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Özet

Abstract

Sürdürülebilirliğin inşası, enerji verimli binalar, altyapılar ve
ulaşım sistemleri ile dünya genelinde çevre koruma ve enerji
tüketimi konularındaki endişeleri gidermek için değerli ve
gerekli bir hedef olmuştur. Bu doğrultuda bakıldığında; enerji
verimli bina tasarımı, sürdürülebilirlik ölçütlerini sağlaması
ve devam ettirebilmesi amacıyla yapay çevre içinde yapı
kabuğu ile bu ölçütleri sağlamaktadır. Yapı kabuğu tasarımı
ve bileşenleri, binanın dış ortam ile bağlantısını sağlayan tek
kurgu olduğundan enerji verimli bina yaklaşımında çözüm
üretilmesi gereken temel sorundur. Yeni teknolojilerin prestij
sembolü olan cam giydirme cepheler, yapı kabuğunda son
yıllarda trend uygulama olarak sıkça kullanılmaktadır. Ancak,
bu tip cepheler özellikle yüksek katlı binalarda, temel konfor
koşullarını sağlamak için gerekli olan ısıtma ve soğutma
nedeniyle enerji tüketimini arttırmaktadır. Cam giydirme
cepheler tek katmanlı olmaları halinde özellikli cam kaplama
malzemeleri ile çift katmanlı olmaları halinde ise doğru sistem
tasarımı ile enerji verimli cepheler haline gelmektedir. Enerji
verimli cephe sistemleri özellikle binaların işletme aşaması
boyunca artan çevresel etki ve enerji talebinin azaltılması için
tercih edilmektedir. Bu bildiride, Yaşam Döngüsü Değerlendirme
(YDD) yöntemi kapsamında enerji verimli cephe sistemlerinin
çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve enerji ve maliyet
analizlerinin hazırlanabilmesine yönelik 2000 yılı ve sonrasında
yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarının derlenmesi amacıyla
bir literatür çalışması yapılmıştır.

The construction of sustainability has become a valuable
and necessary goal to address concerns regarding worldwide
environmental protection and energy use via energy-efficient
buildings, infrastructure, and transportation systems.
Considered in this context, through energy-efficient building
design, sustainability criteria can be achieved and continued
through use of a shell structure inside an artificial environment.
In the design and components of a shell structure, because the
building’s contact with the exterior environment is a single
construct, this is a primary concern to be addressed in an
energy-efficient building design. When materials are chosen for
a building envelope in the process of building design, curtain
walling and in particular glass façades are popular owing to
trendiness and being considered prestige symbols of new
technology. However glass facade systems lead to increases in
energy use for heating, cooling, especially in high-rise buildings.
These types of façades can be considered energy-efficient
solutions when double-layered; when single-layered, more so
with use of glass coating. Energy-efficient façade systems are
chosen in particular to minimize the environmental impacts
and energy use throughout the operational phase of a building.
In this paper, environmental impacts, energy and cost analyses
for energy-efficient façade systems will be done through use
of the Life-Cycle Assessment (LCA) methodology, with results
being compiled from studies from the year 2000 and later in a
literature review.

Anahtar Kelimeler: Yaşam döngüsü değerlendirme, enerji
verimli giydirme cepheler, yaşam döngüsü enerji analizi

Keywords: Life cycle assessment, energy efficient facade
systems, life cycle energy analysis
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1. Giriş
Günümüz modern yaşam tarzı, binalar arasında ve içinde
devam etmektedir. Binaların ruh halleri ve işlevsel mekân
tanımları, insanoğlunun iş, eğlenme, dinlenme, yemek
yeme, uyuma gibi tüm günlük hareketlerini şekillendirir hale
gelmiştir. Ayrıca binalar var oldukları dönemden bu yana
neredeyse bir insanın yaşam süresi kadar da hizmet ömrünü
devam ettirebilmektedir. Bu kapsamda düşünüldüğünde
sağlıksız, dayanıksız ve güvenlik şartlarını sağlamayan tüm
binalar pahalı yıkım masrafları sebebiyle yıktırılamamaktadır.
Binaların uzun dönemli kullanımları nedeniyle, özellikle çevreyi
ve enerji tüketimini olumsuz etkilediği yapılan çalışmalarla
kanıtlanmıştır. Enerji, yaşam döngüsü kavramının anahtar
kelimelerinden biridir ve yaşamın devamlılığın sağlanması
için tüm sektörlerde şarttır. Ancak enerji tüketiminin büyük
bir kısmı inşaat sektörü ve sektör ürünü olan binalar
tarafından gerçekleşmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin tamamında inşaat sektörü kapsamında sağlanan
tüm endüstriyel oluşumlar gelişmişlik olarak görülmüş olup
çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilir kalkınma hedefleri
ile örtüşememiştir. Sadece sosyal ve ekonomik açıdan Avrupa
Komisyonu 2006 yılı verilerine göre inşaat sektöründe 11.8
milyon işçiye çalışma olanağı sağlanarak Avrupa’nın en büyük
endüstriyel istihdamı gerçekleştirilmiştir [1]. Ancak, çevresel
açıdan inşaat sektörünün en yüksek enerji tüketimi, katı
atık oluşumu, sera gazı salımı, çevresel hasar ve hammadde
tüketiminin sorumlusu olduğu söylenebilir.
Dünya genelinde inşaat sektörü enerji tüketiminin %40’ına;
CO2 salımının %32’sine ve çıkarılan hammaddenin %24’ünün
tüketimine neden olmaktadır [2]. Ayrıca binalar nedeniyle
meydana gelen yüksek enerji tüketimi ve CO2 salımı, ısıtma
ve soğutma nedeniyle oluşmaktadır. Enerji tüketimi ve CO2
salımı oranlarının yüksekliği dünya geneli için de önemli bir
konu olduğundan yeni enerji politikalarının oluşmasına sebep
olmaktadır. Avrupa Birliği (AB), Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği’ni güncelleyerek bütün AB üyesi ülkelerin düşük
veya sıfıra yakın enerjili binalar üretilebilmesinin önünü açacak
etkili politikalar oluşturulmasını zorunlu kılmıştır [3].
İnşaat sektöründe çevreye duyarlı yaklaşımlar ile sürdürülebilir
binaların üretilmesi ve bina üretimi için yapı malzemelerinin, ürün
veya sistemlerin performansının iyileştirilmesi gerekmektedir.
Bunun için binaların neden olduğu çevresel etkilerin ölçülmesi,
aynı etkilerin kaynaklarının standartlaştırılması ve toplam
çevresel performansın hesaplanması gerekmektedir. Bu
amaçla 1975 yılında Avrupa Standartlar Komitesi (The
European Committee for Standardization-CEN) AB üye ülkeleri
arasındaki teknik özellikleri ve ulusal pratikleri bir standartlar
bütünü içinde yaptırabilmek adına kurulmuştur. Uluslararası
Standartlar Kuruluşu (International Organization for
Standardization-ISO) ise o döneme kadar CEN Yönetim Kurulu ve
ISO Konseyi tarafından yapılan çalışmaların ortak yürütülmesi

adına 2001 yılında Vienna Anlaşması’nı imzalamışlardır. 2004
yılı Mart ayında Avrupa Komisyonu, CEN’e 350 maddelik
binalarla ilgili standartlaşması gereken inşaat malzemeleri ve
çevresel performanslar gibi konularda görev vermiştir. CEN bu
sorumluluk ile Teknik Komite 350’yi kurmuş ve çalışmalarına
başlamıştır. Çevre adına ilk ortaya çıkan standartlar ISO’nun
CEN ile birleşiminden önce hazırlanmış ve birleşimden sonra
güncellenmiş “Çevre Yönetimi” ile ilgili standartlardır. Bu
standartlar; EN ISO 14001, 2004; EN ISO 14020, 2001; EN ISO
14021, 2001; EN ISO 14024, 2000; EN ISO 14025, 2010; EN ISO
14040, 2006 ve EN ISO 14044, 2006’dır.
Daha sonra 2008 yılında CEN/TC350 çalışma alanını genişleterek
binaların yaşam döngüsü maliyetinin hesaplanması ile sosyal
ve ekonomik performansının değerlendirilmesi için standart
geliştirmiştir. Çalışmalar sonucunda 2012 yılında 8 adet standart
yayımlanmıştır. Bunlar “Yapı İşlerinin Sürdürülebilirliği” başlığı
altında binaların çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının
değerlendirilmesi ve inşaat malzemelerinin çevresel ürün
beyanlarının nasıl olması gerektiği ile ilgilidir [4]. Avrupa
standartları EN 15804 [6] ve EN 15978 [7] ürünlerin ve binaların
YDD’si için genel hesaplama kurallarından bahsetmektedir.
Her iki standart, ürün ve bina yaşam döngüsünün çeşitli
aşamaları için temel bilgi vermektedir. EN 15978:2011 [7] ya da
Türkiye standartlarına göre TS EN 15978:2012 [8], bir binanın
çevresel performansını değerlendirmek için hesaplama yöntemi
tanımlamaktadır. Ancak, bu standart enerji tedarikinin karbon
ayakizini değerlendirmeye almadığı için kapsamlı sonuçlar
tanımlayamamaktadır [5]. “Yapı İşlerinin Sürdürülebilirliği”
başlıklı standart serisi olan TS EN 15643-1,2,3,4’te [9] ve TS
EN 15978 [8] Şekil 1 ve 2’de ifade edilmektedir.
2. Kavramlar
Yaşam Döngüsü; bir ürünün hammaddesinin çıkarılmasından
başlayıp, işlenmesi, paketlenmesi, taşınması, yapımı, kullanımı,
gerektiği zamanlarda bakım-onarımı, ömrünü tamamladığında
atılması, geri dönüştürülmesi, birtakım işlemlerden geçirilerek
yeniden kullanıma hazır hale getirilmesine kadar geçen süreçtir
[10].
Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD); ürünlerin, üretimlerin,
servislerin doğal çevreye etkilerini anlamak ve en aza indirmek
için malzeme ve enerji akışlarını, hammadde ediniminden,
atık olana veya geri dönüşüme kazandırılmasına kadarki
süreçte nitelendirmekte kullanılan bir araçtır [11]. Diğer bir
ifade ile ürünün, üretim sürecinin ve yaşam boyunca olan
hizmet aktivitesinin çevresel etkisini değerlendirmek ve
belirleyebilmek için kullanılan bir yöntemdir [12].
Yaşam Döngüsü Enerji Analizi (YDEA); binanın yaşam
döngüsünde binanın enerji girdilerinin tamamının hesaplanması
için bir yaklaşımdır. Bu analizin sistem sınırlarını, üretim,
kullanım ve yıkım aşamaları döneminde kullanılan toplam
enerji miktarları oluşturmaktadır [13].
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Şekil 1. Yapı İşlerinin Sürdürülebilirliği için standartlar ailesi [8]
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Şekil 2. Ürün ve Bina arasındaki yaşam döngüsü değerlendirmesi için farkların gösterildiği şematik anlatım [9]
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Yaşam Döngüsü Enerji Değerlendirmesi Analizi (YDEDA);
YDD’nin basitleştirilmiş halidir. Sadece yaşam döngüsünün
farklı aşamaları için enerji girdilerinin değerlendirilmesi
konusuna odaklanmaktadır. Matematiksel olarak aşağıdaki
şekilde ifade edilmektedir:

edilebilir. Yapının dış ortam koşullarına maruz kalan tüm
kısımlarının iç ortamdan ayrılması ile iç ve dış arasında
oluşacak sıcaklık ve basınç farklılıklarından dolayı meydana
gelen hava sızıntılarının azaltılmasını amaçlayan, binanın yapı
bileşenlerinin bütüncül olarak zarflandığı sistemlerdir.

E = Ehammadde çıkarımı + Eüretim + Eşantiyede + Eişletme + Eyıkım + Egeri dönüşüm +
Eyok etme

Çift Katmanlı Enerji Verimli Cepheler; çift kabuk cephe sistemi
olarak adlandırılmakta ve birbirinden hava koridoruyla ayrılmış
iki veya daha fazla cam katmanın oluşturduğu sistem olarak
tanımlanmaktadır. Cam cidarlar arasındaki hava tabakası
aşırı ısınmaya, rüzgâra ve sese karşı önlem olarak yalıtım
sağlamaktadır. Ara boşluk; geniş hacimli hava kanalları gibi
bir tampon bölge oluşturarak kullanım alanlarını çevrelemekte
ve yapma çevreye gerçek dış ortam koşullarından daha
faydalı yeni bir dış ortam oluşturmaktadır [19]. Bir çift kabuk
cephe sisteminin işlevi; doğal havalandırma, güneş ışınımı
kontrolü, günışığı kontrolü/doğal aydınlatma, gürültü kontrolü,
yangından korunum, temizlik ve bakım/onarım kolaylığı,
kullanıcı kontrolü ve güvenlik olarak sıralanabilir [20].

(E değeri binanın yaşam ömrü boyunca toplam enerji tüketimini
ifade etmektedir) [14].
Enerji verimli cephe sistemleri; bina kabuğunun büyük bir
bölümünü oluşturan cepheler, iç ve dış mekânların ara
bağlantısı, sabit ve değişken açılardan görüntüsü, biçim ve işlev
ilişkisi gibi temel sorunların yoğunlaştığı bir alandır. Cepheler,
iç ve dış arasında yer alan ayırıcı bir bölme olarak mekân içinde
yaşayanları dış etkilerden korumak işlevini üstlenmektedir.
Tarihsel gelişim süreci içinde mimaride enerji ve çevre bilinçli
tasarım giderek önem kazanmıştır. Cephe oluşumları ve
cephelerin enerji performans beklentilerinde büyük değişimler
yaşandığı görülmektedir. Bu değişimler sonucunda da enerji
etkin cephe sistemleri geliştirilmiştir [15].
Tek Katmanlı Enerji Verimli Cepheler; iki farklı grupta
incelenmektedir. Bunlardan biri basit cepheler, diğeri ise
giydirme cephelerdir. Basit cepheler, yapı kabuklarının orijinal
formudur. Işık ve havalandırma sağlayan açıklıklar ile yük
taşıyan bir duvardan oluşmaktadır. Bu cephelerde doğrudan ışık
veya enerji üreten, temiz hava veya mekanik havalandırmayı
mekâna alan ek işlevsel elemanlar bulunmaktadır. Bu tip
cephelerin yapımı ekonomiktir ve bakım-temizlik maliyeti
düşüktür [16]. Giydirme cepheler ise yapının taşıyıcı sistemi
içinde hiçbir görevi olmayan, bu taşıyıcı sisteme kendi ölü yükü
ve etkilendiği rüzgâr, deprem gibi yükleri özel bağlantılarla
ileten, yapı fiziği sorunlarını ince bir kesitte çözebilen, dayanıklı,
hafif gereçlerle yapılan, yalıtım ve güvenlik sorunlarını eksiksiz
yerine getirebilen ve modüler koordinasyon ilkelerine uygun
olarak hazırlanan bir düşey kabuktur [17].
Giydirme cepheler, cam teknolojisinin geliştirilmesi
çalışmalarıyla paralel olarak ilerlemekle birlikte cam
yüzeyine uygulanan kaplamaların uygulama yönlerine göre
dış kontrol üniteli (gölge elemanlı) cepheler, paneller arasında
konumlandırılmış kontrol üniteli cepheler ve iç kontrol üniteli
cepheler olarak üç şekilde sınıflandırılmaktadır. Tek katmanlı
cephelerde güneş kontrolünün tam olarak sağlanması ile
cama kızıl ötesi yansıtmalı kaplamalar ve/veya görülebilir
ölçüdeki dalga boylarını emen ve yansıtan kaplamalar
uygulanabilmektedir. Ancak daha soğuk aylarda güneşten
kazanım sınırlanmış ve gün ışığı seviyesi azaltılmıştır.
Bu nedenle, uyarlanabilir ek güneş kontrol elemanlarının
kullanılması kaçınılmazdır [18].
Türkiye’de özgünleşen bir kelime olan ‘mantolama’ sistemi,
tek katmanlı cephe tiplerinden basit cepheler sınıfına dâhil

3. YDD, YDEA ve YDEDA Kapsamında Enerji Verimli Cephe
Sistemlerinin İncelenmesi
Isıtma ve soğutmadaki yüksek enerji taleplerini azaltmak
için pek çok araştırma yapı kabuğunun ısıl direncinin
geliştirilmesinin malzeme seçimi ve kaliteli işçilik ile sağlanarak
yapılabileceğini vurgulamaktadır [21, 22]. Mevcut yapılarda ısıl
direnci sağlamak için ısı yalıtım malzemelerinin kullanılması
ile yapı kabuğu enerji verimli hale getirilmektedir. Ramesh ve
diğerleri (2012), Hindistan’ın Hyderabad bölgesinde bulunan
yaklaşık 85,5 m2 konut yapısının kullanılabilir yüzeyinin yaşam
döngüsü enerji talebini Hindistan’a ait farklı kaplamalar ve
farklı iklim özellikleri doğrultusunda analiz etmiştir. Analiz
sonucunda aynı kalınlıktaki yalıtımlar için yaşam döngüsü enerji
tasarrufu amacıyla çatı yalıtımlarının duvar yalıtımlarından
daha iyi olduğu; fakat ısıl kütle olarak daha kalın bir duvar
yapmaktansa, duvarın üzerine yalıtım uygulamasının daha çok
tercih edilebilir olduğu görülmüştür [23].
Mantolama olarak bilinen enerji verimli cephe sistemlerinin
yanısıra bu bildiri kapsamında ele alınmak istenen enerji
verimli giydirme cephe sistemlerinin de yine oldukça sık
kullanılan malzeme ve sistem olarak kullanımının tercih
edildiği görülmektedir. Bu sistem yüksek katlı binalarda, inşaat
yapımı aşamasında sağladığı montaj kolaylığı ve görüntü
olarak sağladığı prestijli imaj sebebiyle tercih edilmektedir.
Bu cepheler enerji verimliliği ilkelerine uygun olarak doğru
tasarlanırsa, havanın sıcak olduğu dönemlerde aşırı ısınmalara
engel olduğu ve soğuk hava koşullarında güneş ışınlarının
bir kısmını absorbe ederek binalarda kullanılan ve enerji
tüketimlerini oldukça arttıran ısıtma-soğutma-havalandırma
(HVAC) sistemlerinin kullanımını oldukça azaltabildiği
görülmektedir [24].
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Isıtma ve soğutma taleplerinin azaltılması, binaların işletme
aşaması boyunca enerji kullanımının azalması sebebiyle
çevresel etkilerinin azalmasına da oldukça yarar sağlamaktadır.
Ancak işletme aşamasında sağlayacağı öngörülen bu fayda için
binada kullanılan yalıtım, alüminyum, çelik, çimento gibi yapı
malzemelerinin üretimi için kullanılan enerji ve kimyasallar göz
önüne alındığında yarar yerine çevresel etkinin artmasından
kaynaklı zarar olduğunu gösteren mevcut literatür çalışmaları
bulunmaktadır.
Menoufi ve diğerleri (2012), İspanya’da YDD kapsamında işletme
aşaması boyunca düşük enerji talebi ile daha sürdürülebilir bir
çözüme dikkati çekmek için 7 farklı deney düzeneği kurarak
farklı konstrüktif çözümleri test etmişlerdir. Yapı malzemeleri,
yalıtım malzemeleri ve faz değiştiren malzemelerin kimyasal
yapıları nedeniyle farklı kullanımdan oluşan etkinin üretim ve
yıkım aşamaları boyunca ihtiyaç duyulan gömülü enerjisine
etkilerini analiz etmişlerdir. Çıkan sonuca göre parafin ve akrilik
polimer içerikli mikro kapsüllenmiş faz değiştiren malzeme
kullanılan beton duvarın, geleneksel tuğla duvardan oluşan
cepheye göre %53 daha fazla çevresel etkisinin ortaya çıktığı
ve ayrıca malzemenin yıkımının da tüm düzenekler için %14
ile %21 arasındaki değerlerde çevresel etkiye sebep olduğunu
tespit etmişlerdir [25].
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Binalarda yaşam döngüsü enerji analizini doğru
hesaplayabilmek için kullanılan yapı malzemelerinin gömülü
enerjilerinin olabildiğince detaylı hazırlanması ve toplam
enerji tüketimine ve çevresel etkiye aynı birim cinsinden dâhil
edilmesi gerekmektedir.
Literatürdeki YDEA çalışmaları, önemli çevresel etkileri dikkate
almamasına rağmen, binanın tüm hizmet ömrü boyunca faal
olan enerjisini hesaplamak için elverişli bir yöntemdir. Çevresel
etkinin miktarının belirlenmesi için ise en iyi yöntem YDD’dir.
Cabeza ve arkadaşları (2014), YDD ve YDEA çalışmaları ile
ilgili bir literatür taraması çalışması yapmışlardır [26]. Bu
makalede 100’ü aşkın makale incelemesi yapılmış ve yaklaşık
25 tanesinin YDEA ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Yine Chau
ve arkadaşları (2015), YDD ve YDEA çalışmaları ile ilgili çok
detaylı bir literatür taraması çalışması yapmışlardır [14]. Bu
çalışmada incelenen 246 makaleden 35 tanesinin YDEA ile ilgili
olduğu saptanmıştır.
Literatürdeki binaların yaşam döngüsü enerji analizlerinin
çoğunda enerji tüketiminde fazla etkisi olması sebebiyle çoğu
binaların işletme ve gömülü enerjilerini dikkate alan çalışmalar
yaptıkları görülmektedir. Adalberth’e göre, yaşam döngüsü
enerji analizinde, işletme enerjisinin binanın %80-90, gömülü
enerjinin ise %10-20 arasında enerji tüketimini kapsadığını;
öyle ki yıkım, yok etme ve diğer aşamalardaki enerji tüketim
değerlerini çok az etkilediği için gözardı edilebileceğine
dikkat çekmektedir [27]. Binanın en fazla enerji tüketimine
neden olan işletme enerjisindeki yüksek değerler, binanın

tasarım kararlarının verilmesinde büyük önem taşımaktadır.
Pek çok araştırmacı tarafından bir bina için dış duvarlar ve
çatılarda iyi bir ısı yalıtımı yapılması; düşük emissivite özellikli
kaplamalı çift camlı pencerelerin kullanılması; hava/toprak/su
ısı kaynaklarıyla desteklenmiş ısı pompalarının kullanılması;
havalandırma amaçlı atık ısıdan geri kazanım sağlanması;
mimari ile bütünleşik kolektör ve fotovoltaik uygulamalarının
yapılması; yeşil çatı ve yeşil cephelerin tasarımda yer alması
gibi pasif ve aktif enerji sistemleri ile işletme döneminde enerji
tüketimi değerlerinin önemli ölçüde düşeceği açıklanmıştır.
Sheweka ve Mohamed’in yaptıkları araştırmada, enerji
korunumu yöntemi olarak literatürde onaylanmamasına
rağmen yeşil cephe sistemlerinin yapılı çevre için yeni bir
tasarım yaklaşımı olmadığını; dikey yeşillendirmenin sıcak iklim
bölgesindeki yaz periyodu boyunca bina yüzeyinde soğutma
olanağı sağlayabildiğini ve bina cephesinin ısınmasını önleyerek
bina iç ortam iklimini de etkilediğini belirtmişlerdir. Bu çalışma,
bina yapı kabuğunda yeşil cephe sistemlerinin farklı tiplerinin
uygulanması halinde kabuk dış yüzey sıcaklığının etkisinin
analizi ve irdelenmesine odaklanmaktadır [28].
Otteléa ve diğerleri; Hollanda iklimine göre Avrupa’ya ait
geleneksel tuğla cephe üzerine doğrudan bitkilendirme
yapmışlardır. Ayrıca bu cephenin önüne çelik kafeslerle
desteklenen bitkilendirilmiş alternatif bir cephe geliştirilmişlerdir.
Doğrudan olmayan bu cephe üzerinde bitkilendirme, tohum
serpme kutusu ve keçeye monte edilerek yapılmıştır. Bu çalışmada
tuğla cephe üzerine doğrudan uygulanan bitkilendirilmiş
yeşil cephe ile harici olarak oluşturulan bitkilendirilmiş yeşil
cephenin karşılaştırmalı yaşam döngüsü analizi yapılmıştır.
Çalışma, yeşil cephelerin yaz döneminde soğutma yüklerini, kış
döneminde ısıtma yüklerini azaltması sebebiyle binanın yaşam
döngüsü enerji analizinin saptanmasına imkân sağlamaktadır.
Çalışmada, yeşil cephelerin insan sağlığının devamlılığı, ısı
adacıklarının oluşmaması, biyo-çeşitliliğin sağlanması ve hava
kalitesinin arttırılması gibi nedenlerle çevresel etkiyi azalttığı
düşünülmektedir. Ancak cephe sisteminin ayakta kalabilmesi için
çelik kafes gibi yapı malzemelerinin kullanılması, bakımının zor
olması, toprak kalitesinin korunması için ilaçlama ve besleyici
ürünlerin sıklıkla kullanılması ve havanın sıcaklık ve nem
oranına göre değişken miktarda su ihtiyacı olması sebebiyle de
çevresel etki sonuçlarının çok net olarak ortaya koyulamadığını
belirtmişlerdir [29].
Pasif tasarım yöntemlerinden biri olarak kabul edilen yeşil
cephe sistemleri ile ilgili YDD çalışmalarının yanısıra Thormark,
geleneksel yöntemle tasarlanmış bir binanın pasif ev olarak
tasarlanmış diğer bir binaya göre yaşam döngüsü hesabı
yapılırken gömülü enerjisinin oldukça düşük çıkacağını tespit
etmiştir [30].
Yohanis’in çalışmasında binanın tasarımında, tasarım kararının
gömülü enerjide %10-20 arasında etkisinin olduğu ifade
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edilse de hesaplamalarda dikkate alınmadığını ve %10-20
arasındaki gömülü enerji değerinin YDD tespit edilirken dâhil
edilmesinin gerekliliği konusu vurgulanmaktadır. Binanın
inşa edilme sürecinde yapı malzemelerinin üretimi aşaması
harcanan fazla enerjiden dolayı meydana gelen yüksek gömülü
enerji değerlerinin, doğru tasarım kararlarıyla azaltılabileceği
ortaya koyulmaktadır. Ayrıca bu çalışmada, tasarım sırasında
düşük enerjili malzeme kullanırken malzemenin ısıl özellikleri
ve uzun ömürlülüğü konusuna da dikkat edilmesi gerektiği
vurgulanmıştır [31].
Yeni Zelanda’da enerji verimliliği stratejisine göre, ahşap
taşıyıcı sistemle inşa edilen evlerin hem yangına dayanıklılığın
sağlanması hem de enerji tüketimlerinin artmaması için yüksek
yalıtım özelliklerini sağlayacak şekilde yapılması zorunlu
tutulmaktadır. Buna göre Mihraratne ve Vale’nin yaptıkları
çalışmada; ahşap taşıyıcı sistem ile inşa edilen evlerin aktif
ve pasif tasarım kararlarına göre farklı bina versiyonları için
çeşitli ölçümler yapmışlardır. Sonuçlar karşılaştırmalı analizler
ile ortaya koyulmaktadır. Analizler sonucunda ısıl kütle olarak
kullanılan yalıtımlı duvar yapı bileşeninin yaşam döngüsü
çevresel etkisinin azaltımında çok etkisi olmadığını, bu sebeple
de sürdürülebilir düşük enerji tüketimli ilkelere göre inşa
edilmiş yapılarda yalıtım uygulamasının zorunlu bir uygulama
haline gelmeyebileceğini belirtmektedirler [32].
Buchanan ve Honey ise binaların gömülü enerjisi konusunda
detaylı bir çalışma yapmıştır. Çalışmada, ofis ve konut
yapılarında taşıyıcı olarak kullanılan ahşap, beton ve çelik
malzemelerin sebep olduğu CO2 salımı sonuçları incelenmiştir.
Ahşap olarak inşa edilen taşıyıcıların, beton ve çelik taşıyıcıdan
daha az gömülü enerjisi olduğu saptanmıştır [33].
Venkatarama ve Jagadish çalışmalarında çeşitli alternatif
çatı sistemlerini karşılaştırmaktadır. Çalışmada, geleneksel
betonarme teras çatı, taş ve tuğla çatı ile çimento malzemeden
donatısız olarak elde edilmiş bloklar kullanılan bina çatısı için
bu tip alternatif malzemeler oluşturulduktan sonra analizleri
yapılmıştır. Bu analizlerin sonucuna göre, tuğla bloklardan
yapılmış çatı kullanılması halinde binanın toplam gömülü
enerjisinin %50 kadar azaltılabileceği belirtilmektedir [34].
Gracia ve diğerlerinin araştırmaları için İspanya-Puigverd
de Lleida da 2 odacıklı deney düzenekleri kurulmuştur. Bir
düzenekte havalandırılan çift katman cephe sistemi diğer
düzenekte tek katmanlı cephe sistemi monte edilmiştir. İki
düzenekte de HVAC sistemlerinin elektrik tüketimlerine bağlı
enerji harcamalarındaki farklılıklar izlenmiştir. Her bir cephenin
bina işletme aşaması boyunca çevresel kazancını belirlemek
için sonuçlar kullanılmıştır. 50 yıllık kullanım ömrünü kapsayan
YDD sonuçlarına göre havalandırılmış cephenin kullanımı,
bütün binanın enerji tüketim değerlerini olumlu etkilemektedir.
Bu sebeple, binanın işletme dönemindeki çevresel etkisi %7.7
azaltmaktadır [35].

Çetiner ve Özkan yapmış oldukları çalışmada, cam cephelerin
özellikle yüksek binalarda aşırı ısıtma-soğutmaya neden
olması sebebiyle enerji tüketimini arttırmasını bir sorun olarak
tespit etmişlerdir. İstanbul ikliminde tek ve çift katmanlı
cephelerin uygulandığı varsayılarak enerji analizi ve maliyet
etkinliği açısından kıyaslamalarını yapmışlardır. Sonuç olarak,
enerji etkinliği en fazla olan çift kabuk cam cephenin, enerji
etkinliği en fazla olan tek katmanlı cam cepheye göre yaklaşık
%22 daha verimli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, maliyet
etkinliği en fazla olan tek katmanlı cephenin, maliyet etkinliği
en fazla olan çift katmanlı cepheye göre yaklaşık %24 daha
verimli olduğu da ortaya koyulmuştur [36].
Kim, doktora tezinde şeffaf kompozit cephe sisteminin
(transparent composite façade system-TCFS) toplam yaşam
döngüsü enerjisinin, kaplamasız cam giydirme cephe sisteminin
(glass curtain wall system-GCWS) toplam yaşam döngüsü
enerjisinin yaklaşık %93’ü kadar olduğunu tespit etmektedir.
TCFS için CO2 kg eşdeğerinin toplam salımlarının kaplamasız
GCWS’nin yaklaşık %89’una denk geldiğini belirtmektedir. Yapılan
deneylerde kullanım aşaması öncesi hesaplanmış YDD değerlerine
göre TCFS’nin GCWS’nin gömülü enerjisinin iki katı olduğu tespit
edilmiştir. Kullanım aşamasında her iki cephenin enerji tüketim
değerleri de diğer yaşam döngüsü aşamalarına göre en yüksek
oranda çıkmıştır. Bu oranın, toplam yaşam döngüsü enerjisi içinde
TCFS için %87’sine, GCWS için ise %95’ine denk gelmektedir.
Kullanım aşaması sonrası atıkla ilgili olan CO2 salımları ve enerji
sonuçları %1’in altında olduğu için önemsiz kabul edilmiştir.
Benzer şekilde, nakliyeden dolayı oluşan çevresel etkiler de %1’in
altında olup önemsiz kabul edildiği vurgulanmıştır [37].
Aradhi ve Sharples, modellenmiş temsili bir ev üzerinde 5
farklı cephe senaryosu içinden en düşük karbon salımlı cephe
sistemlerini ve yapı malzemelerini tespit etmişlerdir. Çalışma
gerçek bir model olmadığından dış duvar alanının her bir
m2sine denk gelen toplam CO2 salımına göre karşılaştırmalı
matematiksel bir sonuç ortaya koymuşlardır. Sonuçlar gaz
beton duvarlar ile yapılan cephelerin hem maliyet etkinliği
açısından hem de CO2 salımlarının azaltılması bakımından daha
yararlı olduğunu göstermiştir [38].
Stephan ve arkadaşları, kurallara ve standartlara göre iyi
yalıtımlı, sızdırmazlığı arttırılmış ve ısı köprüleri azaltılmış pasif
evlerin 100 yıllık hizmet ömrü süresi içindeki yaşam döngüsü
enerji taleplerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yapmışlardır.
Sonuçta pasif evlerin genellikle net enerji açısından tasarruf
sağlayamadığını ve benzer niteliklere sahip yeni yapılmış
geleneksel sistemli bir yapının toplam enerji tüketimi açısından
pasif evlere benzer olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca enerji
tüketimlerinde, sera gazı salımında ve çevresel etkide azalma
isteniyorsa, mevcut politikaların sistemi daha sınırlandırıp,
gömülü enerji ve nakliye gereksinimi sonucu oluşan enerjilerin
tüketimlerinin kısıtlanması için uygulamalarda zorunluluk
sağlanması gerektiğini önermektedir [39].
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Blom ve arkadaşlarının çalışması, Hollanda’da bulunduğu
varsayılan konut binasının dışa açık kapı ve pencerelerinin
değiştirilmesi üzerinedir. Bu kapı ve pencerelerin yaşam
döngüsü değerlendirmesinin yapılması için bakım ve onarım
aşamasından bahsedilmektedir. Çalışmada, cephe bileşenleri
için çeşitli bakım-onarım senaryolarının çevresel etkisinin
nicel olarak değerlendirebilmesi ve olumsuz çevresel etkileri
azaltılması amacıyla mevcut tek cam yerine yüksek verimli
çift cam ile değiştirmenin alan ısıtması için enerji tüketiminde
azalma sağladığı vurgulanmaktadır. Ahşap çerçeve
kullanımının, içi çelik profil destekli PVC çerçeve kullanımından
daha az çevresel etkiye neden olmadığı belirtilmektedir. Yapı
bileşenlerinin hizmet ömrünün uzatılması ve konutun hizmet
ömrü boyunca malzeme kaynaklarının girişinin azaltılması ile
çevresel etkinin de azaltılabileceği ifade edilmektedir. Sonuçta
cephede kullanılan alternatif boya malzemeleri ile korunan
ahşap bileşenlerin solvent içerikli olmaması halinde çevresel
etkisinin de o derece az olacağı belirtilmektedir [40].
4. Sonuçlar
Yapılan araştırmada, literatürde yaygın olarak yaşam döngüsü
değerlendirme ifadesinin yer aldığı, ancak aslında yaşam
döngüsü enerji değerlendirme analizi kavramı şeklinde de
ifade edilmesinde yarar olacağı görülen durumlar olduğu tespit
edilmiştir.
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Enerji verimliliği sonucunun vurgulanabilmesi için herhangi bir
yapı malzemesi özelinde hesaplama yapılması amaçlanıyorsa
bunun yaşam döngüsü enerji analizi yapılarak bulunması
mümkündür. Binanın enerji tüketimlerinin bulunması için
araştırmaya konu olan ilgili malzemenin bina cephesindeki
kullanımından dolayı binanın tüketilen toplam enerji girdilerinin
hesaplanması ve değerlendirmesi için Yaşam Döngüsü
Değerlendirmesinin basitleştirilmiş bir hali olan Yaşam
Döngüsü Enerji Değerlendirmesi Analizinin kullanılabileceği
değerlendirilmiştir. Ancak bu şekilde tüketilen enerji girdilerinin
matematiksel olarak toplamının ifade edilmesi ile bir sonuca
ulaşılabileceği görülmüştür. Literatürde, enerji tüketiminin
toplamının değerlendirilmesi için ifade edilen anahtar kelimenin
YDD yerine YDEDA olması gerektiği ifade edilmektedir.
Enerji verimli giydirme cephe sistemlerinin örneğin cam,
alüminyum doğrama, sızdırmazlık bant, çelik taşıyıcı sistem,
kaplamalar gibi tekil yapı malzemelerinin tek tek YDD
yöntemi ile incelenebildiği görülmüştür; ancak, tekil yapı
malzemelerinin sadece kendilerinin bina yapım sistemine dâhil
edilerek kullanılamayacağı ve mutlaka diğer başka bir takım
yapı malzemelerine de ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. Yani iki
veya daha fazla sayıdaki yapı malzemelerinin, en iyi özelliklerini
bir araya toplamak amacıyla, makro seviyede birleştirilmesiyle
kompozit yapı malzemesi meydana gelmektedir. Enerji
verimli giydirme cephe sistemi de yukarıda sayılan tekil
malzemelerden meydana gelen bir kompozit yapı malzemesidir

ve bu malzeme için bütüncül olarak YDEDA yöntemi ile enerji
tüketim hesaplamalarının yapılabileceği değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için bu bildiri kapsamında
enerji verimli cephe sistemleri olarak çalışılan tüm cephe
sistemlerinin literatürde hangi senelerde, hangi yöntemlerle
ve hangi sonuçlarla yer aldığı incelenmiştir. Böylece başka
bir bilimsel çalışma konusunun altlığının da hazırlanabileceği
düşünülmektedir.
Çalışma sonundaki bir diğer tespit ise enerji verimli
cephe sistemleri kullanılan yapı kabuğunun tamamı için
yaşam döngüsü değerlendirme yönteminin kullanılmadığı
görülmektedir.
Literatürdeki
çalışmaların
neredeyse
tamamında farklı iklim bölgelerinde olduğu varsayılan cephe
malzemesinin, farklı cephe senaryoları ile tek bir cephe yönü
esas alınarak hesaplamalar yapıldığı oluşturulduğu ve bu
cephelerin karşılaştırmalı analiz yöntemi ile sonuçlarının
ortaya koyulduğu da görülmektedir. Cephe örnekleri olarak
bitkilendirilmiş yeşil cepheler, geleneksel tuğla cepheler,
mantolama yapılmış cepheler, pasif ev standartlarına göre
tasarlanmış ve kalın yalıtım uygulanmış cepheler gibi pek çok
cephe örneği üzerinde çalışıldığı tespit edilmiştir.
Bu bildiri kapsamında enerji verimli giydirme cephelerle
ilgili YDD yöntemi ile yapılmış analiz çalışmalarına, en yakın
makalelerin Gracia ve arkadaşları [33], Çetiner ve Özkan [34]
ile Kim [35] tarafından yazılmış makaleler olduğu belirlenmiştir.
Bu araştırmacılar, cam giydirme cephe sistemleriyle ilgili
sistem birleşimlerinde tek veya çift katmanlı olma durumu
ya da kompozit olup olmama durumunu farklı deneysel
düzeneklerde incelemişlerdir. Bu bildirilerde maliyet etkinliği
ile ilgili de hesaplamalar yapıp çevresel etki ile ilgili de sonuçlar
bulmuşlardır.
Enerji verimli cephe sistemlerinin kullanımında son yıllarda
hızlı bir artış olduğu görülmektedir. Bu artışa paralel olarak,
bu tip cephelerin YDD yöntemi kapsamında çevresel etkilerinin
belirlenmesi için yapılan çalışmalara fazlaca rastlanmaktadır.
Literatürde yer alan makalelerin, enerji verimli giydirme cephe
sistemleri ve yapı kabuğu konularıyla ilgili yapılan çalışmaların
2000 yılından sonra günümüze kadar çok daha fazla araştırma
konusu olarak tercih edildiği görülmektedir.
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