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ÖZET 
 
Enerji talebinin sürekli artması, fosil kaynakların kısıtlı olması, çevresel sorunlar gibi nedenler ve enerji 
tüketiminde yaklaşık %35-%40’lık bölümün yaşam alanlarındaki konfor koşullarının sağlanabilmesi için 
harcanması, enerji verimli bina tasarımını zorunlu kılmaktadır.  
 
Binalarda enerji tüketimini ve çevresel sorunları azaltmak amacı ile Avrupa Birliği ülkelerinden 
başlamak üzere giderek yaygınlaşan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği kapsamında, çeşitli 
standart ve düzenlemeler ile yaklaşık sıfır enerjili bina tasarım parametrelerinin oluşturması söz 
konusudur.   
 
Çalışmada özellikle soğuk iklim bölgesinde yer alan pasif bina uygulamasına öncülük eden 
Kranichstein-Darmstadt ve Hannover’de bulunan Kronsberg Yerleşimi ile sıfır emisyonlu yerleşim 
olarak anılan zero:e park uygulamaları, yapı kabuğu kuruluşu, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
mimariye entegre edilmesi açılarından ele alınmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, Pasif bina, Yaklaşık sıfır enerjili bina.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy-efficient building design is a necessity for the continual increase in energy demand, the limited 
availability of fossil resources, environmental problems, and the expenditure of about 35-40% of 
energy consumption to ensure comfort conditions in living spaces. 
 
Within the context of the Building Energy Performance Regulation it is aimed to reduce energy 
consumption in buildings and environmental problems and to create various standards and regulations 
for zero energy buildings starting from European Union countries.  
 
The study focuses on the passive houses in Kranichstein-Darmstadt, Kronsberg and the zero-e park 
settlement in Hannover, which lead to the passive building practice in the cold climate region, with 
high insulated building shell and integration of renewable energy resources. 
 
Key Words: Energy efficiency, Passive house, Nearly zero energy building 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Avrupa Birliği ülkelerinde binalar sektörünün enerji tüketimindeki payı yaklaşık %40 düzeyindedir ve 
enerji verimliliği bağlamında enerji tasarruf potansiyelinin en az %20 oranında olduğu belirtilmektedir. 
AB’nin yürüttüğü binalarda enerji verimliliği politikası incelendiğinde, sınırlı olan enerji arzının güvenli 

Buildings with High Energy Efficiency 
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hale getirilmesi, çevresel sorunlar ve iklim değişikliği başlıkları dikkat çeker. Bu doğrultuda; Avrupa 
Birliği binalarda enerji tüketiminin ölçülmesi ve bilinçli yönetilmesi amacı ile Ocak 2003 tarihinde 
yürürlüğe giren 2002/91/EC sayılı “Binaların Enerji Performansı Direktifi”ni, 19 Mayıs 2010 tarih ve 
2010/31/EU sayı ile yeniden şekillendirilmiştir. Ülkemizde %37 oranı ile en fazla tüketime sahip olan 
bina sektöründe, enerji tüketiminin azaltılması hedeflenerek, AB direktifi doğrultusunda çıkarılan 5627 
sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği 05.12.2009 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.  
 
Dünya genelinde enerji politikasının oluşturulması ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar, ülkeler 
bağlamında benzerlik göstermektedir. Enerji politikalarının ana hedefi; enerji temininin güvenli, çevre 
dostu ve uygun maliyetle elde edilmesi şeklinde sıralanır. Dolayısı ile günümüzde fosil kökenli 
enerjinin tükenebilir olması, yarattığı çevresel sorunlar, ülkeler arası ilişkilerden etkilenmesi ve 
maliyetindeki artışlar, enerji verimliliğine yönelik çözümler üretmeyi ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından daha fazla yararlanmayı ve bu alanda yatırım yapmayı zorunluluk haline getirmektedir. 
Enerji verimli ve yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı binalar genel anlamda fosil kökenli enerji 
tüketiminin az olduğu, yüksek enerji performansına sahip binalardır. Literatüre bakıldığında Avrupa’da 
yüksek enerji verimli binalar ile ilgili genel kabul görmüş kesin bir tanım yoktur [1]. Pasif bina, enerji 
tasarruflu bina, düşük enerjili bina vb. terimleri kapsayan yüksek enerji verimli binalar kavramı, ulusal 
standartlarda belirtilen düzenlemelere göre inşa edilen binalara kıyasla daha iyi bir enerji 
performansına sahip binayı ifade eder [2]. Yüksek enerji verimli binalar farklı Avrupa ülkelerinde “Low 
energy house”, “Passive house” ve “Energy saving house” gibi farklı terimler kullanılarak ifade 
edilmektedir, ancak son dönemlerde “nearly zero energy building" (NZEB) teriminin kullanımı giderek 
yaygınlaşmaktadır (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Avrupa ülkelerinde yüksek enerji verimli binaları ifade eden terimler [3] 
 

bioclimatic house multi-comfort house 
BREEAM building passive house 
carbon-free house plus-energy house 
climate:active house ultra low energy house 
CSH (code for sustainable homes) TBQ (total quality planning and rating) 
eco-building triple zero house 
emission-free house very low energy house 
energy saving house zero-carbon house 
energy self-sufficient house/energy 
autarkic house 

zero-energy house 

green building zero-heating energy house 
lider A zero-emission house 
low energy house 3-litre-house 

 
Almanya’da bulunan Passivhaus Enstitüsünden Dr. Wolfgang Feist tarafından 1990’lı yıllarda 
geliştirilmiş ve yaygın kullanıma sahip Pasif Ev (Passive House) kavramının ifade ettiği düşük enerjili 
yapı standardının temel özellikleri aşağıda sıralanmaktadır:  
 

 Pasif ev bir yapı standardıdır, enerji verimli, konforlu, ekonomik ve çevre dostu özellikleri içerir, 
 Pasif ev geleneksel binalara kıyasla % 90 daha az ısıtma enerjisi gerektirir, yeni binalarla 

kıyaslanması durumunda da yaklaşık % 75 tasarruf sağlar (Şekil 1); 
 Isıtma enerjisi ihtiyacı 1,5 litre/m2.yıl yakıt (petrol) olup düşük enerjili binaların ¼ ü kadardır. 
 Özellikle bina kabuğunun ısı yalıtımı ve yalıtımlı pencereler ile çatı ve zemin döşemesinin yalıtımı 

çok önemlidir, yüksek yalıtım değerine sahiptir,  
 Pasif ev, iç ısı kazançlarını (cihaz ve kullanıcılardan kaynaklanan metabolizma ısısı) ve güneş 

enerjisi kazançlarını kullanır (Resim 1); 
 Yüksek duvar/döşeme yüzey sıcaklıklarına sahip olması, ayrıca yüzey ile ortam sıcaklıkları 

arasındaki düşük sıcaklık farklılığı ısıl konfor sağlar ve küf, mantar benzeri oluşumları engeller, 
 Hava akımı olmadan ısı geri kazanım cihazı ile mekanlara taze hava sağlanması ile iç mekan 

konforunu arttırır [4,5].  
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Şekil 1: Kranichstein-Darmstadt Pasif Ev enerji tüketimi 
 

   
 

Resim 1: Kranichstein-Darmstadt Pasif Ev; Güney ve Kış Bahçesi uygulanmış Kuzey Cephesi 
(Foto: T. Göksal Özbalta Arşiv) 

 
Pasif evler; çok iyi yalıtılmış, yıllık ısıtma ihtiyacı 15 kWh/m²’yi geçmeyecek şekilde planlanmış olup 
geleneksel ısıtma sistemlerine ihtiyaç duymazlar. Pasif ev bir tasarım yaklaşımı değildir, dolayısı ile 
geleneksel ya da çağdaş bir tasarım olabilir. Pasif ev standardı konut ya da konut dışı her türlü 
tasarıma uygulanabilmekte olup dünya genelinde 50 bini aşkın örneğiyle uluslararası enerji etkin 
tasarım standartlarının en önde gelenleri arasında yer almaktadır. Pasif yapılarda ısıtma ve soğutma 
için harcanan enerji, ülkemizdeki tipik bir binanın enerji ihtiyacının onda biri kadardır [6]. Şekil 2’de 
binalarda enerji verimliliğinin gelişimi, kullanım alanına düşen yıllık enerji tüketimi kronolojik olarak 
verilmektedir. [7]  
 

    
 

Şekil 2. Binalarda Enerji Verimliliğinin Gelişimi [7] 
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Pasif evlerin tercih edilmesindeki temel nedenler; sağlıklı bir yaşam standardına kavuşmak, karbon 
ayak izini azaltmak ve etkin enerji tasarrufu yapmak şeklinde sıralanabilir. Dolayısı ile Pasif ev 
konseptine sahip binalarda 5 temel ilke esas alınmaktadır [6] (Şekil 3): 
 
1. Isı yalıtımı: Dış yüzeyde bulunan tüm opak yapı elemanlarının çok iyi yalıtılması kaçınılmazdır.  
2. Pencereler: Saydam yüzeylerde çerçevelerin ısı geçişini en aza indirgemesi ve camların iyi 

yalıtılmış, çok katmanlı, argon veya kripton gazı ile doldurulmuş olması gerekir.  
3. Isı geri kazanımlı havalandırma: İyi bir iç hava kalitesine ve enerji tasarrufuna olanak sağlayan 

önemli bir araç olan atık ısı geri kazanım sistemi, dışarıya atılan hava ısısının en az %75’inin bir ısı 
eşanjörü aracılığı ile içeriye alınan temiz havaya aktarılmasına, dolayısı ile tasarrufa olanak sağlar.  

4. Sızdırmazlık: Boşluklardan kaynaklanan kontrolsüz hava sızıntısı 50 pascal basınç altında yapılan 
test süresince saatte toplam ev hacminin 0,6’sından küçük olması gerekir.  

5. Isı köprüsü: Bina kabuğu kuruluşunda ısı köprülerinin engellenmesi için uygun detay çözümlerinin 
üretilmesi ve doğru uygulanması çok önemlidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 3. Pasif evlerde dikkat edilmesi gereken 5 tasarım parametresi 
 
Farklı kategorilerde yeni ve mevcut binalar için pasif ev sertifikasına sahip olunabilmekte olup yeni 
inşa edilecek evler için sağlanması gereken minimum şartlar Tablo 2 de gösterilmiştir.  
 
Tablo 2. Pasif evlerin sağlaması gereken genel şartlar [8] 
 

Spesifik ısıtma ihtiyacı 
veya spesifik ısıtma yükü 

≤ 15 kWh/m2.yıl 
10 W/m2 

Spesifik soğutma ihtiyacı ≤ 15 kWh/m2.yıl 
Spesifik birincil enerji ihtiyacı ≤ 120kWh/m2.yıl 
Sızdırmazlık ≤ 0,6 ach @ 50 pascals 

 
Pasif bina tasarım kriterlerini dikkate alan ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, tükettiğinden 
daha fazla enerji üreten yaklaşık sıfır enerjili binaların önem ve uygulamaları giderek artmaktadır. 
Avrupa Birliği politikasının hedeflerinden biri de üye ülkelerin bina stoklarını yaklaşık sıfır enerjili 
binalara (nZEB) dönüştürmek ve çeşitli uygulama örnekleri ile bu konuda kullanıcı bilincini arttırmaktır 
[9]. Yaklaşık sıfır enerjili bina tanımı, 19 Mayıs 2010’da Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 
2010/31/AB sayılı yenilenen direktifinde yapılmış olmakla birlikte, kesin ve detaylı tanımların üye 

PASİF EVLER İÇİN 5 TASARIM İLKESİ 
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ülkelerin kendi mevcut koşullarını da dikkate alarak yapmalarına dikkat çekilmiştir [10]. Direktifin 2. 
maddesinde, “yaklaşık sıfır enerjili bina” için, “çok yüksek enerji performansına sahip bir bina ve 
gerekli olan yaklaşık sıfır ya da çok düşük enerji miktarını yerinde ya da yakınlardaki yenilenebilir 
kaynaklardan sağlanmalıdır” ifadesi yer almaktadır. Madde 9.1’de ise 2020 den sonra tüm yeni 
binaların, 2018 yılından sonra ise yeni kamu binalarının yaklaşık sıfır enerjili bina standardında inşa 
edilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Madde 2 ve 9’a göre yeni binalar için nZEB tanımının 
ulusal uyarlamaları bağlamında aşağıdaki hususları içermesi vurgulanmaktadır [11]: 
 

• Çok yüksek enerji performansına sahip bina; 
• Bina da çok düşük miktarda enerji ihtiyacı; 
• Birincil enerjinin sayısal göstergesi kWh/m2.yıl 

 
Yüksek enerji verimli bina uygulamaları ve örnekleri, yaklaşık sıfır enerjili bina sayısını arttırmayı 
hızlandırmak açısından önemlidir; çünkü ilgili örnek binalar hem tasarım hem de uygulama deneyimi 
ile karşılaşılan sorunları azaltabilecektir. Ayrıca teoride araştırılan ve başarılan verimlilik ölçütlerinin 
gerçek bina uygulamalarıyla ortaya konulması bina kullanıcıları için büyük önem arz etmektedir. Bu 
tarz binaların maliyetinden, nasıl göründüğüne kadar olan konuların örnek uygulamalarla gösterilmesi 
kullanıcıların daha çok ilgisini çekebilir ve yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir.  
 
Bu bağlamda çalışmada, soğuk iklim bölgesinde yer alan pasif bina uygulamasına öncülük eden 
Kranichstein konutları-Darmstadt (1992), Kronsberg-Hannover pasif evleri (1996) ve sıfır emisyonlu 
yerleşim olarak anılan zero:e park Hannover (2015) Yerleşimi, imar durumu, bina tasarımında 
yönlenme, bina kabuğu kuruluşu ve geçirimsizlik, ısı kayıplarının en aza indirgenmesi ve yenilenebilir 
enerjiler desteklenmeleri açılarından ele alınmaktadır.  

 
 
 

 
2. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
2.1. e-Zero Park - Hannover-Wettbergen Yerleşimi  
 
Avrupa'nın en büyük yenilikçi, sıfır emisyonlu e-Zero Park yerleşimi Hannover'in güneybatısında yer 
almaktadır; 3 aşamada inşa edilen sıfır emisyonlu yerleşim, geniş yeşil alanları, yağmur suyunun 
kullanımı, yaklaşık 330 civarında müstakil, ikiz, sıra-ev düzeninde sıfır emisyonlu pasif ve artı enerjili 
binaları ile kaliteli bir yaşam alanı sunan öncü yerleşimlerden biridir. İmar konseptinde yer alan üç 
temel öğe; enerji, su ve yeşildir. (Şekil 4, 5) 
 

    
 

Şekil 4. 3. etapta inşa edilen e-Zero Park Yerleşimi-Wettbergen/Hannover [12] 
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Şekil 5. e-Zero Park – Yağmur suyunun toplanması Wettbergen/Hannover [12]  
 
Hannover - e-Zero Parkı yerleşiminde amaç; [13] 
 

- Düşük enerjili evler ile enerjiden tasarruf,  
- Çevre dostu malzemelerin kullanımı, 
- Ekolojik bina inşasının gereklerini yerine getirme, enerji, yağmur suyu, doğayı koruma, 

atıkların değerlendirilmesi, zemin dokusu vb. 
- CO2 emisyon miktarının 2020 yılına kadar % 40 oranında (1990 değerlerine göre) azaltılması,  
- 100 % İklim korunumunu içeren Master plan yapılması ve böylece 2011 değerlerine göre; 
- 2050 yılına kadar nihai enerji tüketiminin % 50 oranında,  
- CO2 emisyonunun ise % 95 oranında azaltılması şeklinde belirlenmiştir.  

 
Şehir planlanması açısından, alanın imar planının oluşturulmasında iklim dostu ve çevreci anlayışla, 
binaların yönlenmesi, yağmur suyunun değerlendirilmesi, yeşil alanların boyutu vb. önemli tasarım 
kriterleri olarak ön planda yer almıştır. Yerleşim alanının büyüklüğü 260.000 m²dir; alanda yer alan 
alan 330 adet müstakil, ikiz ve sıra evlerin taban alanları toplamı arazinin yaklaşık % 65’i olup arsa 
büyüklükleri 166-579 m2 arasında değişmektedir. Yeşil alan ve peyzajda bölgeye özgü bitki örtüsü 
kullanılması, konutların tasarımında enerjik açıdan pasif ev standardı ve güneş sistemlerinden 
yararlanılması sonucu CO2 emisyonunun en az indirilmesi ve yağmur suyu depolama sistemi e-Zero 
yerleşimini özellikli kılan konulardır. Evlerde ısı yalıtımı ve havalandırma sistemleri ile konfor 
sağlanmakta, ek ısıtmaya ihtiyaç duyulmamaktadır; elektrik ve ısı enerjisi yenilenebilir enerjiler ile 
desteklenmektedir. Binalar kompakt forma sahip olup bina aralıkları birbirlerine gölgeleme 
yapmayacak şekilde belirlenmiş ve güneşten maksimum düzeyde kazanç sağlayacak şekilde güneye 
yönelik olarak konumlandırılmıştır. Böylece saptanan bina aralık ve yapı yükseklikleri ile gerek çatı 
gerekse cephelerde gölge oluşması engellenmiştir (Şekil 6) [13,14]. Geniş bahçeleri yanı sıra tüm 
evlerin geniş yüzeyli tam boy pencereleri doğal aydınlatma sağlamaktadır, ısı kayıpları için 
pencerelerde elektrikli panjurlar mevcuttur. (Şekil 7, 8) Isı geri kazanımı ve kontrollü havalandırma 
sistemleri aracılığı ile düşük maliyetli iklimlendirme sağlanmaktadır.  
 

  
 

Şekil 6: e-Zero Park Vaziyet planı ve güneşe göre bina açıklıklarının düzenlenmesi [13, 14] 
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Şekil 7: e-Zero Park Konutları, Sıra ve tekil evler–Yönlenme, Yenilenebilir Enerji Uygulaması [13, 14] 

(T. Göksal Özbalta arşivi) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Şekil 8: Sıra evlere ait Zemin+Üst Kat Planları, 149-173 m2 kullanım alanına sahip pasif evler [13] 

 
E-Zero Park yerleşiminde bir ilköğretim okulu, gündüz çocuk bakım merkezi, market ve toplu taşıma 
araçlarına bağlantılı yakın bir otobüs durağı mevcuttur. Bu bölgede yer alan, tasarımı Hamburg’dan 
Spengler ve Wiescholek Mimarlık Ofisine ait olan süpermarket, pasif ev standardında inşa edilmiş 
dünyada ilk pasif süpermarket olma özelliğine sahiptir. 1.300 m2 kullanım alanı ile yeni standartlara 
göre inşa edilen eşdeğer süpermarkete kıyasla CO2 emisyonu % 30 daha azdır. Bilindiği üzere market 
türü binalarda enerji tüketiminin belirlenmesinde ürünlerin soğutulması ve aydınlatma etkin rol 
oynamaktadır ve enerjinin % 60’ı ürünlerin soğutulması % 20’si aydınlatmaya yöneliktir. Dolayısı ile 
konutlara kıyasla bina kabuğunun kuruluşunun rolü enerji tüketiminde fazla etkin değildir. Söz konusu 
binada geleneksel ısıtma sistemi mevcut değildir ve mekanın ısıtılması ağırlıklı olarak ürünleri 
soğutma sisteminin atık ısısı ile karşılanmaktadır. Sadece çok soğuk günlerde atık ısının yetersiz 
kalması durumunda hava-kaynaklı ısı pompası devreye girmektedir. Yaz döneminde ise ısı fazlası dış 
ortama atılmaktadır. Soğutma için verimli cihazlar kullanılmıştır ve bazı soğutma araçları (mobilyaları) 
bu uygulama için prototip olarak geliştirilmiştir. Aydınlatmada verimli ekipman ile (12 Watt/m2) 
kullanımı söz konusudur, bu oran aynı aydınlatma düzeyinde genelde 25 Watt/m2’dir. Bina DGNB - 
Alman Sürdürülebilir Yapı Sertifikasına sahiptir. DGNB sertifikasyonu binanın bütüncül performansını 
değerlendirmekte olup yaklaşık %50 oranında sürdürülebilirlik bağlamında ekoloji, ekonomi, sosyo-
kültürel bakış, teknik, izlenen süreçler ve konum kriterlerini dikkate almaktadır. [14] 
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2.2. Kronsberg Yerleşimi 
 
EXPO 2000 kapsamında Maliyet Etkin İklim Nötr Pasif Evler olarak kayda geçen (Reg. No NI244) 
Hannover’de yer alan Kronsberg Yerleşiminde pasif ev standardında binalar inşa edilmiştir; yalıtımlı 
bina kabuğu ve ısı geri kazanımı ile yüksek ısıl konfor sağlanan binaların ısı enerjisi tüketimi 15 
kWh/m2.yıl ile sınırlandırılmıştır (Şekil 9-10). [15] Geleneksel yapılar ile karşılaştırıldığında yaklaşık % 
75 oranında enerji tasarrufu sağlandığı dikkat çekmektedir. Projede yer alan konut tiplerinin taban 
alanı büyükleri 79, 97 ve 120 m2 arasında değişmektedir (Şekil 11). [16] Binalarda geleneksel anlamda 
banyolar dışında ısıtma sistemi (radyatör) yoktur. Duvar ve çatıların U-değerleri; yaklaşık Uduvar= 0.13 
W/m²K ve Uçatı= 0.10 W/m²K arasında değişmektedir (Tablo 3). Bina kabuğunun hava geçirimsiz 
olması pasif evler için bir ön koşuldur. Binaların hava geçirimsizliği "blower door" ile test edilmiştir ve 
50 Pa basınç altında hava değişim oranının ortalama 0.3 ac/saat olduğu belirtilmektedir. [15,16,17,18] 
 

↵    
 

Şekil 9: Kronsberg-Hannover Yerleşiminde toplu taşıma durak ve çok katlı konut görünüşü 
 

  
 

Şekil 10: Kronsberg-Hannover pasif evlerde güneş enerjisi sistemleri kullanımı [15]  
 
 

      
 

Şekil 11: Kronsberg-Hannover pasif bina planı ve kesit [16] 
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Pasif ev kavramı, ısı geri kazanımı ile kontrollü mekanik havalandırma ve binanın hava 
sızdırmazlığının sağlanmasını gerektirir. Kronsberg evlerinde de kontrollü havalandırma yapılır ve ısı 
geri kazanımında atık havanın ısısından yararlanılır. Kontrollü havalandırma sistemi tüm mekanlara 
belli aralıklarla ısı değiştiriciden geçerek ısıtılan taze hava verilir. Kullanıcılar mekanların doğal 
havalandırması için kapı ve pencereleri açabilirler, ancak sistemin tasarımı en ekonomik olacak 
şekilde yapıldığı için ısıtma döneminde doğal havalandırma ısı kayıpları nedeni ile ortamın konforunu 
olumsuz etkileyebilmektedir. Bölgede iklimsel koşullara bağlı olarak ısıtma dönemi Kasım-Mart ayları 
arasındadır ve gerekli durumda güneş enerjisi sisteminden (sulu/havalı) destek alınmaktadır. 
Mekanların yapay olarak nemlendirilmesine gerek görülmemiştir, sadece kış aylarında nem düzeyinin 
düşük olması durumunda kullanıcılara hava değişim oranını azaltmaları, tasarlanan değerin 120 m3/h 
altına çekmeleri tavsiye edilmektedir.  
 
Yerleşimde bölgesel ısıtma sistemi mevcut olup gerektiğinde düz plakalı güneş kollektörleri ile 
desteklenmektedir. Her evde sıcak su depolama tankı vardır. Kış aylarında, güneş kazançları ile 
ısıtma enerjisinin yaklaşık üçte biri karşılanmaktadır. Geniş pencere yüzeyleri ile doğal aydınlatma 
sağlanmakta ve yaz döneminde elle ayarlanabilen gölgeleme elemanları kullanılmaktadır. Bina 
kabuğunun yalıtımı (çok düşük U-değeri) ve iç mekanlarda ısıl kütle olarak kullanılan betonarme yapı 
elemanları ortamın ısıl dengesine katkı sağlamaktadır. Gerekli durumlarda çapraz havalandırma ile 
gece soğutması da yapmak olanaklıdır.  
 
Binalarda kullanılan yapı elemanlarının önemli bir bölümünde prefabrike (önüretim) elemanlar tercih 
edilmiştir, böylece hem yüksek kaliteli ürünler kullanılmış hem de kısa inşa süreci ile daha düşük 
maliyetli konutlar elde edilmiştir. Kronsberg pasif evlerinin planlama süreci PHPP (Pasif ev planlama 
paketi) tarafından desteklenmiştir. [18]  
 
Tablo 3. Kronsberg pasif evleri yapı elemanları kesitleri [18] 
 

 

DIŞ DUVAR KURULUŞU;  
Ahşap Panel Sistem; Güney-Kuzey Cephe          
 

U= 0,126 W/m2K   
Alçı karton levha 12,5 mm 
Ahşap OSB levha 16 mm 
Mineral yün yalıtım 300 mm 
Ahşap OSB levha 12,5 mm 
Havalandırılmış ahşap kaplama 

 

 
 

DIŞ DUVAR KURULUŞU;  
Ahşap Panel Sistem; Doğu-Batı Cephe          
 

U= 0,125 W/m2K; U= 0,091 W/m2K  
 

Prefabrike Betonarme Panel 165 mm 
EPS Polysyrol yalıtım 400 mm 
Dış Sıva 10 mm 
 

 

 
 

ZEMİN DÖŞEMESİ  
 

U= 0,097 W/m2K   
Ahşap kaplama 20 mm 
Şap (Ses yalıtımı için) 5 mm PE-köpük  
Beton Plak 150 mm  
Isı Yalıtım Levhası 300 mm, 420 mm 
 

 

 
 

ÇATI KURULUŞU  
 

U= 0,095 W/m2K   
Alçı karton levha 12,5 mm 
Ahşap OSB levha 19 mm 
Mineral yün yalıtım 400 mm 
Ahşap OSB levha 25 mm 
Çatı su yalıtımı  
Yeşil çatı kuruluşu  
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SONUÇ 
 
Sonuç olarak enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan binalarda enerji kayıplarının en aza 
indirgenmesi ve çevresel sorunlar nedeni ile de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenmesi dünya 
ülkelerinin enerji politikasında yer almaktadır. Bu konuda başarıya ulaşabilmek için ülkemizde de AB 
direktifleri doğrultusunda iklimsel koşullar gereğince yönetmeliklerin düzenlenmesi ve tüm inşaat 
sektöründe yer alan kent plancısı, tasarımcı, uygulayıcı, malzeme üreticileri ve sektör çalışanlarının 
yanı sıra bina kullanıcılarının da enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik enerji verimliliği ve kullanıcı 
davranışı konularında bilinçlendirilmesi kaçınılmazdır. AB direktifinde yer aldığı üzere düşük enerjili, 
sıfır enerjili bina uygulamalarında vurgulanan yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenmesi 
konusunda da önemli bir avantaja sahip olduğumuz ve yerel mimari uygulamalarından çıkarımlarda 
bulunabileceğimiz dikkatlerden kaçmamalıdır.  
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