinin de 4 ana yöne yönlendirildiği kabul edilmiştir.
Daha sonra yapının basitleştirilmiş bir şekilde geometrisi
oluşturulmuştur. Mevcut yapının giriş, rektörlük katı ve 4. Katı
ve 9.katı yapı bloğu (building block) olarak diğer katlar ise
4.kat ile aynı plan kurgusuna sahip olduğu için adyabatik blok
(adiabatic block) olarak modellenmiştir (Bakınız Şekil 2).
Mevcut yapının zon ayrımı ise; giriş ve rektörlük katı haricindeki
katlar normal kat planına göre yapılmıştır. Normal kat planları,
bir ofis zonu, bir çekirdek ve sirkülasyon zonu, birer tuvalet ve
mutfak zonu olmak üzere 4 farklı zon olarak modellenmiştir.
Zonlar Şekil 3’de gösterilmiştir.
Mekan fonksiyonlarına göre zonlara ait kullanıcı yoğunluğu,
kullanıcı özellikleri, metabolik ve termal özellikler, sıcak su
kullanımı, tatiller, ekipman bilgileri de aşağıda yer almaktadır.
Bina şablonu: Açık ofis
Kullanıcı yoğunluğu: 0,111 kişi/m²
Kişi metabolizma hızı: 0,9 (birimsiz)
Sıcak su kullanımı: 0,2 l/m²-gün
Tatil: 15 gün + haﬅasonları
Ekipmanlardan iç kazanım: 11,77 W/m²
Program: Yapı haﬅa sonları kullanılmamaktadır. Haﬅa içi mesai
saatleri ise 8.00-17.30 arasındadır.

Şekil 3. Mevcut yapının normal kat planının Design Builder
programında bölgelere (zonlara) ayrılmış modeli
Yapıda strüktürel silikon alüminyum giydirme cephe sistemi
kullanılmıştır. Cephede havalandırma dışa açılan gizli kanat
uygulaması ile sağlanmaktadır. Cephe sistemi opak bölge
kesit olarak incelendiğinde; cam ve alüminyum malzemeden
oluşan cephe paneli ve 5 cm’lik cam yünü yalıtımından
oluşmaktadır. Şeﬀaf alanlarda ise füme reﬂekte çiﬅ katmanlı
cam kullanılmaktadır. Ayrıca kabuk elemanlarından çatı, duvar
ve parapet yüzeylerinin ısıl iletkenlik değerlerinin TS 825
(2000) standardı ile uyumlu olduğu kabul edilmiştir. Zemin
döşemesine yalıtım uygulamak ise hem ısıtma hem soğutma
yükünü, dolayısıyla da yıllık enerji tüketimini artırmıştır. Bu
öneriden verim sağlanamadığı için toprağa temas eden zemine
yalıtım uygulanmamasına, mevcut halinin korunmasına karar
verilmiştir. Pencerelerde ise füme reﬂekte cam kullanılmıştır.
Mevcut yapının kabuk konstrüksiyonuna ait ısıl iletkenlik
değerleri Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Mevcut yapının kabuk konstrüksiyonuna ait ısıl
iletkenlik değerleri
Duvar (2180 m²)
Çatı
Zemin
Parapet
Pencere (1034 m²)

U-değeri
0,600 W/ m²K
0,400 W/ m²K
1,241 W/ m²K
0,600 W/ m²K
2,369 W/ m²K

Mevcut yapıda sistemlere göre tüketilen enerji miktarları
çizelge 2’de gösterilmiştir.

Çizelge 2. Mevcut yapıda sistemlere göre tüketilen enerji
miktarları
Yıllık Isıtma Yükü (kWh)

Mevcut Durum
425344

Yıllık Soğutma Yükü (kWh)
Yıllık Aydınlatma Yükü (kWh)
Yıllık Ekipman Yükü (kWh)
Yıllık Sıcak Su Yükü (kWh)
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)

156996
158163
171803
13723
925832
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Aydınlatma haritası için binanın ortasındaki kat olan 4. Kat
referans olarak alınmıştır.

Mevcut yapının şeﬀaf alanlarında füme reﬂekte çiﬅ cam
kullanılmaktadır. Reﬂekte camlar tek cam ile kıyaslandığında
ortalama 4 kat daha az ışık geçirgenliğine sahiptir. Bu da
camlardan giren görülebilir alan ışınımı düşürerek yapay
aydınlatmaya olan bağlılığı artırır.
Çalışmada, yapı kabuğunu enerji etkin iyileştirme doğrultusunda
şeﬀaf bileşenlerin yenilenmesine yönelik öneriler analiz
edilmeden önce yenileme önerilerinin aydınlatma enerjisi için
harcanan enerji gereksinimine etkisini görebilmek için mevcut
yapıda günışığı sensörü olduğu varsayılmıştır.

Şekil 4. Mevcut yapı 4. kat aydınlatma haritası

DesignBuilder programında farklı cam tipleri için durum analizleri
yapılmıştır. Günışığı sensörü ve ısıl iletkenlik değerlerinin TS
825 ile uyumlu olduğu çalışma mevcut durum olarak alınmıştır.
Analizi yapılan cam türleri ve bunların U-değerleri, solar ısı
kazanç katsayıları (solar heat gain coeﬀicient, SHGC), günışığı
geçirgenlikleri (visible transmittance, Tvis) ve serinlik indeksi
(coolness index, Dx)çizelge 3’de verilmiştir.

Ofis zonunda minimum aydınlık düzeyi 4,6 lüks iken maksimum
aydınlık düzeyi 154,1’dir. Kat planının %72’si aydınlık
eşik değerinin altındadır. Bu değerler LEED standartlarını
sağlayamamaktadır. Bu nedenle yapı gün boyunca yapay
olarak aydınlatılmaktadır.

Yapılan analizlerde, etkisi araştırılan cam tipi dışındaki
opak bileşenlere ait tüm özellikler mevcut durum ile aynı
tutulmuştur. Yapılan simülasyonlar neticesinde, yıllık enerji
tüketimi bazında, iyileşme oranı en fazla olan yenileme önerisi
seçilecektir.

Çizelge 3. Modellenen cam tipleri ve optik-termoﬁziksel özellikleri
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Renkli reﬂekte çiﬅ cam 6 mm/ 13 mm hava

U değeri
W/m²K
2,369

Durum C1

Şeﬀaf 6 mm

5,778

0,819

0,88

1,07

Durum C2

Gri 6 mm

5,778

0,602

0,43

0,71

Yeşil 6 mm

5,778

0,623

0,74

1,20

Durum C4

Reﬂektif 6 mm

4,975

0,321

0,20

0,62

Durum C5

Renkli reﬂektif 6 mm

4,851

0,304

0,100

0,32

Durum C6

Şeﬀaf 6 mm/13mm hava

2,665

0,703

0,784

1,11

Durum C7

Şeﬀaf 6 mm/13mm argon

2,511

0,704

0,781

1,10

Durum C8

Gri 6 mm/13 mm hava

2,665

0,478

0,381

0,79

Yeşil 6 mm/13 mm hava

2,665

0,501

0,664

1,32

Reﬂektif 6 mm/13mm hava

2,216

0,137

0,072

0,52

Durum C11

Renkli reﬂektif 6mm/13mm

2,369

0,204

0,1

0,49

Durum C12

Şeﬀaf low iron 5mm/13mm

2,682

0,818

0,834

1,01

Durum C13

Şeﬀaf low iron 5mm/13mm argon

2526

0,818

0,834

1,01

Durum C14

Şeﬀaf cam 6mm/13 mm

1,761

0,568

0,745

1,31

Şeﬀaf cam argon dolgulu 6mm/13 mm

1,493

0,568

0,745

1,31

Renkli cam 6mm/13 mm hava

1,761

0,380

0,444

1,16

Durum C17

Spektral seçici 6mm/13mm

1,628

0,421

0,682

1,61

Durum C18

Spektral seçici 6mm/13mm argon

1,338

0,419

0,682

1,62

Durum C19

Üçlü cam şeﬀaf 3mm/13mm (hava)

1,757

0,684

0,738

1,07

Üçlü cam şeﬀaf 3mm/13mm (argon)

1,620

0,685

0,738

1,07

Üçlü cam Low-E şeﬀaf 3mm/13mm

0,982

0,474

0,661

1,39

Üçlü cam Low-E bronz 3mm/13mm

1,190

0,154

0,169

1,09

Durum 0

Durum C3

Durum C9
Durum C10

Mevcut Durum

TEK CAM

ÇİFT CAM

Durum C15
Durum C16

Durum C20
Durum C21
Durum C22

LOW-E
CAM

ÇİFT

ÜÇLÜ CAM

SHGC

Vt

Dx

0,204

0,1

0,49
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geçirgenlik değerinin düşük olmasıdır. Bu da camlardan
gerçekleşen ısı kazanımını engellemektedir.
Çiﬅ camlar arasında yıllık enerji tüketimi bazında en iyi
performans gösteren cam tipi yeşil çiﬅ camlardır.

Şekil 5. Tek katmanlı cam tiplerinin ısıtma, soğutma, aydınlatma yüklerine ve yıllık enerji tüketimine etkileri
Değerlendirme:
Şekil 5’te görüldüğü üzere; tek katmanlı camlar yıllık enerji
tüketiminde maximum %1 oranında iyileşme sağlarken, renkli
reﬂektif camlar yıllık enerji tüketimini artırmıştır.
Tek katmanlı camlar hem ısıtma hem soğutma yükünü
artırmıştır. Bunun nedeni, ısıl direnci düşük olan tek camlar
yazın ısı kazancına, kışın ise ısı kaybına neden olmaktadır.
Tek katmanlı camların günışığı geçirgenlik değerleri yüksek
olduğu için aydınlatma yükünde iyileşme sağlamışlardır.

Şekil 7. Low-E çiﬅ katmanlı cam tiplerinin ısıtma,
soğutma, aydınlatma yüklerine ve yıllık enerji tüketimine
etkileri
Değerlendirme:
Şekil 7’de Low-E çiﬅ camların modellendiği analiz sonuçları
görülmektedir. Low-e camlar yıllık enerji tüketiminde, ısıtma
ve aydınlatma yükünde düşüş sağlarken, soğutma yükünde
artışa neden olmuştur. Bunun nedeni ısıl direnci yüksek olan
cam tipinin, iç kazancı yüksek olan oﬁs binasında serinlemeyi
zorlaştırırken, ısıtma yüküne olumlu katkı sağlamasıdır.
Günışığı geçirgenlik değeri yüksek olduğu için ise yapay
aydınlatma kullanımını azaltmıştır.
Low-E çiﬅ camlar arasında yıllık enerji tüketimi bazında en
iyi performans gösteren cam tipi Low-E spektral seçici argon
dolgulu çiﬅ camlardır.

Şekil 6. Çiﬅ katmanlı cam tiplerinin ısıtma, soğutma,
aydınlatma yüklerine ve yıllık enerji tüketimine etkileri

Değerlendirme:
Şekil 6’da görüldüğü gibi, çiﬅ katmanlı camlardan reﬂektif
camlar haricindeki diğer cam tipleri yıllık enerji tüketiminde ve
aydınlatma yükünde iyileşme sağlamıştır. Aynı şekilde diğer
cam tipleri soğutma yükünü artırırken, yalnızca reﬂektif çiﬅ
camlar düşürmüştür. Bunun nedeni reﬂekte camların günışığı

Şekil 8. Üç katmanlı cam tiplerinin ısıtma, soğutma,
aydınlatma yüklerine ve yıllık enerji tüketimine etkileri
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Değerlendirme:

azaltmayı amaçlayan çalışmalar incelenmiştir.

Şekil 8’de görüldüğü üzere, üç katmanlı camlar, yıllık enerji
tüketimini, ısıtma ve aydınlatma yükünü azaltırken (Low-E
bronz üçlü cam haricinde) soğutma yükünü artırmıştır. Bunun
nedeni, Low-E çiﬅ camlarla benzer şekilde düşük ısıl iletkenliğe
ve yüksek günışığı geçirgenlik değerine sahip olmalarıdır.

Sonuç olarak yapı stoğunun büyük bir bölümünü oluşturan
oﬁs yapılarının, mekanik sistem özelliklerinde bir değişiklik
yapılmadan yalnızca kabuğun camlı yüzeylerinin doğru
tasarlanması ile yıllık enerji tüketimi %11,8 oranında düşüş
gösterebilir. Bu sonuç yapıların mimari tasarım aşamasında,
enerji verimliliği odaklı seçilen cam tipinin, yapının ısıl
ve aydınlatma performansını büyük ölçüde etkilediğini
göstermektedir.

Low-E üçlü camlar arasında yıllık enerji tüketimi göz önüne
alındığında en iyi performans gösteren cam tipi Low-E şeﬀaf
üçlü camlardır.
Uygun Cam Tipinin Değerlendirilmesi:
Çalışma kapsamında modellenen cam tiplerinin analiz sonuçları
çizelge 4’te özetlenmiştir.

Çizelge 4. Modellenen cam tiplerinin minimum-maksimum
iyileşme oranları ve sağlayan cam tipleri

Tek Cam
Çiﬅ Cam
Low-E Çiﬅ
Cam
Üçlü Cam

1006

MİNİMUM
İYİLEŞME
ORANI
-%4,7
(Renkli reﬂektif 6mm)
-%1,3
(Reﬂektif 6mm/13mm
hava)
%9,5
(Şeﬀaf cam 6mm/13mm
hava)
%8,5
(Üçlü cam şeﬀaf
3mm/13mm hava)

MAKSİMUM
ORANI
%1
(Yeşil 6 mm)

İYİLEŞME

%7,5
(Yeşil 6mm/13 mm hava
%11,8
(Spektral Seçici
6mm/13mm argon)
%11,7
(Low-e şeﬀaf 3mm/13mm
hava)

Low-E argon dolgulu spektral seçici çiﬅ cam ile Low-E şeﬀaf
üçlü cam yaklaşık aynı iyileşme oranlarını sağlaması nedeniyle,
doğal aydınlatma düzeyi yeterlilik değeri daha yüksek olan
Low-E spektral seçici argon dolgulu çiﬅ cam tercih edilmiştir.
Yapılan ısıl performans analizleri neticesinde, tek katmanlı
camların mevcut yapıda sağladığı iyileşme maksimum
%0,9’dur. Üstelik renkli reﬂektif camlar ise yıllık enerji
tüketimini artırmaktadır. Çiﬅ katmanlı camlar arasında ise
en iyi performansı yeşil camlar gösterirken; reﬂektif camlar
enerji tüketimini artırmıştır. Cam tipleri arasında en fazla verim
sağlayan camlar Low-E çiﬅ camlar ve üçlü camlardır.
Enerji performansına olumlu yönde en fazla katkısı olan camlar
Low-E spektral seçici argon dolgulu çiﬅ cam ve Low-E şeﬀaf
üçlü camdır. Yıllık enerji tüketimi açısından birbirlerine çok
yakın değerler vermesi nedeniyle, doğal aydınlatma düzeyi
yeterlilik değerleri karşılaştırılmıştır. Bu durumda bunu daha
iyi sağlayan durum18 (Low-E spektral seçici argon dolgulu
çiﬅ cam) cam tipinin seçilmesine karar verilmiştir. Bu cam
tipi ısıtma ve aydınlatma yükünü azaltırken, soğutma yükünü
artırmıştır. Yıllık enerji tüketimi bazında ise %11,8 oranında
iyileşme sağlamıştır.
5. Sonuç
Çalışma kapsamında, yapı kabuğunun camlı yüzeylerinin
ısıl performansına yönelik öneriler ile yıllık enerji tüketimini

Oﬁs binalarının tasarımında, ısıl ve aydınlatma performansı
açısından uygun cam tipinin seçilmesi yalnızca yapay
aydınlatma için harcanan enerjiyi azaltmaz; aynı zamanda
ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji miktarlarını da etkiler.
Bu da yapının yıllık enerji tüketimini azaltmakla birlikte, enerji
tüketiminin çevrede yarattığı kirliliği de önemli ölçüde azaltır.
Bu nedenle Türkiye’de yapının uygulanmasına başlamadan
önce enerji verimliliği denetimleri yasal zorunluluk haline
getirilmelidir. Enerji tüketiminin büyük bir bölümünden sorumlu
olan mevcut yapı stoğunun ise enerji etkin iyileştirilmesini
sağlamak amacıyla uygun cam tipi tasarım aşamasında
değerlendirilmeli, yönetmelikler geliştirilmeli ve mevcut yapı
stoğunun yenilenmesini teşvik edici malzeme seçimine yönelik
metodolojik çalışmalar yapılmalıdır.
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