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Özet

Abstract

Yapı sektöründe enerji verimliliğine katkı sağlamak amacıyla
mevcut binalarda enerji tüketimi azaltılmalı ve yeni binalar
enerji etkin tasarlanmalıdır. Binaların opak ve saydam yüzeyleri,
enerji kazanç ve kayıpları açısından büyük önem taşımaktadır.
Cam tipi, binalarda saydam yüzeylerin sebep olduğu enerji
kazanç ve kayıp miktarlarını etkileyen parametrelerden biri
olup binanın ısıtma amaçlı enerji tüketimini etkileyebilir.
Camların sebep olabileceği enerji tüketim miktarının ön
tasarım evresinde iklimsel özelliklere göre analiz edilmesi
ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi enerji etkin tasarımlar
açısından önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmada, Türkiye’de
sayıları hızla artan konut binalarında enerji etkin cam tiplerinin
seçimi konusunda farkındalık yaratılması ve bu konuda yapı
sektöründeki ilgili aktörlere ışık tutulması hedeflenmektedir.
Bu çerçevede, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı
kapsamında, Türkiye’nin üç farklı derece gün bölgesinde
yer aldığı varsayılan Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin tip bir
konut projesi dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmıştır.
Tek ısıcam, çift ısıcam, tek low-e cam ve çift low-e cam
seçeneklerinden on iki senaryo oluşturulmuştur. Bu senaryolar,
mekân ısıtması için doğalgaz kullanımından kaynaklanan enerji
tüketimi açısından enerji analiz programı eQUEST ile analiz
edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre cam tipinin enerji
tüketimi üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

Type of glass has become one of the parameters affecting the
amount of energy gains and losses caused by transparent
surfaces and can affect energy consumption used for heating
buildings. The analysis of glasses according to climatic
conditions and development of solutions for the amount of
energy consumption caused by glasses is very important from
energy-efficient design perspective. In this regard, this paper
aims to raise awareness in the increasing number of residential
buildings in Turkey on the selection of energy-efficient glass
types and provide guidelines for the actors involved in the
construction sector. Accordingly, in TS 825 for buildings, under
Standard for Thermal Insulation Regulations, a typical housing
project from default Mass Housing Administration (TOKI)
located in three regions with different degrees of sunlight was
evaluated. Twelve scenarios were created from single glazing,
double glazing, single low-e glass, and double low-e glass
options. These scenarios were analyzed by eQuest energy
analysis program in terms of natural gas use for space heating
and energy consumption. The obtained results indicated that
the type of glass was found to affect energy consumption.
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Sanayinin gelişmesi, nüfus artışı ve kentleşme sonucunda
oluşan çevre kirliliği, günümüzün en önemli problemlerinden
biridir. Dünyada temiz su kaynaklarının % 17’si, orman ürünlerinin
% 25’i ve enerji kaynaklarının % 40’ı yapı sektörü tarafından
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tüketilmektedir [1-3]. Türkiye’de tüketilen kaynakların % 28’i öz
kaynaklardan karşılanmakta, % 72’si ise ithal edilmekte ve bu
oran gün geçtikçe artmaktadır [4, 5]. Bu oranlara paralel olarak
Türkiye yapı sektöründe enerji kavramı önem kazanmıştır [6].
Türkiye’de birim hacmi ısıtmak için harcanan enerji Almanya’dan
% 50, Amerika’dan % 60, İsveç’ten % 73 daha fazladır [7].
Bu sebeple, Türkiye’de yeni binaların enerji etkin üretiminin
teşvik edilmesi ve mevcut bina stokunun enerji verimliliğinin
arttırılması büyük önem taşımaktadır.
Güneş enerjisi binalarda enerji tüketimini etkileyen en önemli
etkenlerden biridir. Binalarda güneş enerjisi kazancı taşınım,
iletim ve ışınım yolu ile gerçekleşir. Bu sebeple, bina kabuğunu
oluşturan opak ve saydam yüzeyler enerji gereksiniminde
önemli role sahiptir. Enerji tüketiminin azaltılmasında
pencere/duvar alanı oranı, çerçeve tipi ve cam tipi gibi tasarım
parametrelerinin dikkate alınması gerekir. Mimari tasarım
sürecinin ön tasarım evresinde simülasyon programlarının
kullanılması ile iklime dayalı enerji analizleri yapılarak enerji
verimliliği açısından amaçlanan değerlerin elde edilmesi
olanaklıdır. Isı kayıp ve kazançları açısından bina kabuğunu
oluşturan elemanların ısı geçirgenlik katsayısı en etkili
parametrelerden biridir. Pencereler; duvar, çatı ve döşeme
elemanlarına göre daha az direnç gösteren yapı elemanları olup
ısı kayıp ve kazançları önemli ölçüde pencerelerden gerçekleşir
[8]. Bu bağlamda pencerelerin enerji performansı; çerçevelerin
ısıl özellikleri, cam kaplama türleri, camlar arasındaki boşluk
miktarı ve boşlukta kullanılan gaz türlerine bağlı olarak
değişkenlik gösterir. Bu değişkenlerin iklim bölgelerinin
özellikleri dikkate alınarak seçilmesi ile pencerelerin enerji
performansının arttırılması mümkün olabilir [9].
Bu çalışmada, konutlarda enerji etkin tasarım parametrelerinin
yapı sektöründeki ilgili aktörler tarafından anlaşılabilirliği,
uygulanabilirliği ve yaygınlaştırılmasına yönelik bir rehber çerçeve
sunulması hedeflenmektedir. Bu hedef kapsamında çalışmanın
amacı, Türkiye’de sayıları hızla artan konut binalarının enerji
etkin tasarımı ve mevcut binaların enerji etkin yenilenmesi
konusunda farkındalık yaratılması; enerji performansı
yüksek cam tiplerinin seçimi konusunda araştırmacılara ve
tasarımcılara ışık tutulmasıdır.
2. Enerji Verimliliği
Uluslararası Enerji Ajansı enerji verimliliğini ısı, gaz, buhar,
basınçlı hava ve elektrik gibi değişik formlarda olabilen enerji
kayıpları ile her çeşit atığın değerlendirilmesi, geri kazanılması
veya yeni teknoloji ile kullanılması yoluyla üretimi düşürmeden
ve sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması
olarak tanımlamaktadır [10].
Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve yaşam standartlarının
yükselmesi gibi sebeplerden dolayı dünya enerji ihtiyacı her
yıl % 4-5 oranında artmaktadır. Bugünkü kullanım şartlarında
dünyada en çok kullanılan yakıt türlerinden olan petrol

rezervleri 2030-2050 yıllarında, kömür önümüzdeki 150200 yılda, doğalgaz ise 40-50 yıl içinde tükenme durumuyla
karşı karşıyadır [11]. Bu bağlamda dünyada yapı sektöründe
enerji verimliliğini sağlamak üzere International Organization
for Standardization (ISO), American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) ve
Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan çok sayıda çalışma
olduğu söylenebilir. Türkiye’de de enerji verimliliğinin
arttırılması için yaygın eğitim çalışmaları, yasal düzenlemeler,
enerji verimliliği projelerine finansman sağlanması gibi
konularda son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ancak
halihazırda bu olanakların birlikte etkin kullanımı tam olarak
gerçekleştirilememiş ve politikaların sonuçları henüz yeterince
görülür hale gelmemiştir [12].
2.1. Türkiye Yapı Sektöründe Enerji Verimliliği ile İlgili
Yasal Mevzuat
Türkiye, Asya ile Avrupa kıtalarının kesişme noktasındaki
jeopolitik konumu ve dünya enerji kaynaklarının %70’ine
olan yakınlığıyla stratejik önem taşıyan bir ülkedir. 783.562
km2’lik yüzölçümüyle dünyanın 34. büyük ülkesi olup, toplam
nüfusu 1990 yılında 56,5 milyondan, 2013 yılında 76,6 milyona
ulaşmıştır [13]. 1970-2006 yılları arasında Türkiye’de nüfusun
%107 ve kişi başına enerji tüketiminin ise %148 arttığı
görülmektedir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji
tüketimi nüfustan daha hızlı artarken, Türkiye’de kişi başına
enerji tüketimi dünyadan daha hızlı artış göstermiştir.
AB’ye uyum sürecinde olan Türkiye için enerjinin stratejik önemi
vardır. Bu sebeple, özellikle son dönemlerde enerjiyi en verimli
şekilde kullanmayı sağlayacak birtakım yasal düzenlemeler
yapılmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de en önemli adım 2007
yılında kabul edilen “Enerji Verimliliği Kanunu” [14] dur.
Kanuna göre enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve
hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi
ve miktarının düşmesine yol açmadan enerji tüketiminin
azaltılmasıdır [15]. Bu kanun enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve
tüketim aşamalarında; endüstride, binalarda, iletim ve dağıtım
şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması yönünde
temel kuralları ve politikayı belirlemiştir [11].
Binalarda ısı kayıplarının azaltılması ve enerji tasarrufu
sağlanması amacıyla 2008 yılında “Binalarda Isı Yalıtım
Yönetmeliği [16]” yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, binalardaki
ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve
uygulamaya dair usul ve esasları kapsamaktadır.
AB mevzuatlarına uyum kapsamında AB ülkelerindeki binalarda
asgari enerji performansı uygulamalarının uygulanması,
binalarda enerjinin etkin ve verimli kullanılması ve enerji
israfının önlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek
amacıyla gene 2008 yılında “Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği (BEPY) [17]” yürürlüğe koyulmuştur. Yönetmeliğin
amacı, dış iklim şartlarını, iç mekân gereksinimlerini, mahalli
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şartlar ve maliyet etkinlik de dikkate alınarak, bir binanın
bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak
hesaplama kurallarının belirlenmesini sağlamak ve yenileme
yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans
gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının
uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, binalarda performans
ölçütlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin
korunmasını düzenlemektir [18]. Yönetmeliğe göre binaların,
TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardında belirtilen
asgari ısı yalıtım koşullarına uygun şekilde, bina kabuğunu
oluşturan, duvar, döşeme, balkon, konsol, taban, tavan, çatı
ve pencere/duvar birleşimleri ısı köprüsü oluşmayacak şekilde
yalıtılması hedeflenmektedir. Söz konusu koşulları sağlayan
binalara 10 yıl süreli olarak verilen “Enerji Kimlik Belgesi”,
yeni binalar için binanın kullanım izin belgesinin önkoşulu
konumundadır [19].
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2011 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji
maliyetlerinin yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması
için enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğin artırılmasına
ilişkin “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik [20]” hazırlanmıştır.
Bakanlığın koordinatörlüğünde kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının katılımI ve işbirliğiyle hazırlanan “Enerji
Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 [21]” kapsamında, 2023
yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının
2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedeflenmektedir.
Belgede, binaların enerji taleplerinin ve karbon salımlarının
azaltılması; yenilenebilir enerji kaynakları kullanan enerji etkin
sürdürülebilir binaların yaygınlaştırılması; 2010 yılındaki bina
stokunun en az dörtte birinin 2023 yılına kadar sürdürülebilir
binalara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
2.2. Türkiye’de Konutlarda Enerji Tüketimi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2001 yılında hazırladığı
“Bina Sayımı” raporuna göre binaların kullanım amaçlarına
göre dağılımında toplam bina sayısı içinde en fazla payı, % 75
ile yalnızca konut amaçlı kullanılan binalar almaktadır. İçinde
hem konut hem de konut dışı kullanım amacı bulunan binalar
ise % 12’lik paya sahiptir. Bunları % 6 ile ticari binalar ve % 2
ile sanayi binaları takip etmektedir [22]. Mevcut bina stokunun
çoğunluğunu oluşturan konut binaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın 2010 verileri kapsamında nihai enerji tüketiminin
de % 35’inden sorumlu tutulmaktadır. Bakanlığın 2011
verilerine göre ise konut sektörünün doğal gaz tüketiminde
%26’lık paya sahip olduğu söylenebilir [23]. TÜİK’ten alınan
veriler ışığında, 2011 yılında sektörlere göre toplam elektrik
tüketiminde sanayi sektörü % 47.28, konut sektörü % 23.79,
ticaret sektörü ise toplam elektrik tüketiminin %16.40’ından
sorumlu tutulmaktadır [24].
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 1984 yılında yapılan bina
sayımında belediye sınırları içinde 7.096.277 konut birimi

olduğu saptanmış, 2000 yılında yapılan sayımda ise % 129’luk
artış ile 16.235.830 konut birimi tespit edilmiştir. Binaların yaş
dağılımı incelendiğinde Türkiye’de en hızlı yapılaşmanın % 77’lik
oranla 1970 sonrasında gerçekleştiği ve binaların ortalama
yaşının 21 yıl olduğu gözlemlenmektedir [22]. Gayrimenkul ve
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından
yapılan araştırmada, 2011 yılında kentsel alanlarda bulunan
konut sayısının 18.063.800 olduğu belirlenmiştir [25].
TÜİK’in yaptığı 1998 hane halkı enerji tüketim araştırması
kapsamında, mevcut binaların % 84’ünün tek camlı olduğu ve
yalnızca % 16’sının çatı yalıtımına sahip olduğu görülmektedir.
İZODER’in algılama araştırması verilerine göre ise, tüketicilerin
yalnızca %9’unun ikamet ettikleri binalara yalıtım uygulaması
yaptırdığı gözlenmektedir [25]. GFK Türkiye (Growth from
Knowledge) tarafından 2009 yılında yapılan Türkiye’nin enerji
verimliliği bilinci araştırması kapsamında, konutlarda kullanılan
enerjinin % 82’sinin ısıtma amaçlı tüketildiği, konutların sadece
% 20’sinde yalıtım bulunduğu, % 58’inde çift cam, % 39’unda
tek cam ve % 6’sında yalıtımlı cam olduğu tespit edilmiştir
[26]. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan
Hane Halkına Yönelik Enerji Verimliliği Araştırma Raporu’na
göre ise konutların % 74.8’inin duvarlarında ve çatısında ısı
yalıtımı bulunmadığı, sadece % 13.9’unun duvarlarında ve
çatısında ısı yalıtımı bulunduğu anlaşılmaktadır. Aynı rapora
göre pencerelerin % 60’ının çift cam, % 39.2’sinin tek cam ve %
0,9’unun kaplamalı cam olduğu anlaşılmaktadır [27].
Bu bağlamda, bu çalışmadan elde edilen değerlendirme
sonuçlarının Türkiye’de farklı derece gün bölgelerinde yer alan
konut binalarında ön tasarım aşamasından itibaren tercih
edilebilecek enerji performansı yüksek cam yapı malzemesi
seçeneklerinin belirlenmesinde rehber çerçeve niteliğinde
olabileceği düşünülmektedir.
3. Cam Yapı Malzemeleri
Yapı sektöründe saydamlık konusu daima önemli bir sorun ve
ulaşılması gereken bir hedef olmuştur. Yaklaşık 4000 yıl önce
doğu Mezopotamya’da bulunan cama ilişkin [28] geçmişteki
teknik sınırlamalar, günümüzde yerini teknik ve estetik
açıdan geliştirilmiş ve tasarım esnekliğine sahip çok farklı
tiplerde cam yapı malzemelerine bırakmıştır [29, 30]. Bu cam
yapı malzemelerinin her biri kendine özgü teknik özellikler
taşımaktadır.
3.1. Camın Teknik Özellikleri
Camın teknik özellikleri, ısı ve ışınım geçirgenliğiyle ilişkili
olarak ısıl açıdan, kırılganlığıyla ilgili olarak dayanıklılık
açısından ve ışık geçirgenliğiyle ilişkili olarak optik açıdan ele
alınabilir.
Camın ısıl özellikleri: Camın ısı geçirgenliği, ısı kaybı açısından
önemli bir faktördür ve ısıtma giderlerine olumsuz etkisi
olmaktadır. Işınım yoluyla olan ısı kayıpları cama uygulanan
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bazı kaplamalarla azaltılabilmektedir. Konveksiyon ise cam
hamuruna eklenecek bazı katkılar ile kontrol edilebilmektedir.
Camın ısısal genleşme değeri de kimyasal yapısına bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir [29].
Camın dayanıklılık özellikleri: Yüksek düzeyde silisyum
dioksit içermesi camın sertliği ve dayanıklılığı açısından önem
taşımaktadır. Bu durum, camın kırılganlığını arttırmaktadır [29].
Camın optik özellikleri: Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının
sadece 380-780 nm dalga boyu arasındaki bölümü insan
gözü tarafından görülebilir durumdadır [31, 32]. Bu durumda
binalarda kullanılan cam yapı malzemesinin ışık geçirgenlik
özelliği önem kazanmaktadır. Camın saydam bir malzeme
olması, binalarda kullanımını yaygınlaştıran en önemli
özelliğidir. Camın saydamlık özelliğinin olumsuz etkilerinin
giderilmesi amacıyla güneş kontrolü ve ısı yalıtımı sağlayan
yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Bu teknolojiler, bina tipi ve
iklim koşullarına bağlı olarak binanın toplam enerji tüketiminin
azaltılmasında önemli katkılar sağlamaktadır [33].
3.2. Binalarda Cam Yapı Malzemelerinin Kullanımı
Camlar normal cam, yüzey kaplamalı camlar, güvenlik camları
ve tabakalı camlar olarak sınıflandırılabilir. Bu çalışmada
yapılan değerlendirmede, yüzey kaplamalı camlardan low-e
cam ve tabakalı camlardan ısıcam değerlendirme kapsamına
alınmıştır.
Yüzey Kaplamalı Camlar: Kışın ısınma, yazın soğutma
giderlerinin azaltılması ve binalardaki yaşam alanlarının
konfor düzeyinin iyileştirilmesi amacıyla günümüzde camlarda
kaplamalardan yaygın ve etkili bir biçimde yararlanılmaktadır
[34]. Camlarda etkili bir güneş kontrolü, cam malzemenin
yansıtıcı ile kaplanması ile elde edilir. Yansıtıcı kaplamalı
camlar beyaz camın veya renklendirilmiş camın bir yüzünün
metalle kaplanması ile elde edilir. Yüzey kaplamalı camlar
low-e kaplamalı camlar, soğuk ayna camlar ve seramik-emaye
kaplamalı camlar olarak sınıflandırılabilir.
Güneş ışınları kısa dalga boyları şeklinde yayılır ve binanın içine
camlardan girer. İç mekâna girmiş olan kısa dalga boylu güneş
ışınları, iç mekanda bulunan eşyalar tarafından emilir. Isınan
eşyalar geri ışıma ile ortama uzun dalga boylu ışıma yaparlar.
Uzun dalga boylu ışıma aynı zamanda iç mekândaki ısınma
sistemleri tarafından da yayılır. Low-e camlar aracılığıyla
uzun dalga boylu ışımalar kontrol altına alınır [35]. Düz cam,
üzerinde herhangi bir kaplama olmadığı için ısıyı kısa zamanda
soğurur ve iletir. Low-e kaplamalı camlar ise soğuk dış ortama
transfer edilen ısıyı azaltır. Low-e kaplamalı cam birimlerinin
içindeki cam yüzeyde kalın bir metal kaplama bulunmaktadır.
Low-e kaplamalar yüksek ışık geçirimine sahip olduğu için
doğal gün ışığının kullanımına olanak verir ve kısa dalga güneş
enerjisinin büyük bir bölümünü içeri geçirir. Güneş ışınlarını
soğurarak ısınan halı, mobilya, duvar, radyatör, aydınlatma
armatürleri, insan vücudu gibi kaynaklardan yayımlanan uzun

dalga ışınım pencerelerden dışa kaçarken low-e kaplamalar
tarafından görünmez bir ayna gibi tekrar içe yansıtılarak ısının
kaçışı önlenmektedir [36].
Tabakalı Camlar: Tabakalı camlar hava tabakalı, termokromik
ve elektrokromik tabakalı ve fotovoltaik (PV) modül tabakalı
olarak sınıflandırılmaktadır. Hava tabakalı camlar, iklim kontrol
camları veya ısıcam olarak isimlendirilmektedir. Bu camlar,
yüzeyden ısı kaybını önlemek amacıyla, aralarında kuru hava
veya argon, krypton gibi düşük iletkenlik değerine sahip gazlar
bulunan iki veya üç cam levhanın kenarlarının birleştirilmesi
ve dış hava ile içeride kalan havanın iletişiminin kesilmesi ile
oluşturulan birimdir. Yapılarda kullanım amacına göre, tam
veya yarı şeffaf olarak kullanılabilmektedir [37].
4. Türkiye’de Derece Gün Bölgelerindeki
Konutlarda Kullanılan Camların Enerji
Performanslarının Değerlendirilmesi
Bu çalışma, Türkiye’nin üç farklı derece gün bölgesinde aynı
topoğrafik özelliklerde konumlandırıldığı varsayılan tip bir konut
projesinde kullanılan cam seçeneklerinin, TS 825 Binalarda Isı
Yalıtım Kuralları Standardı kapsamında söz konusu bölgelerin
iklimsel özelliklerine göre değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Söz konusu varsayım doğrultusunda her bir derece gün
bölgesinde yer alan tip konut binasının mekan ısıtması için
doğalgaz kullanımından kaynaklanan enerji tüketimi eQUEST
simülasyon programı ile analiz edilmiş ve enerji performansı
değerlendirilmiştir.
4.1. Türkiye’de TS-825 Kapsamında Derece Gün
Bölgelerinin İklimsel Özellikleri
İklim bölgeleri, farklı bilimsel çalışmalarda farklı şekillerde
sınıflandırılmaktadır. Dünyada en çok kabul edilen sınıflandırma,
Köppen’in yağış ve sıcaklığın bitki örtüleri ile olan ilişkilerine
dayanarak yaptığı sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma, 5 ana
iklim kuşağını ve 24 iklim tipini kapsamaktadır [38].
Türkiye’ de bir iklim sınıflandırması yapabilmek için farklı
araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda, 35 farklı
merkezden alınan iklimsel verilerin değerlendirilmesi ile
Türkiye 7 farklı iklim bölgesine ayrılmıştır [39]. Daha sonraki
çalışmalarda ise Türkiye’nin 5 ana iklim bölgesinden oluştuğu
kabul edilmiştir [40]. Bu iklim bölgeleri sıcak-nemli, sıcakkuru, ılımlı–kuru, ılımlı-nemli ve soğuk iklim bölgeleridir. Bu
çalışmada, TS 825 [41] kapsamındaki derece gün bölgelerini
esas alan sınıflandırma kullanılmıştır.
TS 825 kapsamında Türkiye’de iller, ısıtma derece gün
sayılarına göre dört farklı iklim bölgesine ayrılmıştır. I., II., III.
ve IV. derece gün bölgeleri olarak adlandırılan bölgeler Şekil
1’de verilmektedir. TS 825’in amacı, Türkiye’deki binaların
ısıtılmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak
dolayısıyla enerji tasarrufunu arttırmak ve enerji ihtiyacının
hesaplanması sırasında kullanılacak standart hesap yöntemini
ve değerlerini belirlemektir [41].
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VAZİYET PLANI

TOKİ - K-6 TİPİ KONUT (Ölçeksiz)

Değerlendirmeye konu olan plan tipi, TOKİ’nin Türkiye’nin tüm
derece gün bölgelerinde inşa ettiği tip projelerden biri olan K-6
plan tipidir. K-6 plan tipinin seçilme nedeni dikdörtgen planlı
olması sebebiyle yönlenmeye bağlı ısıl değişiklikleri minimuma
indirmesi ve Türkiye’nin birçok yerleşim yerinde inşa ediliyor
olmasıdır.
Sözkonusu konut binası 3 katlı olup toplam 16 daireden
oluşmaktadır. Her dairede 1 salon, 3 yatak odası, 1 tuvalet
ve 1 banyo bulunmaktadır. Binanın taban alanı 467 m2 ve blok
kat alanı toplamı bodrum dahil 2335 m2’dir. Analizi yapılan
TOKİ K-6 tipi konut binasına ait vaziyet planı, zemin kat planı,
kesitler ve görünüşler Şekil 2’de sunulmaktadır.
Çizelge 2’de, I., II. ve III. derece gün bölgelerinde var olduğu
kabul edilen tip konut binasında ısı kayıplarına sebep olan bina
kabuğunu oluşturan bileşenlerin alanları verilmektedir.

A-A KESİTİ

Bu bölüm, mevcutta var olduğu kabul edilen üç katlı bir konut
binasında kullanılan farklı cam tiplerinin, TS 825’de belirtilen
üç farklı derece gün bölgesinin iklimsel özelliklerine göre,
mekân ısıtması için doğalgaz kullanımından kaynaklanan yıllık
enerji tüketimi analizi ve performansının değerlendirilmesini
kapsamaktadır. Değerlendirme için I. derece gün bölgesinde
yer alan İzmir, II. derece gün bölgesinde yer alan İstanbul ve
III. derece gün bölgesinde yer alan Ankara illeri seçilmiştir.
Konut binasının bu üç ilde aynı topoğrafik özelliklerde
konumlandırıldığı varsayılmıştır.

B-B KESİTİ
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4.2. Farklı Derece Gün Bölgelerindeki TOKİ Konutlarında
Kullanılan Isıcam ve Low-e Cam Seçeneklerinin Enerji
Performanslarının Değerlendirilmesi

ARKA GÖRÜNÜŞ

Bu çalışmada, I., II. ve III. derece gün bölgeleri değerlendirme
kapsamına alınmıştır. I. derece gün bölgesi, sıcak-nemli iklim
bölgesinin özelliklerini taşımaktadır. Kışlar ılık ve yağışlı,
yazlar sıcak ve kuraktır. Yıl boyu soğutma yapılan süre
ısıtma yapılan süreden fazladır. Yıllık ortalama hava sıcaklığı
18,4˚C’dir. II. derece gün bölgesi genel olarak sıcak kuru ve
ılımlı nemli iklim özelliklerini taşımaktadır. Yıllık ortalama
hava sıcaklığı 15˚C’dir. III. derece gün bölgesi, ılımlı-kuru iklim
bölgesinin özelliklerini taşımaktadır. Isıtma süresi soğutmadan
daha uzundur. Kışlar ılık geçmekle beraber yazın ısı kazançları
konfor koşullarının üzerine çıkmaktadır [43].

NORMAL KAT PLANI

Şekil 1: Türkiye’de derece gün bölgeleri haritası [42]

Şekil 2. TOKİ K-6 tipi konut projesi [44]
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Çizelge 2. TOKİ K-6 tipi konut binasının kabuğunu
oluşturan bileşenlerin alanları

ve çerçeve kalınlığına ilişkin bilgiler Çizelge 3’te ifade edildiği
şekilde belirlenmiştir.

TOKİ K-6 Tipi Konut Binasının Kabuk Özellikleri

Çizelge 3. Konut binasının enerji tüketimi analizi için tercih
edilen cam ve çerçeve seçenekleri

Döşeme
Alanları

Ataban = 533,84 m2 (Toprak temaslı taban alanı)
Apencere (kuzey) = 43,11 m2

Pencere
Alanları

Tek Isıcam (Single Clear)
Cam Sınıfı Tek Low-E Cam (Single Low-e)
Çift Isıcam (Double Clear)
Çift Low-E Cam (Double Low-e)
Tek Isıcam, 1.4in (Single Clear, 1.4in)

Apencere (güney) = 41,79 m2
Apencere (doğu) = 32,76 m2
Apencere (batığ) = 29,20 m2

Çatı Alanları

eQUEST Dahilinde Kullanılan Cam ve Çerçeve Seçenekleri

Açatı = 564,28 m2

Bu çalışmadaki modelleme ve enerji tüketimi analizi, eQUEST
3.65 (the Quick Energy Simulation Tool 3.65) simülasyon
programı [45] ile yapılmıştır. eQUEST, Department of EnergyDOE [46] tarafından geliştirilmiş ve ASHRAE 140 standardına
[47] göre test edilmiş DOE-2 tabanlı bir simülasyon
programıdır. Program yaygın olarak enerji performansı analizi,
enerji tüketimi analizi, kavramsal tasarım performans analizi,
LEED değerlendirmesi, enerji ve atmosfer kredi analizi, uyum
analizi, yaşam döngüsü maliyetlendirme, DOE 2 ve PowerDOE
alanlarında bina tasarımı sihirbazı ve enerji verimliliği ölçüsü
sihirbazı olarak kullanılmaktadır. Bu özellikleriyle eQUEST,
binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma ile
ilişkili özelliklerinin modellenmesi ve enerji performansının
analiz edilmesine olanak tanımaktadır [46].
Enerji tüketimi analizi için öncelikle binanın konumuna,
kapladığı alana ve dış pencerelerine ilişkin bilgiler programa
tanıtılmıştır. Binanın şekli, yönü, ölçüleri, tavan yüksekliği,
çatı özellikleri ve yapılan zonlamalara ait bilgiler girilmiştir.
Değerlendirilen konut binası kuzey batı doğrultusunda
dikdörtgen plana sahiptir. Pencere alanını tanımlamak için
“zeminden tavana kadar net duvar alanı yüzdesi” yöntemi
seçilmiştir. Pencere/duvar alanı oranı tüm cephelerde sabit
% 40 olarak kabul edilmiştir. Cam sınıfı, cam tipi, çerçeve tipi

Cam Tipi

Çerçeve
Tipi

Tek Low-E Cam [E2=.2], 1.4 in (Single Low-e [E2=.2],
1.4 in)
Çift Isıcam (Double Clear, 1.4in,1.2, [Argon])
Çift Low-E Cam [E2=.1] ,1.4in,1.2in,[Argon] (Double
Low-E [E2=.1] ,1.4in,1.2in,[Argon])
Ins Fibergls/Vinyl Operable
Ins Fibergls/Vinyl Operable
Ins Fibergls/Vinyl Oper,Mtl Spacer
Ins Fibergls/Vinyl Oper,Mtl Spacer

Değerlendirilen binanın bulunduğu varsayılan İzmir ve
Ankara illerinin iklim verileri eQUEST programına dışarıdan
yüklenmiş, diğer veriler için programın mevcut veri tabanından
yararlanılmıştır. Değerlendirmede soğutma ihmal edilerek sıfır
kabul edilmiş, yalnız ısıtma dikkate alınmıştır. Mekân ve su
ısıtması için doğal gaz kullanıldığı varsayılmıştır. Doğal gaz
tüketimi birimi olarak kWh kullanılmıştır. Programa girilen
elektrik, aydınlatma ve havalandırmaya ilişkin veriler sabit
tutulmuştur. İklim verileri değiştirilerek iki il için ayrı ayrı ısıtma
(mekân ısıtma ve su ısıtma) yükü ve toplam enerji tüketimi
değerleri elde edilmiştir.
4.3. Değerlendirme Bulgularının Karşılaştırılması ve
Tartışma
Bu çalışma kapsamında yapılan değerlendirmede dikkate
alınan üç farklı derece gün bölgesi (I., II ve III.) ve Çizelge

Çizelge 4. Simülasyonda değerlendirilen senaryoların bulguları
Yıllık Enerji Tüketimi
Senaryo

İl

Cam tipi

Isıtma (kWh)
(Mekân Isıtması)

Diğer (kWh)

Toplam (kWh)

S1

İzmir

Tek Isıcam, 1.4in

51.143839

176.563274

277.527113

S2

İzmir

Tek Low-E Cam (e2=.2) 1.4 in

30.165809

176.520344

256,486153

S3

İzmir

Çift Isıcam 1.4in,1.2-Argon

33.067213

176,529136

259,396349

S4

İzmir

Çift Low-E Cam (e2=.1) 1.4 in,1.2 in,Argon

26.153666

176,537928

252,491594

S5

İstanbul Tek Isıcam, 1.4in

98.477753

182.034931

330.312684

S6

İstanbul Tek Low-E Cam (e2=.2) 1.4 in

62.740663

181.912

294.452663

S7

İstanbul Çift Isıcam 1.4in,1.2-Argon

66.782113

181.927862

298.509975

S8

İstanbul Çift Low-E Cam (e2=.1) 1.4 in,1.2 in,Argon

53.350664

103.150664

285,044387

S9

Ankara

Tek Isıcam, 1.4in

178.969733

193.795041

422.564774

S10
S11
S12

Ankara
Ankara
Ankara

Tek Low-E Cam (e2=.2) 1.4 in
Çift Isıcam 1.4in,1.2-Argon
Çift Low-E Cam (e2=.1) 1.4 in,1.2 in,Argon

129.742579
134.601698
113.998799

193.595041
193.627972
193.566764

373.13762
378.02967
312.365554
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3’te sunulan cam tipleri kapsamında 12 farklı senaryo
oluşturulmuştur. Çizelge 4’te, oluşturulan senaryolara ait
sonuçlar özetlenmektedir.

(S2) kullanılan binada çift low-e cam (S4) kullanılan binaya
göre % 3 azaldığı görülmektedir.
•

İstanbul’da tek ısıcam (S5) kullanılan binada mekân ısıtması

I. derece, II. derece ve III. derece gün bölgelerinde yer alan ve
farklı cam tipleri kullanılan konutta mekân ısıtması için doğal
gaz kullanımından kaynaklanan elektrik tüketiminin oranları
Çizelge 5’te niceliksel olarak ve Şekil 3’te grafiksel olarak
ifade edilmektedir.

için doğal gaz kullanımından kaynaklanan enerji tüketimi %

Çizelge 5. Mekân ısıtması için doğal gaz kullanımından
kaynaklanan elektrik tüketiminin oranları

S8 senaryosunda olduğunu göstermektedir. Bu durumda, II.

58, tek low-e cam (S6) kullanılanda % 47, çift ısıcam (S7)
kullanılanda % 48 ve çift low-e cam (S8) kullanılanda % 43
oranındadır. Bu oranlar, en yüksek enerji tüketiminin % 58 ile
S5 senaryosunda ve en düşük enerji tüketiminin ise % 43 ile
derece gün bölgesinde tek low-e cam (S6) kullanılan binada
mekân ısıtması için doğal gaz kullanımından kaynaklanan

Gün Bölgeleri
Cam Tipleri

enerji tüketiminin tek ısıcam (S5) kullanılan binaya göre

I.Derece II.Derece
(İzmir) (İstanbul)

III.Derece
(Ankara)

% 11 azaldığı, çift ısıcam (S7) kullanılan binada tek ısıcam

Tek Isıcam 1.4in

% 44 (S1) % 58 (S5)

% 68 (S9)

(S6) kullanılan binada çift low-e cam (S8) kullanılan binaya

Tek Low-E Cam (e2=.2)
1.4 in

% 31 (S2) % 47 (S6)

% 61 (S10)

Çift Isıcam 1.4in,1.2-Argon

% 34 (S3) % 48 (S7)

% 62 (S11)

Çift Low-E Cam
(e2=.1) 1.4 in,1.2 in,Argon

% 28 (S4) % 43 (S8)

% 58 (S12)

(S5) kullanılan binaya göre % 10 azaldığı ve tek low-e cam
göre % 4 azaldığı görülmektedir.
•

Ankara’da tek ısıcam (S9) kullanılan binada mekân ısıtması
için doğal gaz kullanımından kaynaklanan enerji tüketimi %
68, tek low-e cam (S10) kullanılanda % 61, çift ısıcam (S11)
kullanılanda % 62 ve çift low-e cam (S12) kullanılanda %
58 oranındadır. Bu oranlar, en yüksek enerji tüketiminin
% 68 ile S9 senaryosunda ve en düşük enerji tüketiminin
ise % 58 ile S12 senaryosunda olduğunu göstermektedir.
Bu durumda, III. derece gün bölgesinde tek low-e cam
(S10) kullanılan binada mekân ısıtması için doğal gaz
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kullanımından kaynaklanan enerji tüketiminin tek ısıcam
(S9) kullanılan binaya göre % 7 azaldığı, çift ısıcam (S11)
kullanılan binada tek ısıcam (S9) kullanılan binaya göre
% 6 azaldığı ve tek low-e cam (S10) kullanılan binada
çift low-e cam (S12) kullanılan binaya göre % 3 azaldığı
görülmektedir.

Şekil 3. Mekan ısıtması için doğal gaz kullanımından
kaynaklanan elektrik tüketiminin derece gün bölgelerine
göre karşılaştırılması

•

tüketiminin tek ısıcam kullanılan senaryolarda ve en düşük
enerji tüketiminin çift low-e cam kullanılan senaryolarda
gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu sebeple, hiçbir derece

I., II. ve III. derece gün bölgelerine ilişkin yapılan değerlendirmeler
Çizelge 5 ve Şekil 3’e göre aşağıdaki şekilde yorumlanabilir:
•

İzmir’de tek ısıcam (S1) kullanılan binada mekân ısıtması
için doğal gaz kullanımından kaynaklanan enerji tüketimi
% 44, tek low-e cam (S2) kullanılanda % 31, çift ısıcam (S3)
kullanılanda % 34 ve çift low-e cam (S4) kullanılanda % 28
oranındadır. Bu oranlar, en yüksek enerji tüketiminin % 44 ile
S1 senaryosunda ve en düşük enerji tüketiminin ise % 28 ile
S4 senaryosunda olduğunu göstermektedir. Bu durumda, I.
derece gün bölgesinde tek low-e cam (S2) kullanılan binada
mekân ısıtması için doğal gaz kullanımından kaynaklanan
enerji tüketiminin tek ısıcam (S1) kullanılan binaya göre
%13 azaldığı, çift ısıcam (S3) kullanılan binada tek ısıcam
(S1) kullanılan binaya göre %10 azaldığı ve tek low-e cam

İncelenen tüm derece gün bölgelerinde en yüksek enerji

gün bölgesinde ve binanın hiçbir cephesinde tek ısıcam
kullanılmasının doğru olmadığı sonucuna varılmıştır.
•

İncelenen tüm derece gün bölgelerinde tek low-e cam ile
çift ısıcam seçenekleri arasında enerji tüketimi açısından en
yüksek % 3 ve en düşük % 1 fark olduğu görülmüştür. Bu
oranın çok yüksek olmadığı söylenebilir. Ancak UV ışınlarına
karşı koruma sağlaması, iç mekândaki eşyaların renklerini
koruması ve iç ortam ısısını dışarıya fazla iletmemesi gibi
sebeplerle çift ısıcam yerine tek low-e camın tercih edilmesi
gerektiği düşünülmektedir.

Isıtma amaçlı enerji tüketimleri açısından karşılaştırıldığında I.,
II. ve III. derece gün bölgelerine ilişkin yapılan değerlendirmeler
aşağıdaki şekilde yorumlanabilir (Bkz. Çizelge 5 ve Şekil 3):
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•

Tek ısıcam ve çift ısıcam arasında İzmir’de % 11, İstanbul’da
% 10 ve Ankara’da % 6 oranında fark olduğu görülmüştür.
Buradan, çift ısıcam kullanımının tek ısıcam kullanımına
göre daha tasarruflu olacağı anlaşılmaktadır.

•

Tek low-e cam ve çift low-e cam arasında İzmir’de
% 3, İstanbul’da % 4 ve Ankara’da % 3 oranında fark
olduğu görülmüştür. Tek low-e cam ile çift low-e cam
arasında fazla fark olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni
değerlendirmede kullanılan tek low-e camda (E2=.2) iki kat
kaplama kullanılmış olması, ancak çift low-e camda (E2=.1)
ise tek kat kaplama kullanılmış olmasıdır. Çift low-e cam
seçeneğinde 1,2 inç ara boşlukta argon gazı kullanılmış
olmasına rağmen sonuçların tek low-e kaplamayla yakın
olduğu görülmektedir.

göre analiz edilmesi önemlidir. Bu bağlamda mimari tasarım
sürecinin erken evrelerinde veya mevcut binaların enerji etkin
yenilenmelerinde enerji etkin çözüm önerilerinin oluşturulması
için bina enerji performansına etkisi olan parametrelerin enerji
analiz programları aracılığı ile değerlendirilmesi önemlidir.
Tasarım parametrelerine ait uygun değerlere dayandırılan
bir tasarım aşamasının sonucunda, minimum düzeyde enerji
tüketimine sebep olan enerji etkin binalar üretilebilir. Enerji
etkin bina üretiminin yaygınlaşmasıyla Türkiye’de enerji
giderlerinin azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlanacaktır. Bu
çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
•

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı
kapsamında, Türkiye’nin I. derece, II. derece ve III. derece
gün bölgelerinde yer alan İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde
yapılan değerlendirme sonuçlarına göre cam tipinin enerji
tüketimi üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

•

İncelenen üç farklı gün bölgesinde de en yüksek enerji
tüketiminin tek ısıcam kullanılan senaryolarda ve en
düşük enerji tüketiminin ise çift low-e cam kullanılan
senaryolarda gerçekleştiği görülmüştür. Bu sebeple, hiçbir
derece gün bölgesinde ve binanın hiçbir cephesinde tek
ısıcam kullanılmasının uygun olmadığı söylenebilir.

Tek ısıcam ve tek low-e cam karşılaştırıldığında İzmir’de %
13, İstanbul’da % 11 ve Ankara’da % 7 oranında fark olduğu
görülmüştür. Her iki cam tipinin de kalınlığı aynı olup low-e
camın e2 değeri 2’dir. Bu sebeple enerji tüketimi tüm derece
gün bölgelerinde tek ısıcama göre daha az enerji tüketimine
sebep olmaktadır.

•

Isıtma
amaçlı
enerji
tüketimleri
açısından
karşılaştırıldığında; tek ısıcam ve çift ısıcam arasında
İzmir’de % 11, İstanbul’da % 10 ve Ankara’da % 6 oranında
fark olduğu görülmüştür. Buradan, çift ısıcam kullanımının
tek ısıcam kullanımına göre daha tasarruflu olduğu
söylenebilir.

•

Tek low-e cam ve çift ısıcam karşılaştırıldığında ise İzmir’de
% 3, İstanbul’da % 1 ve Ankara’da % 1 oranında fark olduğu
görülmüştür. Her iki cam tipinin de kalınlığı aynı olup low-e
camda iki kat kaplama, çift ısıcamda ise argon gazı dolu ara
boşluk vardır. Bu sebeplerle iki cam tipi arasında fazla fark
görünmemektedir.

•

•

Cam tipinin sadece ısıtma amaçlı enerji tüketimi üzerindeki
etkisi incelendiğinde seçilen low-e kaplamalı camın
özelliklerine bağlı olarak çok fazla bir değişimin olmadığı
görülmüştür.

I. derece gün bölgesinde tek low-e cam kullanılan binada
mekân ısıtması için doğal gaz kullanımından kaynaklanan
enerji tüketiminin tek ısıcam kullanılan binaya göre %13
azaldığı, çift ısıcam kullanılan binada tek ısıcam kullanılan
binaya göre %10 azaldığı ve tek low-e cam kullanılan
binada çift low-e cam kullanılan binaya göre % 3 azaldığı
görülmektedir.

•

II. derece gün bölgesinde tek low-e cam kullanılan binada
mekân ısıtması için doğal gaz kullanımından kaynaklanan
enerji tüketiminin tek ısıcam kullanılan binaya göre % 11
azaldığı, çift ısıcam kullanılan binada tek ısıcam kullanılan
binaya göre % 10 azaldığı ve tek low-e cam kullanılan
binada çift low-e cam kullanılan binaya göre % 4 azaldığı

•

•

Çift ısıcam ve çift low-e cam karşılaştırıldığında İzmir’de %
6, İstanbul’da % 5 ve Ankara’da % 4 oranında fark olduğu
görülmüştür. Her iki cam tipinde de cam kalınlığı 1,4 inç
ve ara boşluk 1,2 inç mesafeli argon gazı dolguludur. Çift
low-e camda çift ısıcamdan farklı olarak bir kat low-e
kaplama vardır. Değerlerdeki farklar bu kaplamadan
kaynaklanmaktadır. Çift low-e cam tipinin kullanılması
tercih edilmelidir.

5. Sonuç ve Öneriler
Yapı sektöründe enerji verimliliğine katkı sağlamak amacıyla
mevcut binalarda enerji tüketiminin azaltılması ve yeni
binaların enerji etkin tasarlanması büyük önem taşımaktadır.
Binaların opak ve saydam yüzeyleri, enerji kayıp ve kazançları
açısından önemli bir role sahiptir. Cam tipi, binalarda
pencerelerden kaynaklanan güneş enerjisi kazanç ve ısı kayıp
miktarlarını etkileyen parametrelerden biridir. Enerji etkin
tasarım bağlamında ısıtma amaçlı enerji tüketimine olan etkisi
nedeni ile pencerelerden kazanılan güneş enerjisi ve kaybedilen
ısı miktarının, ön tasarım aşamasında yerel iklimsel özelliklere

görülmektedir.
•

III. derece gün bölgesinde tek low-e cam kullanılan binada
mekân ısıtması için doğal gaz kullanımından kaynaklanan
enerji tüketiminin tek ısıcam kullanılan binaya göre % 7
azaldığı, çift ısıcam kullanılan binada tek ısıcam kullanılan
binaya göre % 6 azaldığı ve tek low-e cam kullanılan
binada çift low-e cam kullanılan binaya göre % 3 azaldığı
görülmektedir.

831

2nd International Sustainable Buildings Symposium
•

Özellikle

Türkiye’deki

mevcut

binaların

önemli

bir

bölümünün ısıl performansının yetersiz olduğu dikkate
alındığında enerji etkin yenileme önem kazanmaktadır.
Türkiye’de

farklı

derece

gün

bölgelerindeki

konut

binalarında yapılacak yenilemelerde saydam bileşenlerin
ısıl performansının yükseltilmesi ve uygun cam tipinin
kullanılması binanın enerji etkinliği açısından önemlidir.
Bu çalışmada analiz edilen bina dikdörtgen planlıdır. Farklı
formlardaki binaların enerji tüketimleri de farklı olabilir. Bu
sebeple, enerji etkin tasarım üzerine yapılan çalışmalarda
farklı formların da farklı derece gün bölgelerine göre sonuçları
değerlendirilebilir. Ayrıca, yapılan değerlendirmede maliyet
dikkate alınmamıştır. Sunulan önerilerin yaşam döngüsü
maliyet hesabı yapılarak önerilerin ekonomikliği ölçülebilir
ve performans-maliyet değerlendirmesi yapılabilir. Türkiye’de
enerji etkin yapı tasarımına ilişkin yasal bir zorunluluk
bulunmamaktadır. Mevcut binaların enerji etkin yenilenmesi
ve yeni binaların enerji etkin tasarlanması konuları bilimsel
araştırmalar, eğitim programları, yasa ve yönetmeliklerle
desteklenmelidir. Sonuç olarak, yeni tasarlanan binaların
enerji etkin tasarlanmasının ve Türkiye yapı stokunun önemli
bir bölümünü oluşturan mevcut konut binalarının enerji
etkin yenilenmesinin; enerji tüketimi ve çevrenin korunması
kapsamında önemli rolü olduğu söylenebilir. Derece gün
832

bölgelerine göre doğru cam tiplerinin kullanılmasıyla büyük
oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.
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