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VII 

SUNUŞ 
 
Tesisat Mühendisliği, Makina Mühendisliği içinde en önemli meslek alanlarından birini oluşturmaktadır. 
Bu alan inşaat sektöründeki hareketliliğe bağlı olarak hızla gelişmekte ve buna paralel olarak bu 
alanda yetişmiş eleman gücüne olan gereksinim de her geçen gün artmaktadır. Makina Mühendisleri 
Odası; bu doğrultuda üyelerine ve sektördeki tüm teknik elemanlara gelişmeleri doğru ve yeterli 
şekilde ulaştırmak amacıyla, tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi, tesisat mühendisliği alanında da 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
Gelişmiş ülkelerde uygulanan yapı standartları ve kodları henüz ülkemize bütünü ile yansımamış olsa 
bile; bu alanda tarafımızdan gerçekleştirilen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri’nin ivmelendirdiği 
süreçlerde önemli adımlar atılmaktadır. Buna ilave olarak, mühendislik etiği, uzman mühendislik, yapı 
denetimi, eğitim ve akreditasyon gibi mesleğimizin önemli konuları önceki Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongreleri’nde ele alınmış ve kamuoyu bilgilendirilmiştir. Böylece Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
bir yandan yeni bilgi ve teknolojilerin paylaşıldığı etkili bir platform olarak görevini yerine getirirken, 
diğer yandan meslek alanlarımızı ve halkımızı yakından ilgilendiren pek çok konuyu ülke gündemine 
taşıma görevini de üstlenmiştir. 
 
Kongrelerimizde tesisat alanında çalışan makina mühendisleri ile yapı üretiminde görevli diğer tüm 
meslek disiplinleri elemanlarının birlikte çalışmaları özendirilerek, daha verimli ve sağlıklı yapıların 
oluşturulması amacına yönelik olarak, disiplinler arası çalışmaların temellerinin atılmasına büyük 
önem verilmektedir. 
 
1993 yılından bu yana İzmir’de düzenlenen ve gerek ilgili sektörden gerekse bilim çevrelerinden 
olumlu tepkiler almış bulunan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin onbirincisi, teskon 2013 adıyla, 
17-20 Nisan 2013 tarihleri arasında yine İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Teskon 2013 kapsamında 
sunum, tartışma ve eğitim platformları değişik başlıklar altında toplanmış bulunmaktadır. Bu 
platformlar: Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları, Sempozyumlar, Seminerler, Kurslar, 
Çalıştaylar ve Panel olarak adlandırılmıştır. 
 
Önceki yıllarda olduğu gibi, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi de birlikte üretme ve yaşama 
geçirme anlayışı ile çok yönlü katılımı amaç edinen ve ülke geneline yayılmış bulunan; Düzenleme 
Kurulu Üyeleriyle, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlarıyla, Danışmanlar Kurulu Üyeleriyle, Yürütme 
Kurulu ve Sekretaryasıyla birlikte sürdürülen uzun erimli bir çalışmanın ürünüdür. 
 
Konusunda uzman, örnek uygulamalar gerçekleştirmiş, çağdaş bilgi ve deneyime sahip mühendis ve 
bilim adamlarının sundukları bildirilerin yer aldığı Kongre Bildiriler Kitabı’nın yayımlanması ile birlikte 
Kongremize katılamayan pek çok tesisat mühendisinin bu birikimlerden yararlanması mümkün 
olacaktır. 
 
Kongremizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, Düzenleme Kurulu üyelerine, Danışmanlar Kurulu 
Üyelerine, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara, bildiri sunan yazarlarımıza, seminer, sempozyum ve 
kurs düzenleyicilerimize, panellerimize ve çalıştaylara katılan yönetici ve uzmanlara Kongremiz 
bünyesinde gerçekleştirilen Tesisat Fuarı’na katılarak önemli destek sağlayan değerli firmalara, 
Kongremizin tüm delegelerine, Yürütme Kuruluna, Kongre Sekretaryasına, İzmir Şubemiz Yönetim 
Kurulu ve çalışanlarına, teşekkür ediyoruz. 
 
Saygılarımızla. 
 
TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu 



 



IX 

ÖNSÖZ 

Makina Mühendisleri Odası tarafından 1993 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongrelerinin onbirincisini 17–20 Nisan 2013 tarihleri arasında tekrar İzmir’de gerçekleştiriyor 
olmaktan onur duymaktayız. 

Tesisat mühendisliği alanında çalışan mühendislerin, bilim adamlarının, sanayicilerin ve diğer meslek 
disiplinlerinin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmalarını ve son bilimsel araştırma sonuçları ile 
teknolojik gelişmeleri izleme olanağını sağlayan 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, alanında en 
yaygın katılımlı ulusal bir platform olma özelliğini sürdürmektedir.  

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bu yıl “Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi” ana 
teması ile gerçekleşecektir. Teskon 2013 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 165 adet 
bildiri paralel oturumlarda sözlü olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Sunulan bu bildirilerin 139 adedi 
teskon 2013 kapsamında gerçekleştirilecek “Binalarda Enerji Performansı", "Bina Fiziği"; "İç Hava 
Kalitesi"; "Soğutma Teknolojileri"; "Termodinamik ve Tesisat"; "Isıl Konfor"; "Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri ve Isı Pompaları Yüksek Performanslı Binalar” sempozyumlarının ve "Yangın Tesisatı 
Sistemlerinde Yeni Gelişmeler (Metro ve Tünellerde Söndürme ve Duman Kontrol Sistemleri)"; 
"Yalıtım" seminerlerinin bildirileri olarak Kongre Bildiriler Kitabında yer almaktadır. Ayrıca 23 adet bildiri 
“Jeotermal Enerji Semineri” kitabında basılmıştır. Böylece, Kongre Bildiriler Kitabı’nın delegelerimiz için 
bir başvuru kitabı olma özelliğini sürdürmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte 1993 yılında yapılan kongreden 
itibaren yayınlanan tüm bildiriler USB içeriğine alınarak toplam 1049 bildiriye yer verilmiştir. 

Kongremizin bir diğer amacı da kurslar aracılığı ile delegelerimizin doğru bilgilerle donanımına yönelik 
olarak sürekli eğitimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda; "İklimlendirmenin Temel Prensipleri, İç Hava 
Kalitesi Standartları"; "Su Şartlandırma"; "Mutfak Havalandırması"; "Isı Kaybı/Kazancı Hesabında 
Ekserji Bazlı Yeni Yaklaşımlar: Yarının Binalarının Ekserjetik ve Eksergoekonomik Bakımdan 
Optimum Tasarımı"; "Binalarda ve Sanayide Enerji Verimliliği"; "Medikal Gaz Tesisatı"; "Sistem 
Seçimi"; "HAP (Hourly Analysis Program)"; "Akustik Tasarım"; "Hastane Hijyenik Alanlar Proje 
Hazırlama Esasları"; "Temel ve Uygulamalı Psikrometri"; "Soğutma Sistemleri", "Hesapları ve 
Modellemesi"; "VAV Sistemlerinin Seçimi ve Bina Otomasyon Sistemlerinde Kontrolu; Şantiye 
Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri"; "Soğuk Depo İşletmesi"; "Soğutma-Klima 
Sistemlerinde Bakım ve Arıza Bulma Teknikleri" kursları düzenlenmiştir. 

Tesisat Mühendisliği alanındaki sorunların ortaya konulduğu ve irdelendiği değişik platformları oluşturma 
amacına yönelik olarak da bu yıl Kongremiz kapsamında "Yarının Binaları: Kentsel Dönüşümde Enerji, 
Konfor, Çevre ve Ekonomi" başlıklı panelle tartışma ortamı yaratılmıştır. 

Kongre kapsamında düzenlenecek çalıştaylarda ele alınan konular, uzmanlar tarafından etraflıca 
tartışılacaktır. Teskon 2013'te "Kurutma Sistemleri"; "Proje Tasarım Süreci"; "Yenilenebilir Enerji ve 
Yerli Sanayi - Güneş Enerjisi"; Çok Disiplinli Tasarımcı Teknik Müşavirlik Firmalarının Oluşumu" 
konularında Çalıştay gerçekleştirilecektir. 

Düzenleme ve Yürütme Kurulu olarak, ülkemizde tesisat mühendisliği alanında çağdaş bilgi ve teknolojinin 
kullanılarak gelişmesi perspektifi ile tüm etkinliklere destek veren, öncülük eden Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu’na, Kongre çalışmalarının özgün bir çalışma ortamında yapılmasını sağlayan Kongre 
Sekretaryası’nı oluşturarak, hazırlık çalışmalarında her türlü desteği veren Makina Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu’na, Kongre hazırlık çalışmalarının başlangıcından, sonuçlandırılmasına kadar tüm 
sekreterlik ve hazırlık hizmetlerinin yürüten Kongre Sekreteryası’na, Makina Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi Çalışanlarına, Kongre’nin yürütülmesinde özverili, gönüllü olarak görev alan Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gediz Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği 
Bölümleri öğrencilerine, Kongre’nin ülke genelinde etkinliğini artırmaya çaba göstererek Kongreyi 
Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara teşekkür ediyoruz. 

Ayrıca, Kongre oluşumuna görüş ve önerileri ile önemli katkılarda bulunan Danışmanlar Kurulu Üyeleri’ne, 
sundukları bildirilerle ve kurslarla Kongre’yi olanaklı kılan tüm uzmanlara ve öğretim üyelerine, Kongreye 
sunulan bildirileri değerlendiren hakemlerimize, “Kongre Delegesi” olma bilincini taşıyan ve bu bilinçle 
çağdaş bilgi ve teknolojiye ulaşma çabası içinde olan değerli tesisat mühendislerine, mimar ve diğer teknik 
elemanlara, Kongre’nin duyurulmasına katkıda bulunan sektörel yayın kuruluşlarına, teşekkürlerimizi 
sunarız. 

KONGRE DÜZENLEME-YÜRÜTME KURULU  
17 Nisan 2013 
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Mücahit ÇİFCİ  
M. Zeki YILMAZOĞLU 
 
 
 
 
 
Özet 
 
Isı pompaları ısıl enerjinin bir ısı kaynağından alınarak bir ısı kuyusuna aktarılmasını sağlayan 
cihazlardır. Bu aktarım, normal ısı geçişinin tersi yönünde meydana gelir ve bir enerji girdisine ihtiyaç 
vardır. Isı pompaları çalışmaları sırasında düşük ekserjili yani yüksek kaliteli olmayan kaynaktan 
beslendikleri için enerjinin verimli kullanılmasını sağlarlar. Isı pompaları HVAC uygulamalarında gün 
geçtikçe artan oranlarda kullanılmaya başlanmış olan cihazlardır. Bununla birlikte yüzme havuzları ya 
da evsel kullanım suyunun ön ısıtılması uygulamaları ve ısıtma ve soğutmanın eş zamanlı olarak 
kullanıldığı uygulamalarda da kullanılmaktadır. R 134a bugüne kadar en fazla uygulanmış olan iş 
akışkanı olmakla birlikte CO2 (R-744), R-22, R-410a, izobütan (R-600a) ve dimetileter (DME) de 
uygulama alanı bulmuş diğer iş akışkanlarıdır. Bu çalışmada, iş akışkanı olarak R-134a kullanan hava 
kaynaklı bir ısı pompasının deneysel termodinamik analizi yapılmıştır. Isı transferine bağlı ekserji 
kaybı teriminin ihmal edilebilirliği araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bu terimin ihmal edilmesi 
durumunda belirlenen konderser su debisi için yaklaşık %12'lik bir hata ortaya çıkmıştır.    
 
Anahtar Kelimeler: Hava kaynaklı ısı pompası, ekserji analizi, ekserji yıkımı, deneysel termodinamik 
 
Abstract 
 
Heat pumps are the devices which take thermal energy from a heat source and transfer it to a heat 
sink. This transfer mechanism occurs to the opposite direction to normal heat transfer mechanism and 
it requires an energy input. Heat pumps provide efficient use of energy due to lower exergy input 
during their operation. Heat pump installations increase day by day in HVAC applications. In addition, 
heat pumps are used in swimming pools or domestic water preheating applications and simultaneous 
heating and cooling applications. R134a is the most implemented working fluid, in addition CO2 (R-
744), R-22, R-410a, isobütan (R-600a) and dimetileter (DME) are used as working fluid in heat pump 
systems. In this study, an experimental thermodynamic analysis is carried out for air source heat 
pump with R134a working fluid. Neglecting exergy destruction term due to heat transfer is 
investigated. According to the results, in the case of neglecting this term leads 12% error for specified 
condenser water flow rate.    
 
Keywords: Air source heat pump, exergy analysis, exergy destruction, experimental thermodynamics        
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerjinin verimli kullanılması ve küresel ısınmanın önlenmesi günümüzde önemli araştırma 
konularının başında gelmektedir. Sanayi ve bina uygulamalarında enerji verimliliğinin artırılması ve 
buna bağlı olarak küresel ısınmanın azaltılması yönünde uluslararası anlaşmalar çerçevesinde birçok 
uygulama hayata geçirilmiştir. Ulusal bazda enerji verimliliği çalışmaları desteklenmekte ve enerji 
yoğunluğunun azaltılması hedeflenmektedir. Enerji yoğunluğunun azaltılması enerjinin verimli 
kullanılmasının bir ölçütü olup başarım kriterinin neticesinde atmosfere salınan eşdeğer CO2 emisyonu 
salımı da azaltılacaktır.  
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Sanayi ve binalarda enerji verimliliği uygulamalarında ısı pompaları büyük önem taşımaktadır. Sanayi 
uygulamalarında kullanılan ısı pompaları ortam ısıtması, proses suyunun ısıtılması veya soğutulması, 
yıkama, arıtma ve temizleme işlemleri için sıcak su üretimi, buhar üretimi, kurutma, damıtma, 
buharlaştırma gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır [1]. Bir ev ele alındığında ısıtma için harcanan 
enerji toplam enerjinin yaklaşık %60.6'sını ve sıcak su üretimi için harcanan enerji ise toplam enerji 
tüketiminin yaklaşık %14.7'sini oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere bu iki enerji gideri kalemi toplam 
enerji gideri içersinde büyük bir paya sahiptir. Binalarda birincil enerji kaynaklarının büyük oranlarda 
tüketiminin CO2 salımına da etkisi çok büyüktür. Bu nedenle, düşük ekserjili binalar ya da sıfır 
emisyonlu binaların tasarımı, uygulaması ve işletimi çok büyük öneme sahiptir. Son yıllarda yapılan 
çalışmalarda ısı pompalarının her iki bina konsepti için de bir alternatif oluşturduğu görülmektedir. Son 
yıllarda ısı pompalarının performanslarının artırılması adına birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. 
 
Hepbaşlı ve Kalıncı [2], çalışmalarında 1976-2007 yılları arasında toprak kaynaklı, hava kaynaklı, 
güneş destekli ve içten yanmalı motor tahrikli ısı pompalarının gelişimlerini derlemişlerdir. Bununla 
birlikte, ısı pompaları için enerji ve ekserji metodolojisini belirtmişlerdir. Dış ortam koşullarına bağlı 
olmakla birlikte hava kaynaklı bir ısı pompası için COP değerinin 1.8 ile 5.66 arasında olacağını 
belirtmişlerdir. Chua ve diğerleri [3], çalışmasında endüstriyel uygulamalarda atık ısı geri kazanımı ile 
ısı pompalarının kullanım yerleri ve tipleri hakkında bilgi vermiştir. Bununla birlikte, ısı pompalarında 
enerji verimliliğinin sağlanması için çok kademeli sıkıştırma işlemi, kompresörlerde sıkıştırma işinin 
azaltıması için scroll tipi kompresörleri (pistonlu tipe göre % 10 daha verimli), ve kompresör motorunun 
soğutulmasının yaklaşık %14 verimi iyileştirdiğini belirtmiştir. Hepbaşlı ve Akdemir [4], çalışmalarında 
iş akışkanı olarak R22 kullanan, düşey boruya sahip toprak kaynaklı bir ısı pompasının deneysel 
ekserji analizini gerçekleştirmişlerdir. Sonuç olarak, en büyük ekserji kaybının kompresörde mekanik 
ve elektrik kayıplardan olduğunu göstermişlerdir. Daha sonra sırasıyla kondenser ve kılcal borudaki 
kayıpların en fazla ekserji kaybının olduğu diğer bileşenler olduğunu göstermişlerdir. Guoyan ve diğ. 
[5] çalışmalarında hava kaynaklı bir ısı pompasının düşük sıcaklık bölgelerinde çalışma 
performansının artırılması için bir ekonomizer uygulaması önermişlerdir. Yapılan deneysel çalışma 
sonuçlarına göre -15ºC ortam sıcaklığında bile performansın değişmediğini ve önerilen bu sistem 
yapısının soğuk bölgelerde de uygulanabileceğini göstermişlerdir. Isı değiştirgeçleri üzerinde hava 
kaynaklı ısı pompalarında oluşan buz tabakası sistem performansını olumsuz etkilemektedir. Yao ve 
Diğ. [6] çalışmalarında buz oluşumunun matematiksel modellemesini yapmışlardır. Byun ve diğ. [7] ise 
ısı değiştiricisi üzerindeki buz oluşumunun önlenmesi için bir by-pass hattı önermişler ve deneysel 
çalışmalar yapmışlardır. Deneysel çalışma sonuçlarına göre önerilen by-pass hattı hava kaynaklı ısı 
pompasının COP'sini yaklaşık %8.5 artırmıştır. Bertsch ve Groll [8] çalışmalarında iki kademeli hava 
kaynaklı bir ısı pompasının imalatını ve performans testlerini gerçekleştirmişlerdir. Performans 
testlerine göre dış ortam sıcaklığı -30ºC iken ısı pompası ile 50ºC sıcak su elde etmişlerdir. Bu 
durumda COP değerini 2.1 olarak bulmuşlardır. Morrison ve diğ. [9] hava kaynaklı üç ısı pompasının 
mevsimsel performansını incelemişlerdir. Byrne ve diğ. [10] eş zamanlı ısıtma ve soğutma ihtiyacı için 
hava kaynaklı bir ısı pompası kullanımını incelemişlerdir. Klasik ısı pompası sistemlerine göre yıllık 
performans %16.6 artırılmış ve hava kaynaklı ısı pompalarında karşılaşılan buzlanma problemi 
sistemin eş zamanlı çalışması nedeni ile gözlenmemiştir. Ekserji analizi bir termodinamik sistemde 
tersinmezliklerin kaynaklarının belirlenmesi adına ve iyileştirme potansiyellerinin belirlenmesi için 
büyük önem taşımaktadır. Isıl sistemlerde ekserji analizi sonuçlarına göre bir sistemin performansının 
iyileştirilmesi mümkündür. Özgener ve Hepbaşlı [11] çalışmalarında HVAC sistemlerinde ekserji 
analizinin önemini belirtmişler ve bazı durumlar için ekserji analizi uygulamalarını yapmışlardır. Dikici 
ve diğ. [12], çalışmalarında hava kaynaklı bir ısı pompası için enerji ve ekserji analizi yapmışlardır. 
Elde ettikleri sonuçlara göre, R22 iş akışkanlı deney setinde, COP 2,12 ve en fazla ekserji kaybı 1,29 
kW ile buharlaştırıcıda bulunmuştur. Çakır ve Çomaklı da [13], Erzurum koşullarında R134a iş 
akışkanlı bir hava kaynaklı ısı pompasının farklı çalışma koşullarında birinci ve ikinci kanun analizlerini 
yapmışlardır. 
 
Bu çalışmada, R134a iş akışkanlı hava kaynaklı bir ısı pompasının deneysel termodinamik analizi 
gerçekleştirilmiştir. Deney setinden elde edilen veriler kullanılarak ısı pompası için termodinamiğin 
birinci ve ikinci kanun analizleri yapılmıştır. Literatürden farklı olarak, ekserji analizinde her bir 
bileşenin yüzey sıcaklığı da ölçülerek ortama olan ekserji kaybı da hesaba katılmıştır.   
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2. DENEY SETİ VE SİSTEM MODELİ 
 
Deneysel çalışmada kullanılmış olan deney setinin fotoğrafı Şekil 1'de ve bağlantı şeması Şekil 2'de 
gösterilmiştir. Deney setinde iş akışkanı olarak R134a kullanılmıştır. Kondenser su soğutmalı ve 
kompresör hermetik kompresördür. Su debisi rotametre ile ölçülmüştür.   

     
 

Şekil 1. Deney setinin fotoğrafı   Şekil 2. Deney setinin bağlantı şeması 
 
Isı pompaları buhar sıkıştırmalı çevrim prensibine göre çalışmaktadır. Temel bir buhar sıkıştırmalı ısı 
pompası elemanları Şekil 2'den de görüleceği üzere kompresör, yoğuşturucu (kondenser), genleşme 
valfi ve buharlaştırıcıdır (evaporatör). İdeal çevrim hesaplarında kompresörde izentropik sıkıştırma, 
yoğuşturucuda sabit basınçta ısı transferi, genleşme valfinde sabit entropide genişleme ve 
yoğuşturucuda sabit basınçta ısı transferi olduğu kabul edilir. Gerçek durumda ise basınç kayıpları ve 
kompresörün izentropik verimi nedeniyle durum farklılık göstermektedir. Kompresör girişindeki hal 1 
olarak numaralandırılırsa ideal çevrime göre kompresör çıkışı 2s (gerçek çevrimde 2), yoğuşturucu 
çıkışı 3, genleşme valfi çıkış 4 ve buharlaştırıcı çıkışı 1 olacaktır. Bu durumda ideal çevrimde 
kompresör girişi ve çıkışındaki özgül entropiler eşit olacaktır (Eş.1). Kompresörün izentropik verimi ise 
Eş. 2'de belirtildiği gibi ideal kompresör işinin gerçek kompresör işine oranıdır. Bu durumda gerçek 
çevrimde kompresör çıkışında entalpi, h2, Eş. 2 ile hesaplanabilir. 
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Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı için enerji denklikleri sırasıyla Eş. 3 ve 4'te belirtilmiştir. Bu eşitliklerde 
mr, soğutucu akışkanın kütlesel debisini [kg/s] göstermektedir. Genleşme vanasında giren ve çıkan 
entalpilerin eşitlikleri Eş. 5'te gösterilmiştir. Kompresöre verilen iş ise Eş. 6'da belirtilmiştir. Eş. 6'da ηm, 
kompresörün mekanik verimini göstermektedir. Isı pompası için ısıtma tesir katsayısı (ITK) Eş. 7'de 
belirtildiği gibi tanımlanmıştır. Isı pompalarında verimi hesaplayabilmek için Carnot ısı pompasının 
ısıtma tesir katsayısının da belirlenmesi gerekmektedir. Eş. 8, Carnot ısı pompasının verimi olmak 
üzere Eş. 9 ısı pompasının verimini göstermektedir. Bir diğer verim ifadesi de enerji verimlilik oranıdır. 
Enerji verimlilik oranı ısıtma ya da soğutma kapasitesinin [Btu/h] kompresör gücüne [W] oranı olarak 
tanımlanır. Enerji verimlilik oranı ile ITK arasında Eş. 10'da belirtildiği gibi bir ilişki bulunmaktadır. [14] 
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Ekserji analizi belirli bir referans koşulana göre tanımlanmış basınç ve sıcaklık değeri için 
gerçekleştirilir. Bu referans değeri bu çalışmada deneylerin yapıldığı andaki ortam sıcaklığı ve basıncı 
olarak ele alınmıştır. Genel haliyle her bir ısıl sistem bileşenindeki kayıp ekserjinin belirlenmesi için Eş. 
11 kullanılabilir. Bu eşitlikteki ψ, akış ekserjisini tanımlamaktadır. Akış ekserjisi Eş. 12'de belirtildiği gibi 
hesaplanır ve bu eşitlikteki 0 indisleri referans koşullarını göstermektedir. Bir ısı pompası sistemi için 
ekserji verimi Eş. 13'te belirtilmiştir. Bu eşitlikte pay, birim zamanda ısı ile geçen ekserji transferini 
(Eş.14) payda, birim zamanda verilen gücü (Eş.15) göstermektedir.   
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3. SONUÇ 
 
Şekil 3'te deneysel sistemin bağlantı şeması, bileşen numaraları ve akım numaraları gösterilmiştir.  
Hermetik kompresör I, sulu yoğuşturucu II, otomatik genleşme vanası III, evaporatör IV ve evaporatör 
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fanı V olarak numaralandırılmıştır. İlgili noktalardaki akım numaraları Şekil 3'te gösterilmiştir. Tablo 
1'de farklı kondenser su debileri için gerçekleştirilmiş olan deney sonuçları, Şekil 4'te ITK'nın 
kondenser su debisi ile değişimi gösterilmiştir.     
 

 
 

Şekil 3. Hava Kaynaklı Isı Pompası Akım ve Bağlantı Şeması 
 
Tablo 1. Farklı Kondenser Su Debileri İçin Ölçüm Sonuçları  
 

Ölçüm Sayısı 1 2 3 4 5 6 

Oda Sıcaklığı, Ta 

[˚C] 
19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 

Hat Gerilimi, U 
[V] 

228 227 227 227 227 227 

Kompresör Akımı, Ic 

[A] 
2,04 1,99 1,98 1,97 1,97 1,97 

Kompresör Güç Katsayısı, cosφ 0,73 0,72 0,71 0,71 0,71 0,71 

Kondenser Su Giriş Sıcaklığı,T5 

[˚C] 
13 12 11 11 11 11 

Kondenser Su Çıkış Sıcaklığı,T6 

[˚C] 
23 19 16 15 14 13 

Kondenser Su Debisi, msu 

[l/h] 
50 100 150 200 250 300 

 
Tablo 1'e incelendiğinde kondenserden geçen su debisindeki artış, kondenser su çıkış sıcaklığını 
azaltmaktadır. Ölçüm aralığında en düşük debi dikkate alındığında şehir şebekesinin su sıcaklığı 10ºC 
artırılmıştır. En yüksek debi durumunda ise şehir şebekesi su sıcaklığı artışı sadece 2ºC olarak 
belirlenmiştir. Sulu kondenserli ısı pompalarında kondenser su debisinin optimizasyonu sistem 
kurulumunda ve tasarımında büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, Şekil 4 ITK'nın artan su debisi 
ile değişimini göstermektedir. Bu durumda en yüksek ITK su debisinin 200 l/h olduğu durumda 
bulunmuştur. Eş. 7 incelendiğinde, ITK kondenserden atılan ısı miktarı ile kompresörde tüketilen güce 
bağlıdır. Şekil 5 ve 6'da bu durumun nedeni açıkça görülmektedir. 200 l/h su debisinde kondenserden 
atılan ısı maksimum iken aynı zamanda kompresör tüketimi minimumdur. Bu durumun doğal sonucu 
olarak deney setinde 200 l/h su debisinde maksimum ITK bulunmuştur.    
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Şekil 4. Farklı Kondenser Su Debilerinde ITK'nın Değişimi 
 

 
 

Şekil 5. Farklı Kondenser Su Debilerinde Kompresör Güç Girişi 
 

 
 

Şekil 6. Farklı Kondenser Su Debilerinde Kondenserden Atılan Isı Miktarı 
 

Tablo 2'de 50 l/h  şebeke suyu debisi için ölçüm değerleri  ve ekserji hesaplamaları gösterilmiştir. En 
sağdaki sütun her bir akımın fiziksel ekserjisini göstermektedir. Bu değerler esas alınarak her bir 
elemandaki ekserji kaybı değerleri iki durum için bulunmuştur. Birinci durumda, Eş. 11'de belirtilmiş 
olan eşitliğin sol tarafındaki ısıya bağlı terim ihmal edilmiştir. İkinci durumda ise aynı terim her bir 
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eleman için hesaba katılarak ekserji kaybı değerleri hesaplanmıştır. Hesaplamalarda referans hal, 4ºC 
ve 91,3 kPa olarak alınmıştır. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucudaki dış yüzey sıcaklıkları sırayla 13,9ºC 
ve 16,7ºC olarak ölçülmüştür. 
 
Tablo 2. Deney Setinden Alınan Ölçüm Sonuçları ve Her Bir Akımın Ekserjisi 
 
 

Akım 
No. 

Yer 
Akışkanın 

Cinsi 
Akışkanın 

Fazı 
Sıcaklık 

[°C] 
Basınç 
[kPa] 

Özgül 
Nem 

[kg/kg] 

Entalpi 
[kJ/kg] 

Entropi 
[kJ/kgK] 

Kütlesel 
Debi 
[kg/s] 

Özgül 
Ekserji 
[kj/kg] 

Ekserji 
[kW] 

1 
Evaporatör 

Çıkışı 
R134 

Kızgın 
Buhar 

6 290 NA 255,7 0,954 0,006057 20,476 0,12402 

2 
Kompresör 

Çıkışı 
R134 

Kızgın 
Buhar 

30 740 NA 268 0,924 0,006057 41,086 0,24886 

3 
Kondenser 

Çıkışı 
R134 

Sıkıştırılmış 
Sıvı 

18 740 NA 91,9 0,3412 0,006057 26,422 0,16004 

4 GV Çıkışı R134 
Sıvı-Buhar 
Karışımı 

0,6 290 NA 91,9 0,3508 0,006057 23,762 0,14393 

5 
Kondensere 

Giren Su 
Su Sıvı 13 50 NA 54,65 0,1953 0,01389 29,586 0,41095 

6 
Kondenserden 

Çıkan Su 
Su Sıvı 23 50 NA 96,52 0,3391 0,01389 31,623 0,43925 

7 
Fana Giren 

Hava 
Hava Gaz 19,2 NA 0,0063 35,23 NA 0,136 0,456 0,06205 

8 
Fandan Çıkan 

Hava 
Hava Gaz 18,3 NA 0,00593 33,44 NA 0,136 0,395 0,05374 

 

 
 
Tüm sonuçlar karşılaştırıldığında, ilk durum için her bir elemanda ekserji kaybı değeri sırasıyla 
kompresörde 180W, yoğuşturucuda 151,6W, evaporatörde 367W ve genleşme valfinde ise 16,1W 
olarak bulunmuştur. Isı yoluyla ekserji kaybı teriminin dahil edilmesi durumunda ise yoğuşturucuda 
202W ve evaporatörde 401,9W değerleri bulunmuştur. Isı kaybı ile olan ekserji kaybı teriminin dahil 
edilmesi ve edilmemesi durumları için ısı pompası sisteminde toplam ekserji kaybı sırasıyla 800W ve 
715,6W olarak bulunmuştur. Bu değerlerin arasındaki yüzdesel hata toplam ekserji kaybı için yaklaşık 
%12 iken, yoğuşturucuda yapılan hata %33 ve evaporatörde yapılan hata %9 dolaylarındadır.  
 
Isı pompası sisteminin toplam COP'si 3,39 olarak hesaplanmıştır. Evaporatörde kullanılmakta olan 
fanın da sisteme dahil edilmesi durumunda COP 2,34 olarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda 
kompresörün mekanik ve elektriksel verimleri %68 ve %69, fanın mekanik ve elektriksel verimleri ise 
%40 ve %80 olarak katalog değerlerinden alınmıştır. İkinci yasa yönünden incelendiğinde ısı pompası 
sisteminin COP'si 0,45 ve ısı kaybı yoluyla olan ekserji kaybının da dahil edilmesi durumunda ikinci 
yasaya göre COP 0,6 olarak hesaplanmıştır. İkinci yasaya göre COP hesabında yoğuşturucuya giren 
ve çıkan toplam ekserjinin kompresör işine oranı olarak hesaplamalar yapılmıştır. İkinci durumda bu 
kaybın da eklenmesiyle COP değerinin daha yüksek bulunması gerekmektedir. Fanın da dahl edilmesi 
durumunda ısı pompası grubu için ikinci yasaya göre COP 0,31 ve ikinci durum (ısı transferi ile olan 
ekserji kaybı) için COP 0,41 olarak hesaplanmıştır. 
 
 
 
4. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada R134a iş akışkanlı bir ısı pompasının deneysel enerji ve ekserji analizi 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada temel alınan nokta ısı transferine bağlı ekserji teriminin ihmal 
edilebilirliğinin hesaplanmasıdır. Elde edilen sonuçlara göre deneysel sistemdeki belirtilen yoğuşturucu 
su debisinde ısı transferine bağlı ekserji kaybının ihmal edilmesi durumunda yaklaşık %12'lik bir 
toplam hata yapılabileceği ortaya çıkmıştır. Bu hata oranı kabul edilebilir olsa da teorik olarak ekserji 
analizinin yapılması durumunda büyük bir hata oranına sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, ısı 
pompası sistemlerinde bu ısı kaybına bağlı ekserji kaybı teriminin ihmal edilmesi uygun değildir. 
Çalışmanın devam eden kısmında farklı yoğuşturucu su debileri için hesaplamalar tekrarlanarak bu 
durumdaki hata yüzdeleri hesaplanacaktır. 
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MİKROBORULARDA SU AKIŞININ TERMODİNAMİK 
ANALİZİ 

 
 

Nezaket PARLAK 
Mesut GÜR  
Tahsin ENGİN  
Zekeriya PARLAK  
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Pürüzlü ve pürüzsüz mikroborularda laminer su akışındaki akış kayıpları termodinamiğin ikinci yasası 
yardımıyla analiz edilmiştir. Deneylerde çapları 50 ila 179 µm arasında değişen paslanmaz çelik 
(pürüzlü) ve ergimiş silika (pürüzsüz) mikroborular kullanılmıştır. Adyabatik koşullardaki akışın basınç 
düşüşü ve sıcaklık artışları Re=20-2200 aralığında hassas bir şekilde ölçülmüş olup bu verilerle ekserji 
kayıpları da hesaplanmıştır. Ölçülen basınç kayıpları Hagen-Poiseuille denklemi yardımıyla 
hesaplanan teorik değerler ile karşılaştırılmıştır. Akış kayıplarının Re sayısına, mikroboru iç yüzey 
özelliklerine, boru çapı ve boyuna bağlı olduğu görülmüştür. Ayrıca test edilen mikroborularda viskoz 
ısınmanın etkin olduğu ve böylece akışın ısındığı tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Mikroboru, Ekserji, İkinci Yasa analizi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The laminar water flow in rough and smooth microtubes is investigated made of stainless steel and 
fused silica respectively. Total pressure drops of flow in microtubes have been measured for the 
laminar flow range of Re=20-2300 precisely to determine exergy losses in the experiments. 
Experiments with rough stainless steel microtube indicate that in the laminar flow range, the exergy 
loss is in a good agreement with the conventional theory. But Re increases, measured exergy losses 
are significantly higher than predicted values and its value differs strongly each other depending on 
the surface properties. The wall roughness will be more effective in smaller microtubes whereas its 
effect on the laminar flow in macroscale circular tubes will be ignored. Additionally, it is observed that 
the transition from laminar to turbulent flow starts at Re around 1500 at smallest rough tube (103 µm 
ID).  
 
Keywords: Microtube, Exergy, Second law analysis.   
 
 
 
 
1. GİRİŞ  
 
İmalat ve malzeme teknolojisindeki ilerlemeler mikro ölçekli ısı pompalarının, ısı makinelerinin, yakma 
sistemlerinin, algılayıcı gibi cihazların geliştirilmesine ve yeni sistemlerin icat edilmesine olanak 
sağlamaktadır. Bu cihazlar tıp, biyoloji, uzay, havacılık, bilişim ve otomotiv gibi alanlarda kullanım 
alanlarına sahip olup Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS), Mikro-Opto-Elektro-Mekanik Sistemler 
(MOEMS), Mikro-Akış Cihazları (MFD) olmak üzere başlıca üç kategoride sınıflandırılmaktadır. Mikro 
akışkan cihazları içlerinde birbirleri ile bağlantılı mikron ölçülerinde kanallar bulunmaktadır. Verimliliği 
yüksek bir cihazın üretilmesi, mikrokanal içerisindeki akışkan akışı ve ısı geçişi özelliklerinin iyi 
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anlaşılmasına bağlıdır. Akış ve ısı geçişinin olduğu uygulamalarda Termodinamik’ in II. Yasası 
özellikle akış ya da sıcaklık dağılımlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.  
 
Bir mikrokanal içerisinde hız ve sıcaklık gradyenlerinin geniş kanallara oranla yüksek oluşu ekserji 
kayıplarına sebep olur. Sıcaklık ya da karakteristik özelliklerden birinin değişmesi gibi mikrokanal 
akışında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik büyük bir etkiye sebep olur.  Bir sistemde akış ve 
ısı geçişinin neden olduğu tersinmezliklerin belirlenmesi, kullanılabilir enerji (Ekserji) kaybının en aza 
indirilerek sistem veriminin artırılması gerekir. Özellikle enerji tüketen sistemlerde ekserji kayıplarının 
belirlenmesi mikro akışkan cihazlarının performansı açısından önemli bir yere sahiptir. Günümüze 
kadar olan süreçte yapılan deneysel araştırmalar geniş (makro ölçekli) kanallarda laminer akış 
koşullarında genellikle göz ardı edilen viskoz ısınma, giriş etkileri, eksenel ısı kayıpları, yüzey 
pürüzlülüğü, kayma akış etkisi gibi terimlerin mikron boyutlu kanallarda akış ve ısı geçişine önemli 
etkileri olduğunu göstermektedir. Laminer akış bölgesinde iç yüzeyleri pürüzlü ve pürüzsüz, çapları 50 
ila 1510 μm olan paslanmaz çelik, ergimiş silis (FS), cam, polimer esaslı malzemelerden yapılmış 
mikroborularla tek fazlı akış deneyleri yapılmıştır [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Mala ve Li [1,2], pürüzlü borularla 
yaptıkları deneysel çalışma sonucunda geleneksel teoriye oranla (Hagen–Poiseuille denklemi) basınç 

kayıplarının daha yüksek olduğunu, Poiseuille sayısının  olması gereken 64 değerinden 

%9 ila %37 oranlarında daha yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Celata vd. [3], çapları 70 ila 326 μm 
olan mikroborularla adyabatik koşullarda yapılan deneysel çalışmalar sonucunda kayma akışı etkisi ve 
erken türbülansa geçişi gözlemlemediklerini rapor etmişlerdir. Yine Celata vd. [4] laminer sıvı 
akışındaki viskoz ısınma etkilerini deneysel olarak incelemişlerdir. El-Genk and Yang [7], yaptıkları 
çalışmada ısıl gelişme bölgesini, akışkan viskozitesindeki değişimin etkilerini, viskoz ısınma ve kayma 
akış etkilerini nümerik olarak incelemişler, sonuçları literatürde var olan deneysel sonuçlar 
karşılaştırmışlardır. Dinamik viskozite azaldığında sürtünme faktörü değerlerinin hidrodinamik ve ısıl 
bakımdan tam gelişmiş akış koşullarındaki teorik sonuçların altında kaldığı, β=0.7–1.5 μm kayma akış 
uzunluğu için kayma akış etkisinin ortaya çıktığını ve sürtünme faktörü değerlerinin düştüğünü rapor 
etmişlerdir. Ayrıca kayma akış etkilerinin mikrokanal çapına ve L/D oranına bağlı olduğunu 
göstermişlerdir. Mikrokanallarda göz ardı edilemeyecek bir diğer önemli ölçek etkisi viskoz ısınmadır. 
Hidrolik çapın küçülmesiyle mikrokanallarda viskoz akış deformasyonu makro boyutlu kanallarda 
olduğundan daha yüksek olmakta, cidar ve akışkan sıcaklıkları artmaktadır.  Tso ve Mahulikar [8] 
Brinkman (Br) boyutsuz sayısını kullanarak mikrokanallarda viskoz ısınma etkisini teorik ve deneysel 
olarak incelemişlerdir. Laminer akış koşullarında Br sayısının eksenel yöndeki değişiminin, Nu 
sayılarında düşüşe neden olduğunu, özellikle soğutma uygulamalarında Br sayısının önem kazandığı 

ve bir boyutlu analizde dikdörtgen kesitli mikrokanallar için Nu sayısının  şeklinde 

ifade edilebileceğini rapor etmişlerdir. Koo ve Kleinstreuer [9] dikdörtgen ve dairesel kesitli 
mikrokanallardaki viskoz ısınma etkisini incelemişler, viskoz ısınmanın hidrolik iç çapa, kanal en-boy 
oranına ve Br sayısına bağlı olduğunu göstermişlerdir. Morini [10] pürüzsüz mikrokanallarda 
sıkıştırılamaz tam gelişmiş laminer akış için viskoz ısınma etkilerinin dahil edildiği bir model 
geliştirmişler ve model sonuçlarını deneysel sonuçlar ile karşılaştırmışlardır. Deneylerde çapları 50 ila 
100 mikrometre arasında değişen pürüzsüz mikroborular kullanarak viskoz ısınma sebebiyle beklenen 
sıcaklık artışlarını ölçmüşlerdir. Bir diğer deneysel çalışma Parlak vd. [11] tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Ergimiş silika (FS) mikroborularla adyabatik koşullarda yapılan çalışmada, akışkan 
olarak su kullanılmış ve viskoz ısınmanın neden olduğu sıcaklık artışları ölçülerek, sonuçlar 
literatürdeki mevcut model sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada viskoz ısınma etkisinin hidrolik 
çap ve boy-çap oranına bağlı olarak değiştiği gözlenmiş, özellikle iç çapı D < 100 μm olan 
mikroborularda mutlaka viskoz ısınma etkinin dahil edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Göz 
önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli ölçek etkisi yüzey pürüzlülüğüdür. Mikrokanallarda, 
mevcut teorinin aksine, laminer akış koşullarında sürtünme faktörünün sadece Re sayısı ile değil, 
yüzey pürüzlülüğü ile değiştiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Yüzey pürüzlülüğünün sürtünme 
direncini artırdığı ve akışın laminer akış rejiminden erken türbülansa geçtiği birçok çalışmada 
gösterilmiştir. Fakat hangi pürüzlülük yüksekliğinde akış karakteristiğinin ne kadar değiştiği hala 
araştırma konularından birini oluşturmaktadır.  
 
Bu çalışmanın amacı pürüzlü ve pürüzsüz mikroborularla adyabatik koşullarda gerçekleştirilen 
deneyler sayesinde ölçek etkiler diye adlandırılan viskoz ısınma, kayma akışı, giriş etkisi ve yüzey 
pürüzlülüğü gibi etkileri termodinamik açıdan incelemektir. Deneylerde mikroboru giriş ve çıkışında 
sıcaklık ve basınç değerleri ölçülerek, sonuçlar mevcut bağıntılar ile analiz edilecektir.  
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2. TERMODİNAMİK MODEL  
 
Ekserji kaybı bir prosesin termodinamik verimliliğinin bir ölçüsüdür. Enerji tüketen bir sistem için 
Ekserji kaybının düşük olması sistemin yüksek termodinamik verimliliğine sahip olduğunu, yüksek 
olması ise düşük verimliliğe sahip olması anlamına gelmektedir. Şekil 2.1’ deki gibi akışın gerçekleştiği 

bir mikrokanal içerisinde kontrol hacmi ele alalım. Su, mikroboruya , kütlesel debisi ve Tg, sıcaklığı 

ile girmekte, mikroborudan Tç, sıcaklığı ile çıkmaktadır. Akışın sürekli, tam gelişmiş, laminer ve 
adyabatik olduğu kabul edilsin. 

 
 

Şekil 2.1 Kontrol Hacmi 
 
Bu kabuller doğrultusunda kütle korunumu; 
 

  (2.1) 

 
  (2.2) 

 
şeklinde ifade edilir. Sistem sınırları içerisinde enerji üretimi, ısı geçişi ve iş terimlerinin olmadığı, 
kinetik ve potansiyel enerji değişimlerinin ihmal edildiği kontrol hacmi için enerji korunumu; 
 

  (2.3) 

 
  (2.4) 

 
şeklinde yazılabilir. Termodinamiğin II. Yasası momentum ve korunum denklemleri arasında köprü 
görevi görmektedir. Bu kontrol hacmi için ekserji denkliği, aşağıdaki gibi ifade edilir. 
 

  (2.5) 

 

  (2.6) 

 

Burada “0” ve “s” alt indisleri sırasıyla çevre ve kaynağı temsil etmektedir. denklem 2.6’ daki ,  ve  

terimleri ise, ısı, iş ve akış ekserjisini tanımlamaktadır. Akış ekserjisi,  ; 

 

   (2.7) 

 
şeklinde yazılabilir. Sonuç olarak bu kontrol hacminin ekserji kaybı için; 

 

  (2.8) 

 

  (2.9) 

 

Termodinamiğin I. ve II. Yasasının kombinasyonu  mikroboru girişinden çıkışına 

yazıldığında; 
 

  (2.10) 
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elde edilir. Enerji korunumundan, ; 

 

  (2.11) 

 
olup entropi farkı ve kayıp iş sırasıyla; 
 

  (2.12) 

 

  (2.13) 

 
şeklinde elde edilir. Bir makro ölçekli kanal içerisindeki tam gelişmiş laminer sıkıştırılamaz akışkan 
akışında basınç düşüşü ile hacimsel debi arasındaki ilişki Hagen–Poiseuille denklemi ile ifade 

edilmektedir. Bu denklem, hacimsel debi  , basınç düşüşü, ΔP olmak üzere: 

 

  (2.14) 

 
şeklinde yazılır. Burada D, L ve µ sırasıyla, iç çap, boy ve dinamik viskoziteyi ifade eden terimlerdir. 
Teorik olarak akış için ekserji kaybı denklem (2.14) yardımıyla; 
 

  (2.15) 

 
elde edilir. Basınç farkı, kütlesel debi ve akışkan yoğunluğunun deneysel olarak belirlenebilir ve ekserji 
kaybı denklem 2.13 yardımıyla bulunabilir. Belirlenen ekserji kaybı, kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı 
kayıpları ile deneysel hataları da içinde kapsayan gerçek kayıptır. 
 
 
2.1. İrdeleme: Mikro Ölçekli Akış 
 
Yapılan çalışmalar bir mikrokanal akışında ölçek etkileri olarak adlandırılan viskoz ısınma, kayma 
akışı, yüzey pürüzlüğü ve giriş etkileri gibi makro ölçekte genellikle göz ardı edilen terimlerin akış 
üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. 
 
Giriş etkisi: Mikroboru girişinde çeper kayma gerilmesi değerinin büyük değerlerde olması basınç 
düşüşünün tam gelişmiş akış koşullarında olduğundan daha fazla olmasına ve dolayısıyla sürtünme 
faktörü değerlerinin artmasına neden olmaktadır. Mikro ölçekli kanallarda yüksek basınç düşüşleri 
nedeniyle kanal boyları kısa tutulmakta ve giriş uzunluğunun etkisi makro ölçekli kanallara oranla daha 
da önem kazanmaktadır. Dairesel kesitli bir kanalda tam gelişmiş laminer zorlanmış sıkıştırılamaz 
akışkan akışı Hagen-Poiseuille denklemi (denklem 2.14) ile ifade edilmektedir. Yine kanal boyunca 
sürtünme direncinin sebep olduğu basınç düşüşü Darcy–Weisbach denklemi ile ifade edilmektedir. 
 

 (2.16) 

 
Burada f, Darcy sürtünme faktörüdür ve laminer akışta sadece Reynolds sayısının bir fonksiyonudur 

. Giriş etkisinin deneysel olarak belirlenebilmesi için bu çalışmada iç çapları aynı fakat 

farklı uzunluklarda (Tablo 3.2) mikroborular kullanılmıştır. Deneylerde hem uzun borudaki hem de kısa 

borudaki basınç düşüşleri ölçülmüştür. Girişteki basınç kaybı  olmak üzere uzun borudaki basınç 

düşüşü, ; 

 

  (2.17) 

 

ve kısa borudaki basınç düşüşü, ; 
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  (2.18) 

 
ile ifade edilebilir. Uzun borudaki basınç düşüşü değerinden kısa borudaki basınç düşüşü değerinin 
farkı alındığında; 

 

  (2.19) 

 
elde edilir ve bu basınç düşüşü (L-l) kadar boya sahip bir mikroborudaki basınç düşüşü değerine 
eşdeğer kabul edilir. Bu yöntem ile giriş etkisi göz önünde bulundurularak sürtünme faktörü 
hesaplanabilir. 
 
Viskoz ısınma etkisi: Viskoz ısınma adyabatik akış esnasında akışkanın ısınmasına sebep olmakta 
ve akışkanın fiziksel özelliklerinin değişmesine yol açmaktadır. Akışta hacimsel debinin değişmediği 
varsayılırsa; sıcaklık artışı viskozitenin azalmasına yol açacağından, akış için gerekli basınç 
düşüşünün azalması beklenir. Buna bağlı olarak akış için gerekli iş azalır ve ekserji kaybı azalmış olur. 
Morini [10] yaptıkları çalışmada adyabatik akış koşullarındaki mikrokanalda viskoz ısınma nedeniyle 
oluşan sıcaklık artışı için aşağıdaki bağıntıyı önermişlerdir. 
 

  (2.20) 

 
Burada, Ec (Eckert) viskoz ısınmayı temsil eden bir boyutsuz sayıyı,  ise referans sıcaklığı ifade 

eder.  
 
Kayma akışı etkisi: Makro ölçekli akış analizinde yapılan varsayımlardan biri de duvarda akışkan 
hızının sıfır kabul edildiği kaymama koşuludur. Sıvı akışlarında kayma akışı; duvara yakın kayma 
gerilmesinin, duvara bitişik sıvı moleküllerini tutan kuvveti aşması durumunda ortaya çıkabilir. Kayma 
gerilmesinin ya oldukça büyük olması ya da akışkan ile duvar arasındaki bağın çok zayıf olması 
gerekmektedir. Bu iki durum; yüksek viskozitenin ve yüksek hızların söz konusu olduğu ya da duvarın 
hidrofobik (su itici) bir yüzey olmasından ötürü ortaya çıkabilir. Duvardaki kayma hızı; 
 

 (2.21) 

 

şeklinde tanımlanabilir. Buradaki , kayma sabitidir duvar yüzeyinden hızın sıfır olduğu noktaya kadar 

olan mesafeyi ifade eder (Morini, [10]). Eğer  ise kaymama koşulu geçerlidir. Tam gelişmiş 

laminer akış koşullarında kayma akışı hız gradyeni; 
 

  (2.22) 

 
olacaktır. Hız profilinde de anlaşılacağı gibi belirli bir hacimsel debide akışın sağlanması için gerekli 
basınç farkından daha düşük basınç farkı söz konusu ise kayma akışından söz etmek mümkün 
olacaktır. Kayma akış etkisi de akış için gerekli enerji kaybını azaltan yönde etkiye sahiptir. 
 
Yüzey pürüzlülüğü etkisi: Makro ölçekli kanallarda akışın karakteristiği boyutsuz Reynolds sayısı 

 ile belirlenmektedir. Boru içindeki akışta türbülansın başladığı nokta kritik Reynolds sayısı 

olarak tanımlanır ki bu da yaklaşık ’dür. Laminer akışta sürtünme faktörü yüzey 

pürüzlülüğünden bağımsız ve sadece Re sayısına bağlıdır. Reynolds sayısı  için  

olarak bulunur. Bu değerin altındaki yüzeyler pürüzsüz olarak kabul edilebilir. Sürtünme faktörü yüzey 
pürüzlülüğünün artması ile artacak, farklı bağıl pürüzlülük değerlerinde farklı değerler alacaktır. Yüzey 
pürüzlülüğü özellikle ısı geçişi uygulamalarında istenirken, adyabatik akış koşullarında exergy kaybına 
yol açacaktır. 
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3. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
3.1 Deney Tesisatı 
 
Şekil 3.1’ de detaylı olarak verilen deney tesisatı; mikropompa, filtre, su haznesi, ısı değiştiricisi, sabit 
sıcaklık banyosu, bilgisayar, veri toplama cihazı ve mikroboru test düzeneğinden meydana 
gelmektedir. Deneylerde akışkan olarak deiyonize su kullanılmıştır ve mikroborudaki akış 0.01 ml/d-10 
ml/d hacimsel debi aralığında %0.1 hassasiyetli mikropompa ile daha yüksek hacimsel debilerde ise 
azot gazı ile basınçlandırılmış tank vasıtasıyla sağlanmıştır. Deneylerde akışkan kütlesi pompanın 
gösterdiği hacimsel debi ile saptandığı gibi test süresince mikroboru çıkışına konulan bir kapta 
toplanan su hassasiyeti  %0.1 olan hassas terazi ile ölçülerek de belirlenmiştir. Deneyler adyabatik 
koşullarda gerçekleştirilmiştir. Adyabatik koşulların güvenilirliğini sağlamak açısından akışkan ortam 
sıcaklığında mikroboruya sürülmüştür. Mikroborular yüksek basınca dayanıklı bağlantı elemanları ile, 
mikroboru giriş ve çıkışı istavroz içindeki kanalın orta noktasına gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Her bir 
deney esnasında; mikroboru giriş ve çıkışında su sıcaklıkları, ortam sıcaklığı ve giriş basıncı 
ölçülmüştür. Ölçülen değerler veri toplama cihazı (Personal-Daq3000) ile bilgisayara aktarılmıştır. 
Sıcaklık ölçümleri Anbetherm firmasından alınan hassas (20-200 µm tel çapı) K tipi (kromel-alumel) 
termoelemanlar termokupllar sayesinde gerçekleştirilmiştir. Deneylerde mikroboru giriş basıncı % 0.1 
hassasiyetli 0-200 bar arasında kalibre edilmiş Keller (PA-33X) marka basınç dönüştürücüsü ile 
belirlenmiştir. Çıkışta istavroz bağlantının bir ucu atmosfere açık olup, akışkanın toplanması için 
kullanılmıştır. Hesaplamalarda kullanılacak parametreler sistem sürekli rejime geçtikten sonra 
kaydedilip bilgisayara aktarılmıştır. Muhtemel deneysel hataları önlemek için her deney aynı 
koşullarda 3 defa tekrarlanmıştır. Deneylerde dairesel kesitli ergimiş silis malzemeden yapılmış 
Upchurch (ABD) firmasından temin edilen mikroborular kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 3.1 Deney Tesisatı 
 
Deneysel çalışmada kullanılan mikroboruların iç çapları Sakarya üniversitesi Metalürji Mühendisliği 
Bölümü laboratuvarında bulunan elektron mikroskobu (SEM, Vega Tescan) ile ölçekli mikroboru en-
kesit resimleri alınarak, 1 µm ölçek hatasıyla belirlenmiştir. Mikroboruların boyları giriş etkisi göz 
önünde bulundurularak özel kesme aletleri ile kesilerek belirlenmiştir. Deneylerde akışkan sıcaklığı 
ortam sıcaklığında olup, testler adyabatik şartlarda gerçekleştirilmiştir. Test edilen mikroborular ve 
deney parametreleri tablo 3.1’ de verilmiştir. 
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4. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Adyabatik koşullarda su ile yapılan akış deneyleri sonucunda denklem (2.16) yardımıyla sürtünme 
faktörü değerleri hesaplanmıştır. Şekil 4.1’ de pürüzsüz borulara ait sürtünme faktörü değerleri, hem 
giriş etkisi de göz önünde bulundurularak hem de dikkate alınmadan hesaplanmış, 64/Re ile 
hesaplanan teorik değerlere oranlanarak Re sayısı ile değişimi verilmiştir. Giriş etkisi dahil edildiğinde 
laminer akış bölgesinde teorik olanlarla uyumlu olduğu görülürken, giriş etkisi dahil edilmediğinde 
değerlerin teorik değerlerden daha 
 
Tablo 3.1 Kullanılan Mikroborular ve Deney Kodları 
 

Malzeme İç çap 
ID 
(μm) 

Belirsizlik 
(μm) 

Boy, L 
(cm) 

Reynolds 
Aralığı 

Bağıl 
pürüzlülük 

%   

Mikroboru Kod 
Malzeme[Çap] 

Paslanmaz 
çelik 

179 6.2 10,20 117-2300 2.0-4.0 PÇ[179] 

Paslanmaz 
çelik 

139 8.6 10 150-2200 2.0-5.0 PÇ [139] 

Paslanmaz 
çelik 

132 8.7 10 160-1750 2.0-5.0 PÇ [132] 

Paslanmaz 
çelik 

103 10.7 10 60-2350 4.0-6.0 PÇ [103] 

Ergimiş silika 101 2.0 10,12 20-3000 0 S[101] 
Ergimiş silika 76 2.2 10,12 80-2100 0 S[76] 
Ergimiş silika 50 2.4 8,11 80-1000 0 S[50] 

 
yüksek olduğu görülmüştür. Böylelikle hidrolik çap küçüldüğünde giriş etkisinin önem kazandığı ve 
mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Şekil 4.2’ de aynı malzemeden ve 
aynı metotla yapılmış iç çaları pürüzlü borulara ait ekserji kayıpları görülmektedir. İç çapın 
küçülmesiyle akış için gerekli basınç düşüşü artacağından ekserji kaybı artmıştır. İç çapın küçülmesi 
bağıl pürüzlülüğün artmasına sebep olduğundan şekil 4.2’ de pürüzlülüğün etkisi görülmektedir.  İç 
çapı 180 µm olan boruda deneysel verilerin Re=1800 ‘e kadar teorik değerlerle uyumlu olduğu 
görülürken, iç çapı 103 µm olan borudaki ekserji kayıplarında Re=1500 civarlarında artış olduğu 
gözlenmiştir. Mikro ölçekte bağıl pürüzlülük artıkça ekserji kaybının da arttığı söylenebilir. 
 

 

Şekil 4.1 Pürüzsüz Borularda Sürtünme Faktörü Değerleri 
 
Şekil 4.3’ te mikro boru boyunun ekseji kaybına olan etkisi görülmektedir. Boy artıkça kaybın arttığı 
Re=1600 civarlarına kadar deneysel verilerin teorik olanlarla uyum sağladığı ve daha büyük Re 
sayılarında teorik değerlerden daha yüksek olduğu görülmüştür.  Şekil 4.4’ te pürüzsüz mikroborulara 
ait ekserji kayıpları görülmektedir. Viskoz ısınmanın etkisini görmek amacıyla teorik değerler ile Re 
sayıları hem giriş sıcaklığında hem de mikroborudan çıkış sıcaklığındaki akışkan özellikleri alınarak 
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hesaplanmıştır. Akışkan sıcaklığının değişmesiyle özellikle viskozite gibi akışkan özelliklerinde önemli 
değişimler olmaktadır. 
 

 
Şekil 4.2 İç Çapları Farklı Pürüzlü Borularda Ekserji Kayıpları 

 

 
Şekil 4.3 Boyları Farklı Pürüzlü Borularda Ekserji Kayıpları 

 
Şekil 4.4’ den de görüldüğü gibi viskoz ısınma nedeniyle sıcaklık arttığında ekserji kayıpları azalmıştır. 
İç çapın azalmasıyla ekserji kaybında önemli bir artış olduğu görülmüş, özellikle çapı 100 µm ve 
altında olan mikrokanallarda viskoz ısınmanın göz önünde bulundurulması gerektiği sonucuna 
varılmıştır. Çalışmada son olarak iç çap 50 µm olduğunda bile ekserji kayıplarının teoriye oranla 
azalmadığı gözlenmiş, bu da kayma akış etkisinin bu şartlarda ihmal edilebilir olduğu göstermiştir.   
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SONUÇ  
 
Bu çalışmada pürüzlü ve pürüzsüz mikroborulardaki laminer su akış adyabatik koşullarda deneysel 
olarak incelenmiş ve ortaya çıkan akış kayıplarının analizi termodinamiğin ikinci yasası yardımıyla 
yapılmıştır. Akış kayıplarının Re sayısına, mikroboru iç yüzey özelliklerine, boru çapı ve boyuna bağlı 
olduğu görülmüştür. Hidrolik çapın küçülmesiyle, giriş etkisinin önem kazandığı ve ekserji kayıplarını 
arttırdığı gözlenmiştir. Ayrıca test edilen mikroborularda viskoz ısınmanın etkin olduğu ve böylece 
akışın ısındığı tespit edilmiş, hesaplamalarda mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiği sonucuna 
varılmıştır. 
 

 

 
Şekil 4.4. Viskoz Isınmanın Ekserji Kaybına Etkisi 
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YAMUK MİKROKANALLARDA ISI GEÇİŞİ 
 
 

Lütfullah KUDDUSİ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günümüz dünyasında mikrokanalların önemi tartışılmaz durumdadır. Mikrokanallarda diğer etkilerin 
yanı sıra özellikle alan/hacim oranı çok büyük olduğundan ısı geçişi diğer geleneksel sistemlere 
nazaran çok daha büyük olmaktadır. Mikrokanalların ısı geçişi yönünden bu avantajı onların 
kullanımını özellikle bazı alanlarda kaçınılmaz yapmıştır. Daha büyük ısı geçişini gerçekleştirirken 
sıcaklık farkının yine geleneksel sistemlere kıyasla daha küçük olduğu çok sayıda uygulamadan 
anlaşılmaktadır. Adından belli olduğu gibi mikrokanalların karakteristik ölçüsü mikron ile veya başka 
bir deyişle bir milimetrenin altındaki rakamlarla ifade edilmektedir. Bu çalışmada yamuk kesit alanına 
sahip bir mikrokanal, ısıl olarak gelişmekte ve tam gelişmiş bölgede, ısı geçişi yönünden incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mikrokanal, Yamuk kesitli, Isı geçişi, Kayma akışı, Nusselt sayısı.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Today the importance of microchannels is unquestionable. Besides the other effects, especially 
area/volume ratio is very high in microchannels making the heat transfer very high compared to 
conventional systems. This advantageous of microchannels makes usage of them, especially in some 
areas, unavoidable. Although the heat transfer is high in microchannels, the temperature difference in 
microchannels is low, as it is known from most operations, compared to conventional systems. As it is 
understood from the name, characteristic size of microchannels is expressed by microns or in other 
words by figures below one millimeter. In this work, a trapezoidal microchannel is studied from the 
point of view of heat transfer both in thermally developing and in fully developed regions.  
 
Key Words: Microchannel, Trapezoidal cross section, heat transfer, slip flow, Nusselt number. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüz dünyasında gaz akışlı mikrokanallar çeşitli mühendislik sistemlerinde kullanılmaktadır. 
Özellikle alan/hacim oranı mikrokanallarda geleneksel (makro) kanallara nazaran çok büyük 
olduğundan, bu kanallarda izafi olarak ısı akısı yüksek mertebelerdedir. Bu durum ve diğer avantajları 
mikrokanalların kullanımını kaçınılmaz yapmıştır. Çok sayıda kullanımını dikkate alarak 
mikrokanalların çözümlenmesi hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Burada genel açıklamaların yanı 
sıra gaz akışlı yamuk kesit alanı olan mikrokanallarla ilgili yapılan çalışmalar anlatılacaktır.  
 
Akış problemlerinde boyut küçüldükçe probleme hakim olan fizik kuralları değişmektedir. Akış 
problemlerinde boyut küçüldüğünde en belirgin değişiklik akış rejiminde meydana gelmektedir. Akış 
rejimi Knudsen sayısına göre ifade edilir. Knudsen sayısı gaz molekülerinin serbest mesafesinin ( mfp ) 

sistemin karakteristik uzunluğuna ( L ) oranı şeklinde tanımlanmıştır. 
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L
Kn

mfp
    (1) 

Beskok ve Karniadakis [1] akış rejimlerini Knudsen sayısına ( Kn ) bağlı olarak sınıflamışlar. Beskok ve 

Karniadakis’e [1] göre bir akış rejimi olan “kayma akışı” Knudsen sayısının 0.001 ila 0.1 aralığında 
meydana gelmektedir. Örnek olarak, hava molekülerinin standart şartlarda serbest mesafesinin 
0.066 m  olduğuna göre, mikrokanal karakteristik uzunluğunun 100 m ’den küçük olduğu takdirde 

kayma akışı meydana gelecektir. 
 
Kayma akışında sürekli ortam söz konusu olmadığı için süreksiz ortam fiziği göz önüne alınarak 
modellenmelidir. Mikrokanal hava akışında şayet karakteristik uzunluk 100 m ’den daha küçük 

olursa, süreksiz ortam ortaya çıkacaktır. Bu durumun bir sonucu olarak makro sistemlerde 
alıştığımızın tersine katı cidarlarda akış hızı sıfır değil, sıfırdan farklıdır. Başka bir deyişle durağan 
mikrokanal duvarlarına çok yakın bölgede akış hızı sıfırdan farklı pozitif bir değerdir. Literatürde bu tür 
akış modeline kayma akışı denir. Kayma akışı aynı zamanda akış basıncı çok düşük değerlerde 
olduğu zaman da meydana gelmektedir, ancak bu çalışmadaki mikrokanal akış basıncı çok düşük 
değerlerde değildir. Makrokanallarda veya başka bir deyişle sürekli ortamlarda akış hızı katı cidarlarda 
sıfır olduğu için katı cidarda akış sıcaklığı katı cidar sıcaklığına eşittir. Klasik teori bu sınır şartı 
üzerinde kurgulanmıştır. Ancak mikrokanal duvarlarında akış hızının sıfırdan farklı oluşu, 
makrokanalların tersine, doğal olarak duvarlara çok yakın akış sıcaklığı duvar sıcaklığından farklıdır. 
Literatürde bu duruma sıcaklık zıplaması denir. Yani duvar sıcaklığı ile akış sıcaklığı duvar bölgesinde 
aynı değildir. 
 
Katı cidarlarda hızın sıfırdan farklı oluşu ve sıcaklık zıplaması kayma akışı modelinin iki önemli dikkate 
alınacak sınır koşuludur. 
 
Sürekli ortamın var olduğu problemlerde akış alanı Navier-Stokes denklemleriyle karakterize 
edilmektedir. Mikrokanallarda sürekli ortam olmadığı için akışı alanı Navier-Stokes denklemleriyle 
karakterize edilemez.  Duvarlara yakın bölge hariç akış alanı sürekli varsayılabilir ve Navier-Stokes 
denklemleriyle karakterize edilebilir. Şayet duvarlarda yukarıda bahsedildiği gibi akış hızının sıfırdan 
farklı oluşu dikkate alınırsa, akış alanında Navier-Stokes denklemleri kullanılabilir ve süreksiz ortamda 
bu kullanımdan ötürü oluşan hata asgariye indirgenmiş olur. Mikrokanal hidrodinamik etkilerinin yanı 
sıra ısıl olarak da inceleniyorsa, Navier-Stokes denklemleriyle birlikte enerji denklemi de 
çözümlenmelidir. Bu durumda, duvarlarda akış hızın sıfırdan farklı oluşu ve duvarlarda akış 
sıcaklığının duvar sıcaklığından farklı oluşu, iki önemli düzeltici sınır koşulu olarak dikkate alınmalıdır.  
  
Aşağıda açık literatürde gaz akışlı yamuk kesit alanı olan mikrokanallarla ilgili yapılan çalışmalar 
anlatılmıştır.  
 
Morini vd. [2] kesit alanı dikdörtgen, yamuk ve ikili yamuk olan gaz akışlı mikrokanallarda seyreltme 
(Knudsen sayısı) ve kesit alanı şeklinin etkilerini araştırmıştır. Yamuk ve ikili yamuk kesit alanı olan 
mikrokanallarda kenar oranı ancak 0.5’ten küçük olduğu zaman sürtünme faktörü üzerinde etkili 
olmaktadır. Ding vd. [3], Harley vd. [4] ve Araki vd. [5] gaz akışının yamuk kesit alanlı mikrokanalda 
deneysel çalışma gerçekleştirmişler. Her üç çalışmada sürtünme faktörünün geleneksel teorinin 
öngördüğünden daha az olduğu ortaya çıkmıştır. Cao vd. [6] duvarlarda üniform ısı akısı sınır 
koşulunda kayan akışı yamuk mikrokanalda ısıl olarak incelemiştir. Yamuk mikrokanallarda kenar 
oranının ve taban açısının akış ve ısı geçişi üzerinde önemli etken olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 
sonuç Niazmand vd. [7] tarafından da yapılan çalışmada elde edilmiştir. 
 
Yukarıdaki çalışmalardan gaz akış probleminin hidrodinamik yönü yamuk mikrokanalda belli ölçüde 
çalışıldığı görünüyor. Ancak yamuk mikrokanalda gaz akışının ısıl yönü nadir olarak ele alınmıştır. Bu 
çalışmada yamuk mikrokanalda gaz akışının özellikle ısıl yönü incelenecektir. 
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2. DEĞİŞTİRİLMİŞ SINIR ŞARTLARI 
 
Mikrokanalda kayma akışı söz konusu olduğunda duvarlara çok yakın bölgede; akış hızı sıfırdan ve 
akış sıcaklığı duvar sıcaklığından, farklıdır. Mikrokanallarda bu durum Barron vd. [8] tarafından 
aşağıdaki gibi formüle edilmiştir. 
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s v mfp
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w
w

n
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mfptws
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  (3) 

 

Burada 
in  ve 

i sırasıyla mikrokanal iç duvarlarına dik birim vektör ve mikrokanal iç çevresidir. v  ve 

t  aşağıdaki şekilde verilmiştir. 
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vF  ve tF  katsayıları sırasıyla teğet momentum intibak katsayısı ve ısıl intibak katsayısı olarak 

tanımlanır. Çoğu mühendislik problemlerinde bu katsayılar bu çalışmada olduğu gibi 1 alınmıştır. 
 
 
 
 
3. MOMENTUM DENKLEMİ 
 
Yamuk mikrokanal Şekil 1’de görünmektedir. Görüldüğü gibi taban açısı 54.74

o
 değerindedir. Bu açı 

yamuk mikrokanalın üretim teknolojisinden kaynaklanmaktadır.  
 

 
 

Şekil 1. Yamuk kesitli mikrokanal 
 

Mikrokanalda sürekli rejimde sıkıştırılamaz viskoz akış için hidrodinamik olarak gelişmiş bölgede 
momentum denklemi şöyle yazılabilir. 
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Momentum denklemi aşağıdaki boyutsuz parametreler kullanılarak boyutsuzlaştırılmıştır. 
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Bu boyutsuz parametrelerde sırasıyla 
mw  ortalama hızı ve P  normalize basınç gradiyanı olarak 

tanımlanmış ve aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 
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cA  mikrokanalın kesit alanını karakterize etmektedir. Boyutsuz parametreleri kullanarak boyutsuz 

momentum denklemi bulunabilir. 
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Yukarıda verilen değiştirilmiş hidrodinamik sınır şartı, denklem (2), boyutsuzlaştırılmıştır. 
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Daha önce söylendiği gibi Knudsen sayısı Kn  yamuk mikrokanalda şöyle tanımlanmıştır 
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4. ENERJİ DENKLEMİ 
 
Mikrokanalda sürekli rejimde sıkıştırılamaz viskoz akış için ısıl olarak gelişmekte olan bölgede akış 
yönünde iletimle ısı geçişi ihmal edilerek enerji denklemi şöyle yazılabilir. 
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Mikrokanal üst ve iki yan duvarlardan sabit ısı akısıyla ısıtılmaktadır. Mikrokanalın altı sıcaklığa 
dayanıklı bir cam ile kapatılmıştır, dolayısıyla alt duvar adyabatik alınabilir. Bu varsayımlara göre ısıl 
sınır şartları aşağıdaki gibi yazılabilir.  
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Daha önce tanımlanan boyutsuz parametreler ve aşağıda tanımlanan boyutsuz sıcaklık enerji 
denkleminin ve ısıl sınır şartlarının boyutsuzlaştırılmasında kullanılacaktır. 
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Boyutsuz enerji denklemi ve ısıl sınır şartları aşağıdaki gibi bulunmuştur. 

 
2 2

2 2

T T T
u

  

  
 

  
 (23) 

 

0
0









T
 (24) 

 

1
h

T










 (25) 

 

. .

1
L W

T

n


 


 (26) 

 

. .

1
R W

T

n


 


 (27) 

 

0
0T

 
  (28) 

 
Yukarıda verilen değiştirilmiş ısıl sınır şartı, denklem (3)’te boyutsuzlaştırılmıştır. 
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Burada   Yu ve Ameel [9] tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 
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5. MİKROKANAL GEOMETRİSİNİN DİKDÖRTGEN GEOMETRİYE DÖNÜŞÜMÜ 
 
Daha önce verilen momentum ve enerji denklemleri ilgili sınır şartlarıyla birlikte yamuk geometride 
analitik olarak çözümlenmez. Sonuç olarak bu denklemleri sayısal olarak çözmek gerekir. Sonlu 
farklar yöntemini yamuk geometride uygulamak bir az zordur, çünkü iki kenarda ağ düzgün 
olmayacaktır. Düzgün ağ yaratabilmek için yamuk geometriyi kare geometriye dönüştürmek gerekir. 
Weilin vd. [10] çalışmalarında verdikleri aşağıdaki denklemler yamuk geometriyi kenar uzunlukları bir 
olmak üzere kareye dönüştürmektedir. Boyutsuz yamuk geometri ve dönüşümü gerçekleştirilen kare 
geometri şekil 2’de görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Boyutsuz yamuk mikrokanal ve dönüşümü gerçekleştirilen kare geometri 
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Yukarıdaki dönüşüm denklemleri sırasıyla momentum ve enerji denklemlerine uygulanırsa, aşağıdaki 
dönüştürülmüş denklemler elde edilir. 
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Kayma hızı, denklem 14, mikrokanalın dört duvarı için benzer şekilde dönüştürülür. 
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Sıcaklık zıplamasından dolayı duvarlara çok yakın akış sıcaklığı, denklem 29, mikrokanalın dört duvarı 
için aşağıdaki şekilde dönüştürülür. 
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Isıl sınır şartlarının, denklem (24-28), dönüşümü aşağıdaki şekilde bulunur. 
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(34) ila (52) denklem takımı sayısal olarak çözümlenmelidir. Momentum denklemiyle enerji denklem 
bir birinden bağımsızdır, dolayısıyla ilk olarak momentum denklemi çözülerek hız dağılımı bulunur, 
daha sonra hız dağılımı kullanılarak enerji denklemi çözülür ve sıcaklık dağılımı bulunur.  
 
Yukarıdaki dönüşüm her ne kadar düzgün ağ yaratabilmek için sonlu farkların uygulamasını 
basitleştirirse de, dönüşüm denklemleri cebirsel olarak daha karmaşık hale gelir. Dönüşüm 
denklemlerinin karmaşıklığını görebilmek için (13-14) ve (23-29) denklem takımıyla (34-52) denklem 
takımı mukayese edilebilir. 
 
 
 
 
6. SAYISAL ÇÖZÜM 
 
Momentum ve enerji denklemleri ilgili sınır şartlarıyla birlikte, dönüşümden sonra, sonlu farklar 

yöntemiyle çözülmüştür. xN N  noktadan ibaret kare bir ağ kullanılmıştır. Tüm denklemler ikinci 

mertebeden sonlu farklarla ayrıklaştırılmıştır. Sınır noktaları ve köşe noktaları özel olarak ele 
alınmıştır. Bu noktalara karşı çözüm alanın dışında sanal noktalar alınmış, bu vesileyle çözüm alanın 
her noktası ikinci mertebeden ayrıklaştırılabilinmiştir. Bu, çözümün daha doğru olmasını sağlamıştır. 
Denklem takımının çözümü hız ve sıcaklık dağılımının bilinmesiyle sonuçlanmıştır. Hız ve sıcaklık 
dağılımından mikro kanalın hidrodinamik ve ısıl yönleri o cümleden sürtünme faktörü ve Nusselt sayısı 
hesaplanabilir. 
 
 
 
 
7. SÜRTÜNME FAKTÖRÜ VE NUSSELT SAYISININ HESABI 
 

Mikrokanalda laminer akışta hidrodinamik olarak gelişmiş bölgede Poiseuille sayısı Ref  aşağıdaki 

gibi hesaplanır [2]. 
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f  Fanning sürtünme faktörünü göstermektedir. 

Ortalama hız, denklem (11), boyutsuzlaştırılırsa, 
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elde edilir. Burada 
mu boyutsuz ortalama hızdır ve aşağıdaki gibi hesaplanır. 
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,cA   mikrokanal kesit alanının boyutsuz halidir.  

Denklem (53) ve (54)’den Poiseuille sayısı ortaya çıkar. 
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Yerel Nusselt sayısı aşağıdaki ifade ile hesaplanır. 
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Mikrokanalın uzunluğu yönünde her hangi bir Z noktasında duvarlardan ısıtılan dZ diferansiyel 

mikrokanal diliminde enerji dengesini yazalım. 
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Burada 
h

 mikrokanalın ısıtılan çevresini, 
b  ise akışkanın yığın sıcaklığıdır. 

b  aşağıdaki şekilde 

tanımlanmıştır. 
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Akışkanın yığın sıcaklığı boyutsuz olarak da verilebilir. 
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Duvar sıcaklığı  w Z , yerel duvar sıcaklıklarının ısıtılan çevre üzerinde ortalaması olarak alınmıştır. 
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Yukarıdaki denklem boyutsuzlaştırılırsa, boyutsuz ortalama duvar sıcaklığı  wT Z  elde edilir. 



    ______________________  1046 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu 
 

   
1

,
h

w w h
L

h

T Z T dL
L

    (62) 

 

Burada 
hL  mikrokanalın boyutsuz ısıtılan çevresidir.  

Denlkem (57) ile (58) birleştirilip ve boyutsuz duvar ve yığın akışkan sıcaklığı kullanılırsa, Nusselt 
sayısı bulunur. 

 

( )
( ) ( )

1

w b

Nu Z
T Z T Z

=
-

 (63) 

 
Boyutsuz duvar ve yığın akışkan sıcaklığında ortaya çıkan integraller sayısal olarak hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
8. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Yamuk mikrokanalın gelişmiş akış bölgesinde hız alanı, yerel sıcaklık alanı, sürtünme faktörü ve yerel 
Nusselt sayısı bir bilgisayar programı vasıtasıyla bulunmuştur. Bütün bunlar, mikrokanal kenar 

oranının  , tanımlanan   parametresinin ve  Knv  ile gösterilen seyreltmenin fonksiyonudur. Bu 

etkenlerin mikrokanalın hidrodinamik ve ısıl davranışı üzerinde etkisi araştırılmıştır. Kenar oranı 

i ih a    şeklide tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre kenar oranı maksimum değer olan 0.707’den 

(üçgen kesitli mikrokanal) minimum değer 0’a (düz yüzey) değişmektedir. Aradaki değerler yamuk 

mikrokanala tekabül etmektedir. Seyreltme değeri  Knv  kayma akışında 0.001’den 0.1’e 

değişmektedir.   parametresi, teğet momentum intibak katsayısı vF ’nin, ısıl intibak katsayısı tF ’nin, 

özgül ısılar oranı R ’nin ve Prandtl sayısı Pr ’nin fonksiyonudur. Çoğu mühendislik uygulamalarında 

vF  ve tF  değeri 1 olarak alınmış, sonuç olarak 4.1R  ve 7.0Pr   için 667.1  bulunmuştur 

[9]. Teorik olarak  ’nın değeri sıfırdan 100 gibi çok yüksek değerlere değişebilir. 0  alındığında, 

katı yüzeylerde akış hızının sıfırdan farklı olduğu dikkate alınmış ancak akış sıcaklığının katı yüzey 
sıcaklığından (sıcaklık zıplaması) farklı olduğu dikkate alınmamış, demektir. 
 
İlk olarak, çalışmada gösterilen metot taban açısının 54.74

o
’den 90

o
a değiştirilmesiyle doğrulanmıştır. 

Bu değişim yamuk mikrokanalı dikdörtgen mikrokanala dönüştürmektedir. Dönüşümden sonra tam 
gelişmiş bölgede Nusselt sayısı bulunmuş ve daha önce yapılan çalışmalarla mukayese edilmiştir. 
Nusselt sayıları arasında fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu vesileyle çalışmada kullanılan metot 
doğrulanmıştır. Ayrıca, Şekil 3’te bu çalışmada elde edilen Poiseuille sayısı ile Morini vd. ’nin [2] 
değerleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmanın çok iyi uyum içinde olduğu görünüyor, bu ise kullanılan 
metodun yamuk mikrokanalda doğrulanmasını sağlamıştır. 
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Şekil 3. Kayan akışta 0.1Kn  durumu için yamuk mikrokanalda Poiseuille sayısının Morini vd.’nin [2] 

değerleri ile karşılaştırma 
 

Şekil 4’te 667.1  ve 0.3   ve seyreltme değeri 0.06vKn   için örnek boyutsuz duvar ve 

akışkan yığın sıcaklıkları verilmiştir. Mikrokanalın üç duvarı sabit ısı akısıyla ısıtıldığından mikrokanal 
boyunca duvar ve akışkan yığın sıcaklıklarının artış göstermesi beklenmektedir. Şekilde görülen, bu 
beklenti doğrultusundadır. Duvarla akışkanın sıcaklık farkı ısıl olarak gelişmekte olan bölgede 
artmakta, ısıl olarak gelişmiş bölgede sabit kalmaktadır. 
 

 
 

Şekil 4. 667.1  ve 0.3   ve seyreltme değeri 0.06vKn   için örnek boyutsuz duvar ve 

akışkan yığın sıcaklıkları 
 
Yamuk mikrokanalda ısıl olarak gelişmekte olan bölgede yerel Nusselt sayısı üzerinde seyreltmenin 
ektisi Şekil 5’te verilmiştir. Beklenildiği gibi düşük seyreltme söz konusu olduğunda mikrokanalın giriş 
bölgesinde yüksek ısı geçişi varken, daha ileride tam gelişmiş bölgede ısı geçişi düşmektedir. Aynı 
zamanda giriş bölgesinde ısı geçişi seyreltmenin yükselmesiyle düşmektedir.  
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Şekil 5. Isıl olarak gelişmekte olan bölgede yerel Nusselt sayısı üzerinde seyreltmenin ektisi 

( 667.1  ve 0.5  ) 

 
Isıl olarak gelişmekte olan bölgede yerel Nusselt sayısının mikrokanal boyunca değişimi Şekil 6’da 
verilmiştir. Bu şekilde kayma akışının hidrodinamik etkisi dikkate alınmış ancak ısıl etkisi (sıcaklık 

zıplaması) çok düşük ( 0.1  ) alınmıştır. Kayma akışının ısıl etkisi göz ardı edildiğinde mikrokanalın 

girişinde, yüksek seyreltme değerinde bile, yüksek ısı geçişi gerçekleşmektedir. Ancak tam gelişmiş 
bölgede ısı geçişi kayma akışının ısıl etkisi dikkate alındığı mertebelerde olmaktadır. 
 

 
 

Şekil 6. Kayma akışının hidrodinamik etkisi hesaba katılarak ancak ısıl etkisi çok düşük alınarak ısıl 

olarak gelişmekte olan bölgede yerel Nusselt sayısının mikrokanal boyunca değişimi ( 0.3  ) 

 

Şekil 7 mikrokanalın ısıl olarak gelişmekte olan bölgesinde   değerinin yerel Nusselt sayısı üzerinde 

etkisini göstermektedir. Düşük   değerlerinde mikrokanalın girişinde yüksek ısı geçişi gerçekleşirken, 

daha sonra mikrokanal boyunca hızlı düşüş yaşanmaktadır. Başka bir deyişle, kayma akışının 
hidrodinamik etkisi yüksek ve ısıl etkisi düşük olduğunda, ısı geçişi mikrokanal girişinde bir 
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maksimumdan tam gelişmiş bölgede sabit bir değere düşmektedir. Görüldüğü gibi, kayma akışının ısıl 
etkisi azaldığında, sıcaklık zıplama miktarı azalmakta ve sonuç olarak ısı geçişini, özellikle giriş 
bölgesine, artmaktadır. Kayma akışının yüksek ısıl etkisi var olduğunda ısı geçişi mikrokanal boyunca 
çok belirgin bir fark göstermemektedir. 

 
Şekil 7. Isıl olarak gelişmekte olan bölgede   değerinin yerel Nusselt sayısı üzerinde etkisi ( 0.3   

ve 0.04vKn  ) 

 
Gerçekte, mikrokanalın ısıl olarak gelişmekte olan bölgesinin uzunluğu çok küçüktür. Her ne kadar bu 
bölgede ısı geçişi yüksek mertebelerde olsa da, tüm mikrokanal uzunluğunda etkisi oldukça azdır. 
Mikrokanalın performansını belirlemek için tam gelişmiş bölgeyi dikkate almak çoğu zaman yeterli 

olmaktadır. Şekil 8’de mikrokanalın tam gelişmiş bölgesinde Nusselt sayının ( Nu
) kayma akışında 

seyreltme değeri  Knv  ile değişimi verilmiştir. Tam gelişmiş Nusselt sayısının ( Nu
) seyreltme 

artışıyla azaldığı görülmektedir. Bu beklenen bir durumdur. Yamuk mikrokanal iki yan kenar ve üst 
duvardan ısıtılmaktadır. Sonuç olarak kenar oranı   artıkça, ısıtılan çevre artmaktadır. Sınırda yamuk 

mikrokanal üçgen mikrokanala ( 0.707  ) dönüşecektir. Kenar oranı arttıkça, yumak mikrokanalda 

ısı geçişi artmaktadır. Yamuk mikrokanalın en yüksek ısı geçişi en yüksek kenar oranında, yani üçgen 
mikrokanalda ortaya çıkmaktadır. Şekil 8 bu durumu yansıtmaktadır.  

 

Şekil 8. Tam gelişmiş Nusselt sayının ( Nu
) kayma akışında seyreltme değeri  Knv  ile değişimi 

( 667.1 ) 
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Terminoloji 
 

a  Mikrokanalın boyutsuz uzun tabanı 

ia  Mikrokanalın uzun tabanı  

cA  Kesit alanı 

,cA   Boyutsuz kesit alanı 

b  Mikrokanalın boyutsuz kısa tabanı 

ib  Mikrokanalın uzun tabanı 

Pc  Özgül ısı 

hD  Hidrolik çap ( 4 c iA  ) 

f  Fanning sürtünme faktörü 

tF  Isıl intibak katsayısı 

vF  Teğet momentum intibak katsayısı 

h  Isı taşınım katsayısı 

h  Mikrokanalın boyutsuz yüksekliği 

ih  Mikrokanalın yüksekliği  

k  Isı iletim katsayısı 

Kn  Knudsen sayısı 

h
 Mikrokanalın ısıtılan çevresi 

hL  Mikrokanalın boyutsuz ısıtılan çevresi 

in  İç sınırlara dik birim vektör 

n  Boyutsuz iç sınırlara dik birim vektör  

Nu  Nusselt sayısı 

Nu
 Tam gelişmiş Nusselt sayısı 

p  Akışkan basıncı 

P  Normalize edilmiş basınç gradiyanı 

Pr  Prandtl sayısı 
q  Isı akısı 

R  Özgül ısıların oranı 

Re  Reynolds sayısı 

T  Boyutsuz sıcaklık 

u  Boyutsuz akışkan hızı 

w  Akışkan hızı 

, ,x y z  Dönüştürülmüş koordinatlar 

, ,X Y Z Kartezyen koordinatlar 

 
Yunan sembolleri 

  Isı yayılım katsayısı 

  Taban açısı 

  Denklem (30) ile tanımlanan boyutsuz değişken 

t  Denklem (4) ile tanımlanan boyutsuz değişken 

v  Denklem (3) ile tanımlanan boyutsuz değişken 

  Kenar oranı 

i  Mikrokanalın iç çevresi 
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  Mikrokanalın boyutsuz iç çevresi  

mfp  Moleküllerin serbest mesafesi 

  Dinamik viskozite 

  Sıcaklık 

 ,,  Boyutsuz koordinatlar 

 
Alt indisler 

b  Yığın özelik 

m  Ortalama değer 

s  Duvara yakın akışkan özeliği 

w  Duvar değeri 

0  Giriş özeliği 
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FARKLI İKLİM BÖLGELERİNE AİT ISITMA-SOĞUTMA 
TASARIM SICAKLIKLARININ DİKKATE ALINARAK BİR ISI 

GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN TASARIMI 
 
 

Meltem ALTIN
 

Sinan AKTAKKA
 

Hüseyin GÜNERHAN
 

T. Hikmet KARAKOÇ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Kapalı ortamlarda dışarıdan alınan taze havanın neden olduğu dış hava yükü, ısı geri kazanım 
uygulaması ile %40-90 oranında azaltılarak enerji tasarrufu sağlanabilir. Isı geri kazanım cihazlarında, 
ısı transferinde önemli rol oynayan sıcak ve soğuk akışkan arasındaki sıcaklık farkı (iç ve dış ortam 
hava sıcaklıklarındaki değişim) geri kazanılan ısı miktarını büyük ölçüde etkiler. İç ortam konfor 

koşulları belirli sınırlar içinde kalırken, dış hava sıcaklıları cihazın bulunduğu bölgenin iklim 
koşullarına bağlı kalır. Bu çalışmada ısı geri kazanım cihazlarının ısıl tasarım kriterleri ile 
farklı iklim bölgelerine göre verim hesaplamalarına yer verilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Isı geri kazanımı, Isı değiştirici, Havalandırma Karakteristiği 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Withtheapplication of heatrecovery, theairconditioningloadcaused by the fresh airt taken from outside 
ambient air, can be reduced by 40-90%. Thus, theenergysavings can be achieved. Temperature 
difference between the hot and cold fluid (internal and external ambient air temperatures change) 
whichplays an important role in heat transfer can significantly affect the amount of heat recovered. 
Indoor comfort conditions remain within certain limits while the outside air temperature depends on the 
climatic conditions of the region.In this article, the thermal design and performance of heat recovery 
equipment according to different climatic zones is studied .  
 

Key Words: Heat Recovery, Heat exchanger, Ventilation Characteristics, Heat Recovery 
Performance 

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hayatlarının büyük çoğunluğunu kapalı binalarda geçiren insanlar solunumları ile ortamda bulunan 
malzemeler ve ekipmanlar da istenilmeyen gaz emisyonları ile bulundukları ortamdaki havayı kirletirler 
ve kalitesini bozarlar. Bu durum konforun azalmasına, çalışma performanslarının düşmesine ve 
oksijen miktarının çokça düştüğü durumlarda bazı sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesinin en uygun yolu ortamdaki kirli havanın dışarıya atılması 
ve buna karşın dış havanın şartlandırılarak ortama geri verilmesidir. Atılan hava yerine alınan taze 
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havanın tekrar şartlandırılması ise dış hava yükünü ortaya çıkarır. Bu yük, iç ortam havasının 
şartlandırılması için gereken enerjiyi önemli miktarda arttırır. 
 
Egzoz edilen kullanılmış hava yerine alınan taze havanın neden olduğu dış hava yükünün kullanılacak 
ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları ile azaltılması mümkündür. Isı geri kazanım cihazları, dış 
şartlarda alınan taze havanın egzoz havası yardımı ile ön ısıtılmasını (veya soğutulmasını) 
sağlayarak, taze havanın sıcaklığını, iç ortam şartlarına yaklaştırmaktadır. Kullanılan ısı değiştiricinin 
özelliğine göre taze hava ve egzoz havası arasında nem transferi de gerçekleştirilmesi mümkündür. 
Nem transferi özelliği, iklimlendirme sistemlerinde büyük enerji sarfiyatına neden olan nem alma ve 
nemlendirme bileşenlerinin kapasitelerinin azalmasını veya sistemden kaldırılmalarını sağlar. 
 
Tüm bu özellikler göz önüne alındığında ısı geri kazanımının üç önemli avantajı ön plana çıkmaktadır: 
 

1. Geri kazanılan ısı sayesinde iç ortamı konfor koşullarına getirmek için gereken dış hava yükü 
önemli miktarda azaltılmış olur. Böylece iklimlendirme için harcanan enerji miktarı düşer, 
tasarruf sağlanır. 

2. Gerek iklimlendirme sisteminde kullanılan bileşenlerin kapasitelerinin azaltılması gerekse 
nemlendirme ve nem alma bileşenlerine ihtiyacın kalmaması durumunda ilk yatırım maliyeti 
azaltılabilir. 

3. Azalan dış hava yükü, taze havalı cihaz kullanımını daha makul hale getirir. Böylece iç hava 
kalitesinin sağlanmasında bir üstünlük sağlanır. 

 
 
 
 
2. ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİNİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 
Bir ısı geri kazanım cihazını oluşturan temel bileşenler; cihaz gövdesi, ısı değiştirici, egzoz ve taze 
hava fanları ve filtrelerdir. Isı değiştiricinin görevi taze hava ve egzoz havası arasında ısı alışverişi 
gerçekleştirerek taze havanın kışın ön ısıtılmasını yazın ise ön soğutulmasını sağlamaktır. Filtreler 
havada bulunan toz ve parçacıkları tutarak hem iç ortama üflenen havayı temizler hem de cihaz içi 
bileşenleri korur, kullanım ömürlerini uzatır. Fanlar hava kanallarında, eşanjörde, filtrede ve cihaz içi 
akış alanlarında meydana gelen basınç kayıplarını yenerek taze hava ve egzoz havasının istenilen 
debide üflenmesini sağlarlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isı geri kazanım cihazının performansı etkileyen etmenler; ısı değiştiricinin verimi, fanın verimi, hava 
akış şekilleri (geometrik yapılandırma), iç-dış ortam havasının sıcaklık farkı, üfleme ve egzoz havası 
debileri ve donmadan korunmak için uygulanan metotlardır. Performansı belirtmek için çeşitli 
göstergeler bulunmaktadır. Bu göstergeler performans katsayısı (COP ), özgül fan gücü (SFP) ve ısı 
değiştirici verimliliğidir.  
 

Egzoz Havası 

İÇ ORTAM 
 

DIŞ ORTAM 
 

Taze Hava 

Filtreler 

Taze Hava Fanı Egzoz Havası Fanı Isı değiştirici 
 

Şekil 1 Isı Geri Kazanım Cihazının Çalışama Prensibi 
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Isı pompası teorisi içinde iyi bilinen COP tanımı, bu çalışmada farklı özelliklere sahip ısı geri kazanım 
cihazlarının karşılaştırılması için kullanılmıştır: Performans katsayısı (COP), bir ünitenin çalışması için 
gereken güç girişi (kW) ile taze havaya aktarılan ısının (kW) oranını gösterir. Böylece eğer bir ünite 1 
kW 'lık bir elektrik girişinden 5kW'lık ısı elde ederse COP değeri 5,0’dır. COP ne kadar yüksek olursa 
cihaz o kadar çok enerji tasarrufu sağlar. Basit bir ısı geri kazanım sisteminde cihaza verilen elektrik 
gücü fanların çektiği elektrik gücüne eşittir. Fana verilecek elektrik enerjisi toplam basınç düşümüne ve 
fanın sağlayacağı hava debisine bağlıdır. Fakat ısı tekerli sistemlerde tamburu döndürmek için 
kullanılan motorun gücü de fanların gücüne eklenir. Ayrıca kışın ısı değiştiricide yoğuşan suyun 
donmasına karşı kullanılan elektrikli ısıtıcıların taze havaya aktardığı ısı ve çektiği güç de hesaba 
katılmalıdır. Bu durumda COP aşağıdaki gibi ifade edilir; 
 
COP = Qtr / Wsis 
 
Qtr = Taze hava ile gerçekleşen ısı transferi [kW] 

 
Wsis = Sistemin giriş gücü [kW] 
 
Isı değiştirici kanatları arasındaki mesafenin değişimi COP’ yi büyük ölçüde etkiler. Aynı ısı değiştirici 
boyutlarında kanat aralığının azalması kanal sayısını ve dolayısıyla ısı transfer yüzey alanını artırır. 
Böylece transfer edilen ısı artmış olur. Diğer yandan içinden geçtiği kanal daraldıkça havanın hızı 
yükselir, basınç düşümleri artar. Bu durum fanların daha yüksek güç çekmesine neden olarak COP’ yi 
negatif yönde etkiler. En yüksek COP değerinin elde edilebilmesi için, kanat aralık mesafesi 
değiştirilerek, bulunan COP değerleri karşılaştırılmalıdır. 
 
Özgül fan gücü (SFP [W/m

3
/s] ), belirli bir çalışma noktasında ünitede kullanılan fanların toplam 

gücünün [W] taze hava ve egzoz havası debilerinin en büyük olanına [m
3
/s] oranı şeklinde ifade edilir. 

Bu oran, hava debisine, fanın yapısına ve sistemdeki toplam basınç düşümüne bağlıdır.  
 
SFP = WFan / Vmaks. 
 
WFan = Ünitedeki fanların toplam gücü[W] 

 
Vmaks.= Taze hava ve egzoz hattındaki en yüksek debi[m

3
/s] 

 
Isı değiştirici verimi (η), ısı değiştiricinin taze hava ve egzoz havası arasında transfer ettiği ısının, 
transfer edilebilecek en yüksek ısı akısına oranıdır.  
 
Q= m.Cp.(Tt2-Tt1) 
 
Qmaks. = m.Cp.(Te1-Tt1) 
 
η = Q / Qmaks. 
 
Tt1=Taze hava giriş sıcaklığı  [°C] 
Tt2=Taze hava çıkış sıcaklığı  [°C] 
Te1=Egzoz havası giriş sıcaklığı  [°C] 
Tt2= Egzoz havası çıkış sıcaklığı  [°C] 
m= Hava debisi [kg/s] 
Cp= Havanın özgül ısısı [kj/kg.K] 
Q= Egzoz havası ve taze hava arsında transfer edilen ısı  [W] 
Qmaks.= Egzoz havası ve taze hava arsında transfer edilebilecek maksimum ısı  [W] 
 
 
 
 
 
 
 

Te1 

Te2 

Tt1 

Tt2 
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3.ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARINDA KULLANILAN ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ 
 
Havadan havaya ısı geri kazanım cihazlarında, ısı iletim şekline göre iki çeşit ısı değiştirici kullanılır. 
Isı tekerlerinde tekerleğin içinden geçtiği birinci bölümde havadan alınan ısı önce dolgu üzerinde 
depolanır, daha sonra ikinci bölümde havaya aktarılır. Dolgu, hava akımlarının üzerinden geçeceği 
ince cidarlı ve delikli yapıdaki hava kanallarından oluşur. 
 
Özellikle yüksek hava debili sistemlerde ısı tekerleri uzun zamandır önemli bir yere sahiptir. Bu tip ısı 
geri kazanım sistemleri ev, ofis, fabrika gibi çeşitli alanlarda kurulan havalandırma ve iklimlendirme 
cihazlarında kullanılabilmektedir. 
 
Havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında nem transferi yapılabilen ve yapılamayan olmak 
üzere iki farklı tasarım kullanılmaktadır. Nem transferi yapılamayan sistemlerde ısı, ısı depolama 
bölgesi tarafından transfer edilir. Yazın, taze hava egzoz havasından daha sıcak ve nemlidir. Bu 
durumda kaplamasız bir ısı tekeri taze havanın sıcaklığını düşürürken hava içindeki nem miktarı 

değişmez. Bu durum ortama verilen havanın bağıl neminin daha da artmasına neden olur.[1] 
 

 
 

Şekil 2 Isı Tekeri [2] 
 
Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisinde nem transferi sağlamak için ısı tekerlerinin plakaları nem 
tutucu bir malzemeyle kaplanır. Bu malzeme, sıcak havaya maruz kaldığında hava içerisindeki nemi 
kendi bünyesinde hapseder ve soğuk akışkan tarafına geldiğinde bu nemi havaya transfer eder. Bu 
sayede, yazın taze havada bulunan nem önce ısı tekerine oradan da egzoz havasına transfer edilerek 
nem miktarı azaltılır; kışın egzoz havasındaki nem ısı tekeri aracılığıyla dışarıdan alınana havaya 
aktarılarak iç ortama gönderilmeden önce nemlendirilmesini sağlar. Bu yapılandırma hem duyulur hem 
de gizli ısıyı yıl boyunca transfer eder. Kışın ısı geri kazanımı ve nemlendirme; yazın ön soğutma ve 
nem alma işlemleri bir arada gerçekleştirilmiş olur. Bu mekanizma soğurmalı ısı tekeri (Sorption) 
olarak adlandırılmaktadır. Havadaki nemin anında transferi sayesinde sıcaklığının çiğlenme noktası 
altına düşerek plakalar üzerinde yoğuşmasından kaçınılmış olur.  
 
Plakalı ısı değiştiricilerde ise iki hava akımı bir yüzey ile birbirinden ayrılır ve ısı transferi bu yüzeyi 
oluşturan plakanın kalınlığı boyunca doğrudan gerçekleşir. Bu süreçte İki akışkan birbirine karışmaz. 
Akış yönlerine göre ters veya çapraz akışlı olarak üretilirler. Plakalı ısı değiştiricileri alüminyum, plastik 
ve işlenmiş kâğıttan üretilebilmektedir. Malzeme olarak genellikle dayanıklılık, düşük maliyet ve 
yüksek ısı transferi sağlayan alüminyum kullanılır. 
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Şekil 3 Alüminyum Plakalı Isı Değiştirici [2] 
 
Isı iletim malzemesi olarak işlenmiş kâğıt kullanımının en büyük avantajı ısının yanında nem transferi 
de yapabilmesidir. Kâğıt belirli işlemlerden geçirilerek dış etkenlere karşı dayanıklılık kazanır. Böylece 
iyi filtrelenmiş bir sistemde uzun süre kullanılabilir. Yalnızca kaba filtrelemenin yapıldığı durumlarda 
kâğıda yapışan tortu birikerek ısı transferini azaltır ve ısı değiştiricinin ömrünü azaltır. Selülozik ısı 
değiştiricinin basınç kayıpları ve verim değerleri konusunda yeterli veri bulunmadığı için bu çalışmaya 
dâhil edilmemiştir. 
 

 
 

Şekil 4 Selülozik Isı Değiştirici [3] 
 
Plastik ısı değiştiriciler gelişen teknolojiyle birlikte ısı geri kazanımda önemli bir yer edinmişlerdir. Çok 
ince plakalara, ısı transferini artırıcı profiller işlenerek oluşturulan tiplerinde %85-90 verimlere ulaşmak 
mümkündür. Düşük debili sistemlerde yüksek verim sağlaması ve hafif olmaları sayesinde ev tipi ısı 
geri kazanım cihazları için uygun hale gelirler. 
 

 
 

Şekil 5 Plastik Isı Değiştirici [4] 
 
 
3.1. Isı Değiştirici Seçim Kriterleri 
 
Bir ısı geri kazanım cihazında kullanılacak ısı değiştiricinin seçimi yapılırken aşağıdaki özelliklere 
dikkat edilmelidir: 
 
Isı geri kazanım cihazının yerleştirileceği alan (boyutlar): Asma tavan içerisine yerleştirilecek 
cihazlarda asma tavan yüksekliğinden dolayı boyut kısıtlaması bulunmaktadır. Bu nedenle tavan tipi 
cihazlarda plakalı ısı değiştiriciler kullanılırken, boyutları nedeniyle ısı tekerlekleri kullanılamamaktadır. 
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Isı değiştiricinin verimi: Çapraz akışlı plakalı ısı değiştiricilerin verimi %50, ters akışlı plakalı ısı 
değiştiricilerin verimi %70-80, Isı tekerleklerinin verimi %80 civarındadır. Yüksek verimin istenildiği 
durumlarda ısı tekerleklerinin veya ters akışlı plakalı ısı değiştiricilerin kullanılması uygundur. Bu 
durumda ısı geri kazanım cihazının maliyetinin ve basınç kayıplarının artacağı göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
 
Isı değiştiricinin maliyeti: Maliyet açısından bakıldığında en ucuz ısı değiştirici çapraz akışlı plakalı 
ısı değiştiricilerdir. Ters akışlı ısı değiştiricilerin üretimi çapraz akışlılara kıyasla maliyeti daha 
yüksektir. Isı tekerleri ise bu grup içerisinde en pahalı ısı değiştiricilerdir.  
 
Isı değiştiricinin girişindeki hava hızı:Isı değiştiricilerin girişlerinde önerilen  hava hızları en az 0.5 
m/s, en fazla çapraz akışlılarda 3.5 m/s, ters akışlılarda 2 m/s, ısı tekerlerinde 5 m/s‘ dir. Bu 
değerlerden daha yüksek hava hızlarına ulaşıldığında basınç kayıpları ve gürültü seviyesi istenmeyen 
seviyelere ulaşır. Bu nedenle belirlenen debi için uygun boyutlarda bir ısı değiştirici seçilmelidir. 
 
Cİhazın kullanılacağı bölgenin dış hava şartları: Isı geri kazanım cihazının kullanılacağı yerin iklim 
koşulları ısı değiştirici seçimini etkiler. Kışın ısı değiştiricilerde yoğuşan suyun donma probleminden 
korunmak için alınan önlemler (taze hava giriş kanalına elektrikli ısıtıcı yerleştirilmesi vb.) cihaz 
performansına etki eder. Dış ortam hava şartlarının aşırı nemli/kuru olduğu bölgelerde nem transferi 
gerçekleştirebilen ısı değiştiricilerin seçilmesi, iklimlendirme cihazlarındaki nemlendirme/nem alma 
elemanlarının boyutlarının küçülmesini hatta kullanımına gerek kalmamasını sağlar. İlk yatırım ve 
işletme maliyetleri azalır. 
 
Isı değiştiriciler tamamen aynı şartlarda (boyut, kanat aralığı vb.) seçilemeyeceği için ısı değiştirici 
verimleri veya basınç düşümleri birbiriyle karşılaştırılamaz. Bu çalışmada karşılaştırma için hem ısı 
transfer miktarı hem de basınç düşümlerini göz önüne alan COP değerleri kullanılmıştır.   
 
 
 
 
4. FARKLI İKLİM BÖLGELERİNE GÖRE CİHAZ TASARIMI 
 
Isıl konfor açısından iç ortam şartları yaz veya kış mevsimleri için çok büyük farklılıklar göstermez. Bu 
şartlar Şekil 6’ da ASHRAE standart 55’ de tanımlanan ısıl konfor diyagramında belirtildiği üzere 20 ile 
26ºC sıcaklık ve %40 ile %70 RH civarındadır. 
 

 
 
 

Şekil 6 ASHRAE Konfor Diyagramı [5] 
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Şekilde belirtilen operasyon sıcaklığı ortalama radyan sıcaklığı ile kuru termometre sıcaklığının 
aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Bu değer, yaklaşık olarak kuru termometre sıcaklığına eşit 
olarak değerlendirilebilir [6]. 
 
Yaz ve kış ayları karşılaştırıldığında dış hava şartları için aynı benzerlikten bahsetmek mümkün 
değildir. Ülkemiz nüfus yoğunluğunun bulunduğu bölgelerin iklim koşulları dikkate alındığında, dış 
hava sıcaklıkları -15 ile +40 ºC arasında değişmektedir. Isı geri kazanım cihazının tasarımında, 
cihazın kullanılacağı bölgenin dış hava şartlarına uygun bir ısı değiştirici seçilmelidir. Bu seçimde 
bölgenin yaz ve kış koşullarındaki kuru termometre sıcaklığı ile bağıl neminin bilinmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmada ele alınan farklı iklim tiplerinde 6 ilin yaz ve kış tasarım şartları Şekil 7’de gösterilen 
psikrometrik diyagram üzerinde işaretlenmiştir. 
 
İç ortam koşulları yaz için 25°C KT %50 RH, kış için 22 °C KT %40 RH olarak alınmıştır. İklim 
bölgelerinin yaz ve kış tasarım sıcaklıkları Tablo1’ de belirtilmiştir. 
 
Tablo 1. 6 İl İçin Yaz ve Kış Tasarım Şartları [7] 
 

İSTANBUL ANKARA İZMİR ANTALYA ERZURUM URFA İSTANBUL ANKARA İZMİR ANTALYA ERZURUM URFA

SICAKLIK

BAĞIL NEM

SICAKLIK 33 34 37 39 30 43 -3 -12 0 3 -21 -6

BAĞIL NEM 47.32 26.31 34 43.55 34.39 19.82 78 70 75 80 70 70

KIŞ

22

40

YAZ

ODA KOŞULLARI
25

50

GİRİŞ KOŞULLARI

 
  

 
 

Şekil 7. Farklı İklim Bölgelerinin Yaz ve Kış Tasarım Şartları 
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Şekil 7’deki diyagrama göre yazın iç ortam yaz şartlarına ulaşabilmek için Erzurum, Ankara, Urfa 
illerinde soğutma; Antalya, İstanbul ve İzmir illerinde soğutma ve nem alma işlemlerinin yapılması 
gerekmektedir. Kışın ise tüm illerde ısıtma ve nemlendirme işlemleri yapılmalıdır. 
 
Şekil 8 ve 9’da yalnızca duyulur ısı transferi yapan ters akışlı alüminyum ısı değiştirici için ısı geri 
kazanım süreçleri gösterilmiştir. Isı değiştiriciye giren dış havaya yalnızca duyulur ısı transfer edilir ve 
süreç sabit özgül nem doğrusu boyunca ısı değiştiricinin verimine bağlı olarak gerçekleşir. Bu 
durumda yazın Antalya, İstanbul ve İzmir gibi nemli bölgelerin sıcaklığı bir miktar düşse de bağıl 
nemleri yüksek değerlere ulaşacaktır. Bunun sonucunda dış havanın konfor şartlarına getirilmesi için 
soğutulması ve neminin sıkılması gerekir. Fakat nem alma işlemi fazlaca maliyetli bir işlemdir. Kışın 
aynı işlem tekrarlandığında, kuru termometre sıcaklığı artan dış havanın bağıl nemi konfor koşullarının 
çok altındadır. Bu nedenle havanın, mahale verilmeden önce nemlendirilmesi ve nemlendirme 
sırasında tekrar düşen sıcaklık da göz önüne alınarak tekrar ısıtılması gerekmektedir. Ankara ve 
Erzurum gibi düşük nemli bölgeler için bu sürecin yazın avantajlı olduğu görülse de kışın nemlendirme 
işlemi gerekmektedir. 
 

 
 

Şekil 8. Yalnızca Duyulur Isı Transferi (YAZ) 
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Şekil 9. Yalnızca Duyulur Isı Transferi (KIŞ) 
 

 
 

Şekil 10. Duyulur ve Gizli Isı Transferi (YAZ) 
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Şekil 11. Duyulur ve gizli ısı transferi (KIŞ) 

 
Hem duyulur hem de gizli ısı transferi gerçekleştirebilen ısı geri kazanım uygulamalarında ise Şekil 10 
ve 11’de görüldüğü gibi yazın nem alma ve soğutma, kışın da nemlendirme ve ısıtma işlemleri aynı 
anda gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum iklimlendirme cihazlarının karşılaması gereken dış hava 
yükünü önemli miktarda azaltmaktadır. 
 
Çalışmada farklı iklim bölgelerinde çeşitli ısı değiştiriciler kullanılarak ısı değiştirici seçiminin ve dış 
hava şartlarının iklimlendirme sistemine etkisi incelenmiş, verim ve COP değerleri hesaplanmıştır. 
İklim bölgelerinin tasarım şartlarına göre ısı transfer miktarları ve basınç düşümleri bulunarak COP 
değerleri elde edilmiştir. Fan seçim programından debi ve toplam basınç düşümü değerleri girilerek 
fan için gereken güç bulunmuştur. Sisteme giren güç toplam ısı transferi miktarına bölünerek COP 
değeri elde edilmiştir. Debi 1000 m3/h, ısı değiştirici harici basınç düşümleri de yaklaşık 270 Pa(cihaz 
içi 70 Pa, cihaz dışı 200 Pa) olarak alınmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ______________________  1065 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu 
 

Tablo 2 Yaz Koşulları İçin COP Hesaplamaları 
 

İSTANBUL ANKARA İZMİR ANTALYA ERZURUM URFA

SICAKLIK [°C]

BAĞIL NEM [%]

ENTALPİ [kj/kg]

SICAKLIK [°C] 33 34 37 39 30 43

BAĞIL NEM [%] 47.32 26.31 34 43.55 34.39 19.82

ENTALPİ [kj/kg] 71.6 56.6 71.7 88.9 53.4 70.9

SICAKLIK [°C] 26.5 26.7 27.3 27.7 25.9 28.4

BAĞIL NEM [%] 51.4 43.4 48.5 51.4 46.1 42.2

ENTALPİ [kj/kg] 55.1 51 55.5 58.3 50.6 54.5

VERİM [%] 81 81.2 81.1 80.9 81.1 81.3

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 98 99 101 102 97 104

ISI TRANSFERİ [kW] 5.41 1.83 5.31 9.98 0.93 5.39

FAN GÜCÜ + MOTOR  [W] 282 282 282 282 282 282

COP 19.2 6.5 18.8 35.4 3.3 19.1

SICAKLIK [°C] 26.6 26.7 27.3 27.7 26 28.4

BAĞIL NEM [%] 68.6 39.9 58.8 81.9 43.5 44.2

ENTALPİ [kj/kg] 64.9 49.1 61.7 77.1 49.3 55.9

VERİM [%] 80.6 80.9 80.7 80.5 80.8 80.9

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 87 88 89 90 86 92

ISI TRANSFERİ [kW] 2.19 2.46 3.28 3.84 1.36 4.93

FAN GÜCÜ + MOTOR  [W] 277 277 277 277 277 277

COP 7.9 8.9 11.8 13.9 4.9 17.8

SICAKLIK [°C] 28.8 29.3 30.8 31.7 27.4 33.6

BAĞIL NEM [%] 60 34.3 48.2 65 40 32.9

ENTALPİ [kj/kg] 67.3 51.8 65.2 81.3 50.8 61.2

VERİM [%] 51.9 52.1 52 51.9 52 52.2

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 41 41 41 42 40 42

ISI TRANSFERİ [kW] 1.41 1.58 2.12 2.48 0.88 3.18

FAN GÜCÜ [W] 162 162 162 162 162 162

COP 8.7 9.8 13.1 15.3 5.4 19.6

SICAKLIK [°C] 26.6 26.8 27.4 27.8 26 28.6

BAĞIL NEM [%] 68.3 39.8 58.4 81.3 43.4 43.8

ENTALPİ [kj/kg] 65.4 49.5 62.2 77.8 49.6 56.4

VERİM [%] 79.9 80.1 79.9 79.7 80.1 80

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 114 114 116 118 112 119

ISI TRANSFERİ [kW] 2.17 2.44 3.25 3.8 1.35 4.88

FAN GÜCÜ [W] 201 201 201 201 201 201

COP 10.8 12.1 16.2 18.9 6.7 24.3

SICAKLIK [°C] 26.53 26.7 27.3 27.67 25.95 28.44

BAĞIL NEM [%] 69 40 59 82 44 44

ENTALPİ [kj/kg] 63.67 48.19 60.33 75.31 48.36 54.82

VERİM [%] 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 153 152 154 156 150 157

ISI TRANSFERİ [kW] 2.15 2.42 3.23 3.77 1.35 4.85

FAN GÜCÜ [W] 221 221 221 221 221 221

COP 9.7 11.0 14.6 17.1 6.1 21.9

GİRİŞ KOŞULLARI

YAZ

ODA KOŞULLARI

25

50

50.3

Ç
IK

IŞ
 K

O
ŞU

LL
A

R
I

SOĞURMALI ISI TEKERLEĞİ

YOĞUŞMALI ISI TEKERLEĞİ

ALUMİNYUM ÇAPRAZ AKIŞLI 

ISI DEĞİŞTİRİCİ

ALUMİNYUM TERS AKIŞLI

ISI DEĞİŞTİRİCİ

PLASTİK TERS AKIŞLI

ISI DEĞİŞTİRİCİ
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Tablo 3 Kış Koşulları İçin COP Hesaplamaları (Isı Tekerleri) 
 

İSTANBUL ANKARA İZMİR ANTALYA ERZURUM URFA

SICAKLIK [°C] 

BAĞIL NEM [%]

ENTALPİ [kj/kg]

SICAKLIK [°C] -3 -12 0 3 -15 -6

BAĞIL NEM [%] 78 70 75 80 40 70

ENTALPİ [kj/kg] 2.7 -9.8 7.1 12.4 -14.1 -2.1

SICAKLIK [°C] 17.3 15.5 17.8 18.4 14.9 16.7

BAĞIL NEM [%] 49.3 54.6 47.6 46.5 56.3 50.8

ENTALPİ [kj/kg] 32.6 30.7 33.2 34 30 31.9

VERİM [%] 81.1 80.9 81.1 81.1 80.9 81

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 77 72 78 80 70 75

ISI TRANSFERİ [kW] 9.95 13.46 8.69 7.17 14.68 11.32

FAN GÜCÜ + MOTOR  [W] 269 269 269 269 269 269

COP 37.0 50.0 32.3 26.7 54.6 42.1

SICAKLIK [°C] 17.1 15.2 17.7 18.3 14.6 16.5

BAĞIL NEM [%] 33.8 39.6 28.9 30.1 40.3 35.4

ENTALPİ [kj/kg] 27.5 26 26.9 28.3 25.2 26.9

VERİM [%] 80.2 80.1 80.3 80.3 80 80.2

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 70 66 72 73 65 69

ISI TRANSFERİ [kW] 8.23 11.91 6.59 5.26 13.08 9.64

FAN GÜCÜ + MOTOR  [W] 266 266 266 266 266 226

COP 30.9 44.8 24.8 19.8 49.2 36.2

GİRİŞ KOŞULLARI

KIŞ ÖN ISITMALI - Rotorlu Isı Değiştiriciler (-15 C Donma sınırı)

ODA KOŞULLARI

22

40

38.76

Ç
IK

IŞ
 K

O
ŞU

LL
A

R
I

SOĞURMALI ISI TEKERLEĞİ

YOĞUŞMALI ISI TEKERLEĞİ

 
 
Tablo 4 Kış Koşulları İçin COP Hesaplamaları (Plakalı Isı Değiştiriciler) 
 

İSTANBUL ANKARA İZMİR ANTALYA ERZURUM URFA

SICAKLIK [°C]

BAĞIL NEM [%]

ENTALPİ [kj/kg]

SICAKLIK [°C] -3 -5 0 3 -5 -5

BAĞIL NEM [%] 78 38 75 80 16 64

ENTALPİ [kj/kg] 2.7 -2.7 7.1 12.4 -4.1 -1.1

SICAKLIK [°C] 10 9.5 11.3 12.8 9.5 9.5

BAĞIL NEM [%] 30.2 12.9 34.1 41 5.4 21.7

ENTALPİ [kj/kg] 15.9 11.9 18.6 22.3 10.6 13.5

VERİM [%] 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6 51.5

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 36 36 36 37 36 36

ISI TRANSFERİ [kW] 4.38 4.86 3.82 3.3 4.86 4.86

FAN GÜCÜ [W] 160 160 160 160 160 160

COP 27.4 30.4 23.9 20.6 30.4 30.4

SICAKLIK [°C] 17.3 17.3 17.7 18.3 17.3 17.3

BAĞIL NEM [%] 18.8 7.7 22.6 28.8 3.3 13

ENTALPİ [kj/kg] 23.3 19.8 25.1 28 18.4 21.5

VERİM [%] 81.2 80.8 80.6 80.5 80.8 80.8

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 95 94 96 98 94 94

ISI TRANSFERİ [kW] 6.82 7.48 5.96 5.15 7.48 7.49

FAN GÜCÜ [W] 189 189 189 189 189 189

COP 36.1 39.6 31.5 27.2 39.6 39.6

SICAKLIK [°C] 18.4 18.26 18.5 18.6 18.26 18.26

BAĞIL NEM [%] 18 7.6 21 28 32 13

ENTALPİ [kj/kg] 24.2 20.7 25.5 27.85 19.3 22.4

VERİM [%] 85.5 86.1 84.2 82.2 86.1 86.1

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 131 130 132 133 130 130

ISI TRANSFERİ [kW] 7.17 7.8 6.22 5.24 7.8 7.8

FAN GÜCÜ [W] 208 208 208 208 208 208

COP 34.5 37.5 29.9 25.2 37.5 37.5

KIŞ ÖN ISITMALI - Plakalı Isı Değiştiriciler (-5 C Donma sınırı)

ODA KOŞULLARI

22

40

38.76

GİRİŞ KOŞULLARI

Ç
IK

IŞ
 K

O
ŞU

LL
A

R
I

ALUMİNYUM ÇAPRAZ AKIŞLI 

ISI DEĞİŞTİRİCİ

ALUMİNYUM TERS AKIŞLI

ISI DEĞİŞTİRİCİ

PLASTİK TERS AKIŞLI

ISI DEĞİŞTİRİCİ

 
 
Donma durumu göz önüne alındığında -5 °C KT den daha düşük sıcaklıktaki Erzurum, Ankara ve Urfa 
illerinde plakalı ısı değiştiriciler için ön ısıtıcı kullanılması gerekir. Çalışmada bu illerin kış tasarım 
noktaları sabit özgül nem değerinde plakalılar için -5 °C KT ye, ısı tekerliler için -15 °C KT ye kadar 
ötelenerek, yeni şartlara göre COP hesaplamaları yapılmıştır. Isıtıcının COP’ ye etkisi katılarak ve 
katılmayarak 2 ayrı hesaplama yapılmıştır. Isıtıcının hesaba katıldığı durumda ısıtıcının çektiği güç fan 
ve varsa tambur motoru gücüne; havaya verdiği ısı, ısı değiştiricide gerçekleşen ısı transferi miktarına 
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eklenmiştir. Her iki koşulda da ısı tekerli cihazlarda fan gücüne ek olarak tamburu döndürmek için 
kullanılan motorun gücü (yaklaşık 90 Watt) COP hesaplamalarına eklenmiştir.  
 
Tablo 5 Kış Koşulları İçin COP Hesaplamaları (Isı Tekerleri-Isıtıcı Hesaba Dahil) 
 

İSTANBUL ANKARA İZMİR ANTALYA ERZURUM URFA

SICAKLIK [°C]

BAĞIL NEM [%]

ENTALPİ [kj/kg]

SICAKLIK [°C] -3 -12 0 3 -15 -6

BAĞIL NEM [%] 78 70 75 80 40 70

ENTALPİ [kj/kg] 2.7 -9.8 7.1 12.4 -14.1 -2.1

SICAKLIK [°C] 17.3 15.5 17.8 18.4 14.9 16.7

BAĞIL NEM [%] 49.3 54.6 47.6 46.5 56.3 50.8

ENTALPİ [kj/kg] 32.6 30.7 33.2 34 30 31.9

VERİM [%] 81.1 80.9 81.1 81.1 80.9 81

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 77 72 78 80 70 75

ISI TRANSFERİ [kW] 9.95 13.46 8.69 7.17 16.68 11.32

FAN GÜCÜ+ISITICI+MOTOR[W] 269 269 269 269 2269 269

COP 37.0 50.0 32.3 26.7 7.4 42.1

SICAKLIK [°C] 17.1 15.2 17.7 18.3 14.6 16.5

BAĞIL NEM [%] 33.8 39.6 28.9 30.1 40.3 35.4

ENTALPİ [kj/kg] 27.5 26 26.9 28.3 25.2 26.9

VERİM [%] 80.2 80.1 80.3 80.3 80 80.2

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 70 66 72 73 65 69

ISI TRANSFERİ [kW] 8.23 11.91 6.59 5.26 13.08 9.64

FAN GÜCÜ+ISITICI+MOTOR[W] 266 266 266 266 2269 266

COP 30.9 44.8 24.8 19.8 5.8 36.2

Ç
IK

IŞ
 K

O
ŞU

LL
A

R
I

SOĞURMALI ISI TEKERLEĞİ

YOĞUŞMALI ISI TEKERLEĞİ

KIŞ ÖN ISITMALI - Rotorlu Isı Değiştiriciler (-15 C Donma sınırı) (Isıtıcı Hesaba Dahil)

ODA KOŞULLARI

22

40

38.76

GİRİŞ KOŞULLARI

 
 
Tablo 6 Kış Koşulları İçin COP Hesaplamaları (Plakalı Isı Değiştiriciler-Isıtıcı Hesaba Dâhil) 
 

İSTANBUL ANKARA İZMİR ANTALYA ERZURUM URFA

SICAKLIK [°C]

BAĞIL NEM [%]

ENTALPİ [kj/kg]

SICAKLIK [°C] -3 -5 0 3 -5 -5

BAĞIL NEM [%] 78 38 75 80 16 64

ENTALPİ [kj/kg] 2.7 -2.7 7.1 12.4 -4.1 -1.1

SICAKLIK [°C] 10 9.5 11.3 12.8 9.5 9.5

BAĞIL NEM [%] 30.2 12.9 34.1 41 5.4 21.7

ENTALPİ [kj/kg] 15.9 11.9 18.6 22.3 10.6 13.5

VERİM [%] 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6 51.5

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 36 36 36 37 36 36

ISI TRANSFERİ [kW] 4.38 7.19 3.82 3.3 10.19 5.19

FAN GÜCÜ + ISITICI [W] 160 2460 160 160 5460 490

COP 27.4 2.9 23.9 20.6 1.9 10.6

SICAKLIK [°C] [°C] 17.3 17.3 17.7 18.3 17.3 17.3

BAĞIL NEM [%] 18.8 7.7 22.6 28.8 3.3 13

ENTALPİ [kj/kg] 23.3 19.8 25.1 28 18.4 21.5

VERİM [%] 81.2 80.8 80.6 80.5 80.8 80.8

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 95 94 96 98 94 94

ISI TRANSFERİ [kW] 6.82 10.78 5.96 5.15 12.81 7.82

FAN GÜCÜ + ISITICI [W] 189 2490 189 189 5490 520

COP 36.1 4.3 31.5 27.2 2.3 15.0

SICAKLIK [°C] 18.4 18.26 18.5 18.6 18.26 18.26

BAĞIL NEM [%] 18 7.6 21 28 32 13

ENTALPİ [kj/kg] 24.2 20.7 25.5 27.85 19.3 22.4

VERİM [%] 85.5 86.1 84.2 82.2 86.1 86.1

BASINÇ DÜŞÜMÜ [Pa] 131 130 132 133 130 130

ISI TRANSFERİ [kW] 7.17 10.8 6.22 5.24 13 7.8

FAN GÜCÜ + ISITICI [W] 208 2510 208 208 5510 540

COP 34.5 4.3 29.9 25.2 2.4 14.4

KIŞ ÖN ISITMALI - Plakalı Isı Değiştiriciler (-5 C Donma sınırı) (Isıtıcı Hesaba Dahil)

PLASTİK TERS AKIŞLI

ISI DEĞİŞTİRİCİ

ODA KOŞULLARI

22

40

38.76

GİRİŞ KOŞULLARI

Ç
IK

IŞ
 K

O
ŞU

LL
A

R
I

ALUMİNYUM ÇAPRAZ AKIŞLI 

ISI DEĞİŞTİRİCİ

ALUMİNYUM TERS AKIŞLI

ISI DEĞİŞTİRİCİ

 
 
Şekil 12’de6 ilin yaz koşullarında, çeşitli ısı değiştiriciler kullanıldığındaki COP değerleri gösterilmiştir. 
Grafiğe göre en yüksek COP değerleri soğurmalı ısı tekerinde ve ters akışlı ısı değiştiricide elde 
edilmiştir. Tablo2’ ye bakıldığında yoğuşmalı ısı tekeri ile ters akışlı ısı değiştiricinin verimlerinin çok 
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yakın olduğu görülse de yoğuşmalı ısı tekerli cihazda bulunan motorun harcadığı güç COP değerinin 
ters akışlıdan daha düşük çıkmasına neden olmuştur. 
 

 
 

Şekil 12 Yaz Koşullarında Çeşitli Isı Değiştiricilerin COP Değerleri 
 

 
 

Şekil 13 Kış Koşullarında Çeşitli Isı Değiştiricilerin COP Değerleri 
 



    ______________________  1069 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu 
 

Şekil 13’te aynı işlemin kış koşulları için sonuçları gösterilmiştir. Kışın ısı tekerli ısı geri kazanım 
cihazlarında COP değerleri yüksektir. Erzurum ve Ankara gibi çok soğuk bölgelerde ısı tekeri 
kullanımında COP değerlerinin diğer ısı değiştiricilere göre daha yüksek çıkmasının nedeni plakalı ısı 
değiştiricilerde donma sorununun başladığı sıcaklık -5 °C iken ısı tekerlerinde bu değerin -15 °C’ye 
kadar inebilmesidir. Burada ön ısıtıcının COP’ ye etkisi olmadığı kabul edilmiştir. 
 
Şekil 14’te ön ısıtıcının COP’ ye etkisi hesaba katılmıştır. Elektrikli ısıtıcıların COP değeri çok düşük 
olduğu için kullanıldığı bölgelerde COP değerini düşürmektedir. Grafiğe göre dış sıcaklığın -5 °C’ den 
düşük olduğu durumlarda ısı tekeri kullanımının avantajlı olduğu görülmektedir. Ankara ve Urfa 
illerinde ısı tekeri ve plakalı ısı değiştiriciler arasında büyük bir fark olmasının nedeni, bu bölgelerde 
dış hava sıcaklıklarının -5 °C ile -15 °C arasında olmasıdır. Bu bölgelerde yalnızca plakalı ısı değiştirici 
kullanıldığında ön ısıtıcı gerekmektedir. 
 

 
 

Şekil 14 Kış Koşullarında Çeşitli Isı Değiştiricilerin COP Değerleri (Ön Isıtıcı Hesaba Dâhil) 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Genel olarak bakıldığında soğurmalı ısı tekerleri yüksek verimli oldukları ve ısı transferinin yanında 
nem transferini de gerçekleştirdiği için diğer ısı değiştiricilere kıyasla daha avantajlı görünmektedir. 
Nem transferi yapmayan ısı değiştiriciler arasında yoğuşmalı ısı tekeri ve ters akışlı ısı değiştiricinin 
yüksek verimli olduğu belirtilmiştir. Donma konusunda daha dayanıklı olmaları ısı tekerli cihazların 
başka bir avantajıdır.  
 
Bunun yanında plakalı ısı değiştiriciler, ısı tekerlerine kıyasla boyut olarak daha küçük oldukları için 
asma tavan tipi uygulamaları için uygundur. Ayrıca maliyet ve bakım kolaylığı açısından avantajlıdırlar. 
 
Isı geri kazanım uygulamasında cihaz tasarımı yapılırken yalnızca dış hava koşullarına değil; aynı 
zamanda gereken temiz hava miktarı (debi), cihazın kullanılacağı alan, ilk yatırım ve işletme maliyeti 
vb. parametreler de dikkate alınmalı, çıkan sonuçlar değerlendirilerek en uygun fan ve ısı değiştirici 
seçimi yapılmalıdır 
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ENERJİ VERİMLİ BİNA ISITILMASININ TERMODİNAMİK VE 
EKONOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 
Ahmet CAN 
Selin ENGİN 
 
 
 
 
 
ÖZET  
 
Enerji, ülkelerin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi ve çevrenin korunması açısından önemli bir 
etkendir. Enerji verimliliğini arttırmanın temel yolu, enerji tüketimini azaltmaktır. Bu bağlamda, 02 
Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” 
yürürlüğe girmiştir,[1]. Bu kanun kapsamında, Türkiye’nin enerji tüketimi oranını 2020 yılına kadar %15 
azaltmak hedeflenmektedir. 
 
Binalarda tüketilen enerji, Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin %35’ini oluşturmaktadır. Binalarda, 
%40’tan fazla enerji tasarrufu potansiyeli vardır. Sadece binalarda tüketilen enerjiden yıllık 7 milyar US 
Doları tasarruf sağlanabilir. 
 
Binalarda tüketilen enerjinin büyük bir kısmı ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. Binalarda birim alan 
başına yıllık tüketilecek enerji miktarının öngörülen değere uygun olması 05 Aralık 2008 tarihli, 27075 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile zorunlu hale 
getirilmiştir,[2]. Yönetmeliğe göre; dış iklim şartları, iç mekan gereksinimleri, mahalli şartlar ve maliyet 
etkinliği de dikkate alınmalıdır. Binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak 
hesaplama kuralları belirlenmiştir. Birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu değerlerine göre 
sınıflandırılması gereklidir. Yeni ve önemli oranda yenilik yapılacak mevcut binalar için minimum enerji 
performans ölçütleri belirlenmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliği 
değerlendirilmelidir.  
 
İkinci Derece-Gün bölgesinde bulunan Tekirdağ il sınırları içerisinde, konut olarak kullanılan ayrık 
nizamlı, iki katlı bir bina örnek seçilmiştir. Burada, C tipi normal enerji verimli bina, B tipi orta enerji 
verimli bina ve A tipi süper enerji verimli bina olacak şekilde her birinin enerji kimlik belgelerine uygun 
kWh/m

2
yıl değerleri esas alınarak ısı yalıtımları ve tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Örnek binanın ısı 

kaybı ve yoğuşma hesapları TS 825 standardına uygun hesap programı ile bir defa C sınıfına göre, 
ikinci defa da B Sınıfı ve son adımda A sınıfına göre üç şekilde yapılmıştır,[3]. 
 
Tasarımlar karşılaştırılmış ve hesaplamaların sonuçları, termodinamik ve ekonomik olarak 
değerlendirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Isı Yalıtımı, Geri Ödeme Süresi Hesabı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 

 
Energy, in terms of social and economic development and the protection of the environment in  the 
countries is an important factor. Basic ways to increase energy efficiency, reduce energy 
consumption. In this context, No. 26 510 dated May 2, 2007 in the Official Gazette published in the 
5627 "Energy Efficiency Law" came into force. In this context, No. 5627, "Energy Efficiency Law" came 
into force, published in the Official Gazette No. 26510  on 2 May 2007 [1]. Accordance with this law, 
Turkey's energy consumption rate by 2020 aims to reduce by 15%. The energy consumed in buildings 
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is 35% of Turkey's total energy consumption. In the buildings, there are more than 40% energy saving 
potential. The energy consumed in buildings, provide an annual savings of U.S. $ 7 billion. 

 
A large part of the energy consumed in buildings is used for heating. The annual amount of energy 
consumed per unit area of the buildings comply with the prescribed value on dated December 5, 2008, 
No. 27075 published in Official Gazette  "Energy Performance Directive of Buildings" was made 
mandatory [2]. According to the regulation, the external climatic conditions, the internal space 
requirements, local conditions, and cost-effectiveness should also be considered. To ensure 
assessment  of all the energy use of the building, calculation rules of are determined. The primary 
energy and carbon dioxide (CO2) emissions are required according to the classification. In new and 
made a significant innovation existing buildings should be determined the minimum energy 
performance criteria. Evaluated the applicability of renewable energy sources. 

 
Located in the Second Degree-days in the city of Tekirdag, discrete systematic used as a residence, a 
two-storey building, the sample was selected. Here, the normal energy-efficient building in C-type,the 
medium energy efficient building in B-type and the super  energy efficient building in A-type designs to 
be made. According to the energy identity documents kWh / myıl values were based on the heat 
insulation. The building heat loss and condensation calculations TS 825 standard accounting program 
with C, B and A in the class made in three ways [3]. 

 
The designs are compared and the results of the calculations, the thermodynamic and economic 
assessment. 
 
Key Words: Energy Efficiency, Heat Insulation, Account The Payback Period. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji, ülkelerin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi ve çevrenin korunması açısından önemli bir 
etkendir. 
 
Enerji verimliliği, üretimdeki kalite, miktar ve hayat standardını düşürmeden en az enerji tüketimi 
olarak tanımlanır. 
 
Türkiye’ de birincil enerji tüketiminin sektörel dağılımı Şekil 1’de gösterildiği gibidir. Sanayi alanında 
%37, ulaşımda %21, konut sektöründe %35 olduğu görülür. Sadece binalarda tüketilen enerjiden yıllık 
7 milyar US Doları tasarruf sağlanabilir,[3].  Türkiye’de enerji tüketiminin büyük bir kısmının binalarda 
gerçekleştiği görülmektedir. Binalarda tüketilen enerji, Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin %35’ini 
oluşturmaktadır ve bu oranın %85’inin ısıtma amaçlı harcanması enerji verimliliği ile ilgili kanun ve 
düzenlemelerin getirilmesini sağlamıştır. Türkiye’nin enerji yoğunluğunu 2020 yılına kadar %15 
azaltmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Enerji Verimliliği Kanunu”nu yürürlüğe koymuştur. 
Bu kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, sanayi, ulaşım, bina vb. enerji 
tüketim sektörlerinde enerji verimliliğinin arttırılması, toplumda enerji bilinci geliştirilmesi, yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmasını kapsar,[1]. 
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Şekil 1. Türkiye’ de Birincil Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı 
 

Dünyadaki enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan fosil yakıt kaynaklarının, petrol rezervlerinin 
hızla tükenmesi ve kullanımlarından sonra çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması nedeniyle 
enerjinin verimli kullanılması önemli bir konu olmuştur. 2006 yılında Türkiye’ de toplam enerji tüketimi 
72,2 milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) olduğu görülmüş ve sadece %29’u yerli kaynaklarımız ile 
karşılanabilmiştir. 2020 yılında bu oranın %20 olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle enerji 
verimliliğini arttırmada yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması gerekmektedir. 
Binalar oluşturulurken iklim bölgesi ve bu bölgenin yenilenebilir enerji kaynaklarına göre de tasarımlar 
yapılmalıdır. Örneğin; soğuk iklim bölgelerinde güneşten maksimum fayda sağlanırken, sıcak iklim 
bölgelerinde gölgelendirme ve doğal havalandırma yapılmalıdır. 
 
Binalarda kışın iç ortamdan dış ortama ısı geçişini azaltarak soğuktan korunmak ve yazın da dış 
ortamdan iç ortama ısı geçişini azaltarak sıcaktan korunmak için yapılan ısı yalıtımı ile birim zamanda 
olan ısı geçiş miktarı düşürülmektedir. Isı yalıtımı, ısıl konfor sağlamaktadır. Isıl konforu sağlamak için 
ortam sıcaklığı ile duvar iç yüzey sıcaklığı arasındaki fark en fazla 3 

o
C olmalıdır,[3]. İç yüzey sıcaklığı 

düşük ise ısı soğuk yüzeylere doğru hava akımları oluşturur. Hava akımlarını engellemek için ısı 
yalıtımı yapılmalıdır. 
 
Binalarda kullanılan enerji miktarını düşürmek için binaların, henüz tasarım aşamasındayken enerji 
verimli şekilde yapılmaları gerekmektedir. Bu da binanın bulunduğu yerin iklimsel özelliklerine, rakım 
ve arsa durumu ile binanın yönüne, formuna, bina ve binayı çevreleyen elemanların ısı geçirme 
özelliklerine, binanın kullanım saatlerine, binayı ısıtmak veya soğutmak için kullanılan sistemlerin 
özelliklerine bağlıdır. 
 
Bina duvar, tavan, taban vb. yapı elemanlarının yalıtımı ile toplam ısı geçiş sayısı düşürülerek, ısı 
geçişi azaltılabilmekte ve yapı elemanlarından beton içindeki çeliğin paslanarak mukavemetini 
kaybetmesine ve taşıma kapasitesinin düşmesine neden olan yoğuşma engellenebilmektedir. 

 
 
 

36% 

37% 

22% 

5% 

konut sanayi ulaştırma tarım 
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a) Çok katlı bina için 
 

 
 

b) Tek katlı bina için 
 

Şekil 2. Çok Katlı ve Tek Katlı Binalarda Görülen Isı Kayıpları 
 

Genel olarak bakıldığında, Şekil 2’de görüldüğü gibi çok katlı konutlarda toplam ısı kaybının %40’ı dış 
duvarlardan, %30’u pencerelerden, %7’si çatılardan, %6’sı bodrum döşemesinden, %17’i hava 
kaçaklarından oluşur. Tek katlı konutlarda ise ısı kayıplarının dış duvarlardan %25, çatılardan %22, 
pencerelerden %20, bodrum döşemesinden %20 ve hava kaçaklarından %13 olduğu tespit 
edilmiştir,[3]. Buradan da anlaşıldığı üzere, bir binanın ısı yalıtımına etki eden parametreler duvarlar, 
pencereler, tavan ve döşemelerden oluşmaktadır. Binalarda meydana gelen taşınım ile ısı kayıpları ve 
dolayısıyla enerji kayıplarının büyük bir kısmı duvarlardan kaynaklanmaktadır. 
 
Bu çalışmada İkinci Derece-Gün bölgesinde bulunan Tekirdağ il sınırları içerisinde, konut olarak 
kullanılan ayrık nizamlı, iki katlı bir bina örnek seçilmiştir. Örnek binanın ısı kaybı ve yoğuşma 
hesapları, TS 825 standardına uygun hesap programı kullanılarak yapılmıştır. C tipi normal enerji 
verimli bina, B tipi orta enerji verimli bina ve A tipi süper enerji verimli bina olacak şekilde her birinin 
enerji kimlik belgelerine uygun kWh/m

2
yıl değerleri esas alınarak ısı yalıtımları ve tasarımlar 

gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
 
2. HESAP YÖNTEMİ 
 
Binaların ısıtılmasında enerjinin verimli kullanılması amacıyla, 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren TS 825 “Binaların Isı Yalıtım Kuralları” standardı, binaların ısıtılması için gerekli enerji 
ihtiyacının hesaplanmasında kullanılan hesap metodunu vermektedir. Bu standart; konutlar, büro ve 
idari binalar, eğitim yapıları, hastaneler vb. binalarda uygulanır. Pasif güneş enerjisi sistemleri bulunan 
binalarda ve ısıtma sistemlerinin tasarımında TS 825 standardı kullanılmaz. 
 
Bu standartta bina özellikleri, iç ve dış iklim şartları, güneşten gelen kazançlar ve iç kazançlar ile iletim 
ve havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kayıpları ele alınarak yapılan hesaplamada binanın yıllık 
ısıtma enerjisi ihtiyacı bulunmaktadır. Bulunan bu değerin standarda uygunluğuna göre hangi enerji 
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sınıfında olduğu belirlenir. Konutlar için enerji sınıfları, süper enerji verimli bina A, iyi enerji verimli bina 
B ve normal enerji verimli bina C olarak standarda göre belirlenmiştir. Binanın enerji sınıfı, binanın ısı 
yalıtım projesinde verilir. 
 
Bu bilgiler dışında binanın duvar, tavan, döşeme, pencere ve kapı sistemlerinin yapımında ve 
yalıtımında kullanılan malzemeler kalınlık, ısıl iletkenlik, alan, ısıl geçirgenlik değerleri ile sıralı olarak 
çizelgede verilmelidir. Isı kayıp ve kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü, aylık ve 
yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, güneş enerjisi kazancı, sıcaklık farkı, özgül ısı kaybı çizelgede 
gösterilmelidir. Binadaki yapı elemanlarının kesitleri detayları ile çizilmeli, pencere ve kapı 
elemanlarının yönlere göre alanları ve ısı geçiş sayısı değerleri belirtilmelidir. Bina yapı elemanlarının 
yoğuşma ve buharlaşma miktarları hesaplanmalıdır. Havalandırma raporu düzenlenmelidir. Binanın 
enerji verimliliği sınıfını gösteren ısı ihtiyacı kimlik belgesi düzenlenmelidir. 
 
Yalıtım yapılmış bir binanın; hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, standartta verilen sınır 
değerinden küçük olması, dış duvar, tavan ve döşeme için hesaplanan toplam ısı transfer katsayısı 
standartta verilen değere eşit ya da küçük olması sağlanmıştır. Binanın ısı kaybeden yüzeylerinde 
yoğuşma oluşmaması ya da yoğuşma miktarının buharlaşma miktarından küçük olması, iç yüzey 
sıcaklığının iç ortam sıcaklığından 3 

o
C az olması standarda uygunluğunu gösterir,[3]. 

 
Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının hesaplanmasında, her ay için ısı kayıplarından ısı kazançlarının 
çıkarılması ile bulunan aylık ısıtma enerjisi ihtiyaçlarının toplamı olarak, aşağıdaki şekilde ifade edilir. 

 

yıı ayQ Q    (1) 

 

   , ,       ay i d ay i g ayQ H T T t       
 

    (2) 

 
Binanın özgül ısı kaybı iletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı ile havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı 
kaybının toplamıdır. 

 

i vH H H    (3) 

 
Yapı elemanlarından ve ısı köprülerinden iletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı için aşağıdaki eşitlikler 
yazılır. 

 

     i IH AU IU     (4) 
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    (5) 

 
0,5 ve 0,8 katsayıları dış yüzeyin, direkt dış hava ile temas etmeyip, dış ortamdan daha yüksek 
sıcaklıklı ortamla temas etmesi nedeniyle yazılmaktadır. Çatı döşemesi doğrudan hava ile temas 
ediyorsa UT ısı geçiş sayısının önündeki 0,8 katsayısı, 1 olarak alınmalıdır. 

 
Isı köprüleri, ortalama ısı geçişinden çok daha büyük ısı geçişine sahip genellikle iki yapı elemanının 
kesiştiği noktalarda oluşur. Isı köprüsündeki ısı geçiş sayısı için aşağıdaki tanım ifadesi kullanılır. 

 

        I TBU bU      (6) 

 
Toplam ısı geçiş direnci, aşağıdaki ifade ile verilmektedir. 
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Doğal havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı, aşağıdaki ifade ile verilir. 
 

'                       0.33   v h h h hH cV cn V n V       (8) 

 
Ölçüm sonucuna dayanan bir belge veya değer yoksa nh hava değişim sayısı 0,8 değerinde alınır. 
Havalandırılan hacim brüt hacmin %80’ i kadardır. 

 

hV = 0,8 
brütV      (9) 

 
Havanın özgül kütlesinin ve özgül ısının sıcaklık ve basınca bağlı olarak değişikliği ihmal edilmiştir. 20 
o
C ve 100 kPa için, aşağıdaki değer bulunmuş ve kullanılmıştır. 

 
3 3   / 3600  1  .184 1  006  /  3600    0.33  /    0.33  /c Jh m Ks Wh m K         (10) 

 
Binalarda ısı kayıplarının yanı sıra, iç ortamda saydam yüzeylerden içeri giren güneş enerjisi, çeşitli 
cihazların kullanımı, insanların metabolik ısısı, mutfakta ocağın kullanılması, sıcak su ve aydınlatma 
sistemlerinden kaynaklanan ısı kazançları oluşmaktadır. (2) eşitliğinin ikinci terimi bu ısı kazançlarını 
ifade etmektedir. Aylık ortalama iç kazançlar konutlar için birim döşeme alanı başına en fazla 5 W/m

2
 

alınmaktadır. 
 

   5   i nA      (11) 

 

   0.32   n brütA V     (12) 

 
Yönlere göre hesaplanan aylık ortalama güneş enerjisi kazancı aşağıdaki şekilde verilmektedir. 
Pencerelerden birim zamanda doğrudan sağlanan güneş enerjisi miktarını ifade etmektedir. 

 

, , , ,               g ay i ay i ay i ay ir g I A        (13) 

 

,i ayr  değeri, binanın konumuna göre ayrık ve 3 kata kadar binaların bulunduğu yerleşim bölgeleri için 

0.8, ağaçlardan kaynaklanan gölgelendirmenin olduğu ve 10 kata kadar yükseklikteki binaların 
bulunduğu bölgeler için 0.6, bitişik nizam ve çok katlı binaların bulunduğu bölgeler için de 0.5 değerini 
alır. 
 

,i ayg  değeri, güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak değişmektedir. 

 

,      0.80     i ayg g     (14) 

 

g
, laboratuar şartlarında ölçülen yüzeye dik gelen ışın için güneş enerjisi geçirme faktörüdür. Berrak 

tek cam için g
, 0,85, berrak çok katlı cam için 0,75, ısıl geçirgenlik katsayısı 2 

2/W m K ’den az olan 

ısı yalıtım kaplamalı cam için 0,50 değerini alır.  
 
Isı kazançlarının bir kısmı yapı elemanlarında depolanır, bir kısmı da anlık kazançlar olup ısıtmanın 
gerekmediği zamanlarda gelebilir veya pencerelerin açılmasıyla kaybedilebilir. Bu nedenle aylık 
kazanç kullanım faktörü ile kazançlar azaltılabilir. 

 

 1/
    1        ayKKO

ay e


     (15) 

 

   i g,ay i d,ay    +  / H T TayKKO       (16) 
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Burada ayKKO  aylık ortalama kazanç/ kayıp oranıdır, 2,5 ve üzerinde olursa o ay için ısı kaybı 

olmadığı kabul edilir. Ti iç ortam sıcaklığı konutlar için 19 
o
C alınmıştır. 

 

TS 825 için verilen bu hesap metodu ile binanın yııQ  yıllık net ısıtma enerjisi ihtiyacı belirlenir. Binanın 

net oda yüksekliği 2,6 m veya daha az ise kullanım alanı başına düşen, 2,6 m’den yüksek ise brüt 
hacim başına düşen Q  yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı bulunur. 

 
Net oda yüksekliği; 
 

  2.6 m               /  yıı brütQ Q V   kWh/m
3
 

  2.6 m               /  Ayıı nQ Q   kWh/m
2
 

 

TS 825 Standardında verilen sınır değerlerine göre izin verilen 
'Q  maksimum yıllık ısıtma enerjisi 

ihtiyacı hesaplanır. Bu hesaplamalar sonucunda 
'Q Q  ise proje standarda uygundur denir. 

'/Q Q  

oranı da binanın hangi enerji sınıfına girdiğinin belirlenmesini sağlar,[3]. 
 
Binayı oluşturan yapı elemanlarının yalıtımının sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için dikkate alınması 
gereken bir diğer olgu da yoğuşma kontrolünün yapılmasıdır. Yoğuşma, yapı elemanının iki yüzü 
arasında sıcaklıkların ve bağıl nemin farklı olmasından kaynaklanan farklı buhar basınçlarının 
oluşumundan ileri gelir. Su buharının dış ortama geçememesi yapı elemanının içinde sıvılaşması 
şeklinde meydana gelir. Yapı elemanlarına uygulanan yalıtım sonucu yoğuşma oluşup oluşmadığının 
belirlenmesi ve yoğuşma oluşmuş ise farklı yalıtım şekilleriyle giderilmesi için bina proje 
aşamasındayken yoğuşma kontrolünün yapılması doğru yalıtım uygulanabilmesi için önemli bir 
parametredir,[3]. 
 
Yapı malzemelerinin kalınlıkları, diziliş sırası, ısı geçişi, su buharı difüzyonuna gösterdikleri direnç, 
içlerinde oluşan sıcaklık dağılımı, yapının kullanım amacı ve yapının bulunduğu bölgenin iklim şartları 
yoğuşma oluşumuna etki eden temel faktörlerdir. 
 
Çok tabakalı bir yapı elemanı için toplam ısı geçiş direnci için aşağıdaki ifade tanımlanır. 

 

1 2 n

h1 h2 hn

d d d1
  R =  =  +  + ..... + 

  
   (17) 

 
Yoğuşma kontrolü hesaplamalarında yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerindeki yüzeysel ısı taşınım 
direnci değerleri Ri = 0,25 m

2
K/W ve Rd = 0,04 m

2
K/W alınmıştır. 

 
Her ay için ısı akış yoğunluğu hesaplanmıştır. 

 

 i d,ay  q = U  T  - T    (18) 

 
Konut olarak kullanılan binalarda iç ortam sıcaklığı, TS 825 standardında verilen iç sıcaklık değeri 1 

o
C 

arttırılarak, 20 
o
C (19 + 1) olarak alınmıştır. Dış ortam sıcaklık değerleri, TS 825 Standardında Derece-

Gün bölgelerine göre aylık ortalama dış sıcaklık değerleri olarak verilen listeden alınmıştır. Yapı 
elemanına temas eden toprak sıcaklığı için TS 825 Standardında verilen dış hava sıcaklıklarının 
ortalaması kullanılmıştır. 
 
Yapı elemanının iç yüzey sıcaklığı (19) eşitliği, dış yüzey sıcaklığı (20) eşitliği ve ara yüzey sıcaklıkları 
(21) eşitliği kullanılarak belirlenmiştir. 

 

yi i i T  = T  - R  q    (19) 

 



    ______________________  1080 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu 
 

yd d,ay d T  = T  - R  q    (20) 

 

1 i 1 T  = T  - R  q  

 

2 1 2 T  = T  - R  q  

 

  

 

n n-1 n T  = T  - R  q    (21) 

 
Binanın iç hacim yüzeyinde yoğuşma görülmemesi için iç yüzey sıcaklığı, söz konusu hacim için 
öngörülen iç ortam sıcaklık değerinden en fazla 3 

o
C düşük olmalıdır. 

 
Çok katmanlı yapı elemanındaki sürekli rejim hali için sıcaklık değişimi Şekil 3’de verilmiştir. Yapı 
elemanının ara yüzeyleri için hesaplanan sıcaklık değerlerine karşılık gelen su buharı doyma 
basınçları TS 825’ de verilen çizelgeden tespit edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Çok Katmanlı Yapı Elemanındaki Sıcaklık Değişim 
 
Su buharı difüzyonu- eşdeğer hava tabakası kalınlığı, aşağıdaki eşitlik ile verilir. 

 

d S  =  . d    (22) 

 
Bir yapı elemanı katmanının su buharının geçişine gösterdiği dirence eşdeğer direnci gösteren 
hareketsiz hava tabakasının kalınlığı olarak tanımlanır. Burada;   su buharı difüzyon direnç 

faktörüdür. 
 
İç ve dış ortamdaki kısmi buhar basınçları, aşağıdaki eşitlikler ile tanımlanır. 
 

iç iç doy,iç p  =  p    (23) 

 

dış dış doy,dış p  =  p    (24) 

 
Doğal havalandırma yapılan binalarda iç ortamın bağıl nemi %65 alınır. Dış ortamın bağıl nemi için TS 
825 Standardında illere göre değerler verilmektedir. Toprak temaslı yapı elemanında toprağın bağıl 
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nemi %100 alınır. Yüzeyin yoğuşma oluşturmasına neden olan %80 ve üzerindeki bağıl nem değerine 
yüzeyin kritik nemi denir. 
 
Açıklandığı üzere TS 825 Standardı oldukça detaylı çözümler gerektiren bir hesap metodudur. Bu 
nedenle TS 825 standardındaki ısı kaybı, ısıtma enerjisi ihtiyacı ve yoğuşma tahkiki hesaplamalarının 
kolaylıkla yapılabilmesi için birçok hesap program geliştirilmiştir. Bu programlarına göre, hesaplanan 
değerlerin standartta verilen sınır değerler ile kıyaslayarak binanın enerji verimliliği 
değerlendirilmektedir. 
 
Hesaplama programı binanın yapı elemanlarının ve yalıtım malzemelerinin kalınlığının standartta 
verilen sınır şartlara uygun olarak tasarımlanmasını sağlar. Standarda göre; duvar, döşeme, çatı, 
pencere vb. yapı elemanları bir bütün olarak tasarlanır. 
 
TS 825 standardına uygun bir programının genel işleyişi ve akış şeması Şekil 4’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. TS 825 Hesap Programı Akış Şeması 
 

Bina ile ilgili bilgiler programa girilerek, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı ve yoğuşma hesapları yapılır, 
standarda uygunluğu kontrol edilir. Bu iki parametreden biri bile standarda uygun değilse tasarımda 
yeniden düzenleme yapılmalıdır. Projenin uygunluğu sağlandığında ısı ihtiyacı kimlik belgesi 
oluşturulur. İstenirse geri ödeme süresi hesabı yapılarak yalıtım yatırımının enerji tasarrufu ile kendini 
ne kadar sürede geri ödediği belirlenebilir. 
 
TS 825 Standardına uygun birçok firma tarafından hesap programları geliştirilerek kullanacakların 
hizmetine sunulmuştur. Bunlar TS 825 standardına uygun oluşturulduğundan hepsinin içeriği aynı 
olmaktadır. Genel olarak veri girişleri, parametre girişleri, yoğuşma hesabı ve çizelgeler vb. başlıkları 
kapsamaktadır. 
 
Veri girişleri yapılırken, öncelikle proje bilgileri girilir. Proje bilgileri ekranında binanın adı, sahibi, arsa 
bilgileri, projeyi yapan kişiye ait bilgiler bulunmaktadır. Bina tipi, kat adedi, brüt hacim, kullanım alanı, 
tavan yüksekliği, havalandırma türü vb. hesaplamalarda kullanılacak olan temel bilgiler de genellikle 
bu kısımda yer alır. 
 
Hesaplamaların yapılması için yapının duvar, tavan ve tabanında kullanılan malzemelerin türünün 
belirtildiği yapı elemanları ekranında yapı bileşenleri ayrı seçilerek isimlendirilir. Her bir yapı elemanı 
için malzeme listesinden, elemanın içten dışa doğru malzeme girişi yapılır. Girişi yapılan malzemelerin 
kalıklıkları da belirtilir. Her yapı elemanı için alan bilgileri verilir. Girişi yapılan bu değerler yapı 
elemanının U toplam ısı geçiş sayısının hesaplanmasını sağlar. Ayrıca malzeme girişleri yapıldıkça 
ekranda yapının kesiti de şekil olarak görülmektedir. Malzeme listesinde yer almayan fakat standarda 

uygunluk belgesi olan bir ürünün,   ısı iletim kabiliyeti hesap değeri ve   difüzyon direnç faktörü 

değeri programa girilerek kullanılabilir. 
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Pencere bilgileri ekranında, yönlere göre pencerelerin alanları ve toplam pencere alanı programa 
girilir. Binada kullanılan pencere sistemi belirlenir ve U değeri girilir. Ayrıca ,i ayg  güneş enerjisi 

geçirme faktörü ile ,i ayr gölgelenme faktörü değerleri girilerek güneş enerjisi kazancı belirlenir. Kapı 

bilgileri ekranında ise alan ve U değerleri belirtilir. 
 
Parametre girişleri kısmında yoğuşma parametreleri, ısı köprüsü parametreleri ve ısıtma sistemi 
parametreleri bulunur. Yoğuşma parametreleri ekranı, yoğuşma hesabında kullanılacak sıcaklık ve 
nem sabitlerinin bölgelere göre ayarlanması için kullanılan verileri içerir. Isı köprüsünün meydana 
geldiği balkonlar, çatılar, döşemeler, iç duvarlar, kolonlar, köşeler ve pencereler şeklinde yapı 
elemanlarının türünün belirlenmesi, ısı köprüsü parametreleri ekranında belirlenir. Isıtma sistemi 
parametreleri ekranında, yakıt türlerinin alt ısıl değerleri, kullanılan yakıt türü için kazan verimleri 
şeklinde değerleri içerir. 
 
Çizelgeler ekranında, tüm girişler yapılarak elde edilen raporlar ve çizelgeler görülür. Bunlar bina 
hakkında genel bilgiler, ısı ihtiyacı kimlik belgesi, binanın özgül ısı kaybı hesabı, yıllık ısıtma enerjisi 
ihtiyacı, pencere ve kapı listesi, kesitli yapı elemanları listesi, havalandırma raporu, yapı elemanının 
madde fiziki değerleri çizelgesidir. Yapı elemanındaki basınç ve sıcaklık dağılımı çizelgesi ve yapı 
elemanındaki yoğuşma ve buharlaşma miktarı çizelgesi, yoğuşma grafikleri şeklinde TS 825 hesap 
raporunda düzenlenen belgelerdir. 
 
 
 
 
3. ÖRNEK BİNANIN ÖZELLİKLERİ 
 
İkinci Derece-Gün bölgesinde bulunan Tekirdağ il sınırları içerisinde, ayrık nizamlı, 2 katlı konut olarak 
kullanılan örnek bina seçilmiştir. Örnek binanın tasarım bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. Örnek binanın ısı 
kaybı ve yoğuşma hesapları TS 825 standardına uygun hesap programı ile bir defa C enerji kimlik 
belgesi sınıfına göre, ikinci defa da B enerji kimlik belgesi Sınıfı ve son adımda A enerji kimlik belgesi 
sınıfına göre üç şekilde yalıtım tasarımı yapılarak enerji verimliliği yönünden karşılaştırma yapılmıştır. 
 
Tablo 1. Örnek Binanın Tasarım Bilgileri 

 
Brüt Hacim 342,2 m

3
 

Tavan Yüksekliği < 2,6 m 

Kat Adedi 2 

Bina Tipi Konut 

Yakıt Türü Doğalgaz 

Bölgesi Tekirdağ-2 

Havalandırma Şekli Doğal 

Pencere Alanı Oranı %60’tan az 

 
Hesaplamalarda kullanılan örnek binanın yapı elemanlarına ait alan değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Örnek Binaya Ait Alan Değerleri 
 

Bina alanı 118 m
2
 

Dış duvar alanı, A d 156,26 m
2
 

Betonarme alanı, A bet 15,40 m
2
 

Tavan alanı, A tav 67,80 m
2
 

Taban alanı, A tab 50,20 m
2
 

Pencere alanı, A p 22,90 m
2
 

Kapı alanı, A k 8,24 m
2
 

Bina kullanım alanı, An 109,5 m
2
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4. HESAPLAMALAR 
 
Örnek binaya binanın enerji verimliliği endeksi süper enerji verimli A tipi bina, iyi enerji verimli B tipi 
bina ve normal enerji verimli C tipi bina olacak şekilde üç adet tasarım yapılmıştır. 
 
Tablo 3’te örnek binanın yapı elemanlarında kullanılan yalıtım malzemeleri ve yalıtım kalınlığı bilgileri 
verilmiştir. Üç tasarımda da tavan ve taban yapı elemanlarına uygulanan yalıtım kalınlığı aynı 
tutulurken, duvarlarda uygulanan yalıtım kalınlıkları A tipi bina için 7 cm, B tipi bina için 5 cm ve C tipi 
bina için 3 cm olarak tespit edilmiştir. 

 
Hesaplamalar TS 825 hesap programı kullanılarak yapılmış ve uygulanan yalıtım sonucunda elde 

edilen U ısı geçiş sayısı değerleri Tablo 4’te verilmiştir. Elde edilen U  ısı geçişi değerleri TS 825 

standardında tavsiye edilen değerlerin altında olduğundan TS 825 standardına uygun olduğu 
sonucuna varılmıştır. 
 
Tablo 3. Örnek Binada Uygulanan Yalıtım 

 

Bina Enerji Kimlik 
Belgesi Şekli 

Yapı Elemanı Yalıtım Malzemesi Uygulanan Yalıtım 
Kalınlığı (cm) 

A Tipi Duvar Ekstrüde polistiren köpüğü 030 7 

Tavan Cam köpüğü 045 10 

Taban Poliüretan sert köpük 030 10 

B Tipi Duvar Ekstrüde polistiren köpüğü 030 5 

Tavan Cam köpüğü 045 10 

Taban Poliüretan sert köpük 030 10 

C Tipi Duvar Ekstrüde polistiren köpüğü 030 3 

Tavan Cam köpüğü 045 10 

Taban Poliüretan sert köpük 030 10 

 

Tablo 4. Binanın A Tipi, B Tipi ve C Tipi Enerji Kimlik Belgesi İçin HesaplananU Değerleri 

 

Binanın Enerji 
Kimlik Belgesi Şekli 

U  Isı Geçiş Sayısı Değerleri (W/m
2
K) 

U D1 U D2 tavU  U tab U p 
U

1
k  U

2
k  

A Tipi 
0,286 0,376 0,400 0,270 1,1 4 3,5 

B Tipi 
0,354 0,501 0,400 0,270 1,1 4 3,5 

C Tipi 
0,463 0,753 0,400 0,270 1,1 4 3,5 

 
Yapılan hesaplamalar ile Binanın A tipi, B tipi ve C tipi enerji kimliği için dış hava temaslı duvarlar ve 
üzeri çatılı tavan yapı elemanlarında yoğuşma oluşmadığı tespit edilmiştir. İç yüzey ile iç ortam 
arasındaki sıcaklık farkı 3 

o
C’den az olduğu için yapılan yalıtımlar standarda uygundur. Toprak temaslı 

taban elemanında ise üç bina tipi için de yapı elemanında 4. bileşende su yalıtım tabakasında 
yoğuşma şartları oluştuğu tespit edilmiştir. Ancak yoğuşan su miktarının 0,5 kg/m

2
 değerinden küçük 

olması sebebiyle TS 825 standardında belirtilen sınırlar içerisinde bulunması ve yoğuşan su miktarının 
buharlaşan su miktarından küçük olduğu için yaz aylarında yapı bileşeninden yoğuşan su 
buharlaşarak atılacağından yoğuşmanın zararsız olacağı sonucuna varılmıştır. 
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a. A tipi enerji kimlik belgesi için 
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b. B tipi enerji kimlik belgesi için 
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c. C tipi enerji kimlik belgesi için 
 

Şekil 5. Örnek Binanın A, B ve C Türü Enerji Kimlik Belgeleri İçin Aylara Göre Isı Kayıp ve Kazançları 
 

Örnek binanın tüm yapı elemanlarından olan ısı kayıpları ve pencerelerden olan güneş enerjisi 
kazançları Şekil 5’de çizilen grafiklere göre, binanın A, B ve C tipi enerji kimlikleri için haziran, 
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temmuz, ağustos ve eylül aylarında ısı kayıplarının olmadığı diğer tüm aylarda ısı kayıplarının oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca; ısı kayıplarının, güneş enerjisi kazançlarından fazla olması 
sebebiyle binanın 1- 6 ve 9- 12 ayları arasında ısıtma ihtiyacı olduğu görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 6. Örnek Binanın A, B ve C Tipi Enerji Kimlik Belgesi İçin Toplam Isı Kaybı 
 
Şekil 6’da binanın A tipi, B tipi ve C tipi enerji kimlik belgesi için yapılan yalıtım uygulamaları 
sonucunda toplam özgül ısı kaybı oranlarının değişimi görülmektedir. Buna uygun olarak Şekil 7’de 
ısıtma enerjisi ihtiyacının da arttığı görülmektedir. 

 
 

Şekil 7. Örnek Binanın A, B ve C Tipi Enerji Kimlik Belgesi İçin Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı 
 

Şekil 7’de Binanın A tipi enerji kimlik belgesi durumu için yıllık yııQ  = 7.507 kWh enerji 

harcanmaktadır. Kullanım alanı başına düşen ısı kaybı   /  Ayıı nQ Q = 68,56 kWh/m
2
 olmaktadır. B 

tipi enerji kimlik belgesi için yıllık yııQ  = 8.157 kWh enerji harcanmaktadır. Kullanım alanı başına 

düşen ısı kaybı   /  Ayıı nQ Q  = 74,49 kWh/m
2
 olmaktadır. C tipi enerji kimlik belgesi için yıllık yııQ = 

9.255 kWh enerji harcanmaktadır ve kullanım alanı başına düşen ısı kaybı   /  Ayıı nQ Q  = 84,52 

kWh/m
2
 olarak hesaplanmıştır. TS 825 hesap programı ile standarda göre en büyük ısı kaybı Q ' = 

90,02 kWh/m
2
 olarak hesaplandığından Q < Q ' olduğu ve yapılmış olan ısı yalıtım projesinin TS 825 

standardına uygun olduğu anlaşılmıştır. 
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Örnek binaya A, B ve C enerji kimlik belgesi için yapılmış yalıtım uygulaması sonucunda TS 825 
programı ile maliyetler ve geri ödeme süreleri bulunmuştur. Sonuçlar topluca Tablo 5'de verilmiştir.  
 
Tablo 5. A, B, ve C Enerji Kimlik Belgeli Bina için Tasarruf Edilen Enerjiler ve TL Olarak Yıllık 
Tasarruflar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yıllık tasarruflar, elektrik enerjisi birim maliyeti 0,362 TL/kWh alınarak bulunmuştur . 

 

A tipi için; 19.614 kWh0,362 TL/kWh 7.100 TL 

B tipi için; 18.961 kWh0,362 TL/kWh 6.864 TL 

C tipi için; 17.867 kWh0,362 TL/kWh 6.468 TL 
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Şekil 8. A, B ve C Enerji Kimlik Belgeleri İçin Yıllık Tasarruf Değerleri 
 
Şekil 8’de yalıtım kalınlığı arttıkça tasarruf değerlerinin de arttığı görülmektedir. 
Üç tip enerji kimlik belgesi için yalıtım şeklinde de binada kullanılan pencere sistemleri Up = 1,1 W/m

2
K 

olan iki kaplamalı üçlü cam alınmıştır. Geri ödeme süresi grafiklerinin çizimi için gerekli olan yalıtımsız 
durumdaki pencerelerin U- değerleri yalıtımlı duruma eşdeğer olarak Up = 2,1 W/m

2
K kaplamasız üçlü 

cam alınmıştır. Bu durumda, program ile hesaplanmış olan geri ödeme süresi grafikleri Şekil 9’da 
görülmektedir. Grafiklerdeki mavi çizgi yatırım maliyeti, kırmızı çizgi tasarruf edilen yakıt miktarının 
bedelini ifade etmektedir ve yalıtım şekilleri için elde edilen maliyet sonuçları Tablo 6’ da verilmiştir. 
 
Tablo 6. Yalıtım Şekilleri İçin Elde Edilen Maliyet Sonuçları 

 

Bina Enerji 
Kimlik 

Belgesi Şekli 

Yalıtımlı Durumdaki 
Net Isıtma Enerjisi 

İhtiyacı (kWh) 

Tasarruf Edilen 
Yakıt Miktarı 

(kg/m
3
) 

Tasarruf Edilen 
Yakıt Miktarının 

Bedeli (TL) 

Yalıtım 
Maliyeti (TL) 

A 7.513 2404,929 2.188 6.577 

B 8.166 2324,862 2.116 5.461 

C 9.260 2190,724 1.994 4.534 

 
 

Bina Enerji Kimlik 
Belgesi Şekli 

Tasarruf Edilen Enerji 
Miktarı (kWh) Yıllık Tasarruf (TL) 

A 19.614 7.100 

B 18.961 6.864 

C 17.867 6.468 
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a. A tipi 
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b. B tipi 
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c. C tipi 
 

Şekil 9. Yalıtım Şekilleri İçin Geri Ödeme Süresi Grafikleri 
 
Grafiklerin sonucu olarak Tablo 7’de yıllara göre dağılım bilgileri verilmektedir. Yalıtım durumu A tipi 
enerji kimlik belgeli bina için yapılan ilk yatırım maliyetini 3 yıl içerisinde, B tipi enerji kimlik belgeli bina 
için 2 yıl ve C tipi enerji kimlik belgeli bina için 1 yıl içerisinde geri ödeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 7. Yıllara Göre Dağılım 
 

A B C 

Yatırım Tasarruf Yıl Yatırım Tasarruf Yıl Yatırım Tasarruf Yıl 

6.577 2.188 0 5.461 2.116 0 4.534 1.994 0 

6.844 4.465 1 5.683 4.318 1 4.718 4.069 1 

7.122 6.834 2 5.913 6.609 2 4.910 6.228 2 

7.411 9.300 3 6.154 8.994 3 5.109 8.475 3 

7.712 11.865 4 6.403 11.475 4 5.316 10.813 4 

8.025 14.535 5 6.663 14.057 5 5.532 13.246 5 

8.351 17.313 6 6.994 16.743 6 5.757 15.778 6 

8.690 20.204 7 7.215 19.539 7 5.991 18.413 7 

9.043 23.212 8 7.508 22.448 8 6.234 21.154 8 

9.410 26.343 9 7.813 25.476 9 6.487 24.007 9 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bulunan sonuçlar, yapı elemanında kullanılan malzemelere bağlı U- değerleri azaldıkça yalıtımın 
arttığını göstermektedir. 
 
Üç tip enerji kimlik belgesi için yalıtım şeklinde yapı bileşenlerinden duvar elemanında kullanılan 
yalıtım kalınlıkları A tipi için 7cm, B tipi için 5 cm ve C tipi için 3 cm  alınmıştır. Bu durum bilindiği gibi 
yalıtım kalınlığı arttıkça, ısı geçiş sayısının düştüğü ve dolayısıyla ısı yalıtımının arttığı sonucuna 
götürmüştür. 
 
TS 825 standardı ile hesaplanan üç tip yalıtım şeklinde A tipi enerji kimlik belgeli yalıtımlı bina için 
birim alan başına tüketilecek yakıt miktarı 8,01 kg iken, B tipi enerji kimlik belgeli yalıtım yapılmış 
binada birim alan başına 8,7 kg ve C tipi enerji kimlik belgeli yalıtım yapılmış binada ise 9,88  kg

 
 

olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, yapılan yalıtım kalınlığı arttıkça yakıt miktarının düştüğünü ve bunun 
sonucu olarak yakıt maliyetinin de azaldığını göstermektedir. 
 
Tüm incelemelerden elde edilen sonuçlar; binalarda enerjinin verimli kullanılmasının son derece 
önemli olduğunu göstermektedir.  
 
Ayrıca binalarda enerji verimliliğini arttırmak için ısı yalıtım tasarımlarıyla alınabilecek ve binalarda 
yaşayanların alabilecekleri bir takım önlemler mevcuttur. Bunlardan bazıları aşağıdaki şekilde 
sıralanmıştır: 

 

 Eski yapılar, ısı yalıtımlı olarak yeniden tasarımlanmalı ve ısıtma tesisatları yenilenmelidir. 

 Binaların, kalorifer tesisatları standart ve yönetmeliklere uygun yalıtılmalıdır. 

 Evlerin havalandırılmaları kısa süreli olmalı ve güneşten kazanım sağlanabilmesi için kışın 
gündüz saatlerinde güney cephesindeki pencereler panjur, perde vb. ile kapatılmamalı, 
kuzeye bakan pencereler için bu tip önlemler alınmalıdır. Isı yalıtımlı pencereler 
kullanılmalıdır. 

 Bina hacimlerinde yaşayanların sağlığı açısından oda sıcaklığının 19- 20 
o
C’nin üzerine 

çıkmaması gerekmektedir. Oda sıcaklığını sürekli sabit değerde tutan termostatik vana veya 
oda termostatı ile bu durum sağlanabilir. 

 Dış hava ile temas eden duvarların içine konumlandırılan radyatörlerde, iç ortamdan dış 
ortama ışınımla ısı geçişi olmasını önlemek için radyatörlerin arkalarına ışınımla ısıyı içeri 
yansıtmak amacıyla alüminyum folyo kaplı levhalar konulmalıdır. 
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SEMBOLLER 
 

dA  : Dış hava ile temas eden tabanın alanı, m
2

 

dsA  : Düşük sıcaklıklardaki iç ortamlar ile temas eden yapı elemanlarının alanı, m
2

 

DA  : Dış duvarın alanı, m
2

 

A i  : i yönünde toplam pencere alanı, m
2

 

A
n

 : Bina kullanım alanı, m
2

  

pA  : Pencere alanı, m
2

 

tabA  : Taban alanı, m
2

 

tavA  : Tavan alanı, m
2

 

B : Isı köprüsü oluşturan yapı elemanının genişliği, m 
c : Havanın özgül ısısı, J/kgK 

d  : Tabaka kalınlığı, m 

ayi,g  : i yönünde saydam yapı elemanlarının güneş enerjisi geçirme faktörü 

  : Havanın birim hacim kütlesi, kg/m
3

 

H  : Binanın özgül ısı kaybı, W/K 

I  : Isı köprüsünün uzunluğu, m 

ayi,I  : i yönünde dik yüzeylere gelen aylık ortalama güneş ışınımı şiddeti, W/m
2

 

ay  : Aylık ortalama kazanç kullanım faktörü 

hn  : Hava değişim sayısı, h
1

 

p dıı  : Dış ortamın kısmi buhar basıncı, Pa 

p iç  : İç ortamın kısmi buharı basıncı, Pa 

ayQ  : Aylık ısıtma enerjisi ihtiyacı, J 

yııQ  : Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, J 

ayi,r  : i yönünde saydam yüzeylerin aylık ortalama gölgelenme faktörü  

içR  : İç yüzeyin yüzeysel ısı iletim sayısı, m
2
K/W 

dııR  : Dış yüzeyin yüzeysel ısı iletim sayısı, m
2
K/W 

t  : Zaman, s 

ayd,T  : Aylık ortalama dış ortam sıcaklığı, K 

iT  : Aylık ortalama iç ortam sıcaklığı, K 

dU  : Dış hava ile temas eden tabanın ısı geçiş sayısı, W/m
2
K 

dsU  : Düşük sıcaklıklardaki iç ortamlar ile temas eden yapı elemanlarının ısı geçiş sayısı, W/m
2
K 

DU  : Dış duvarın ısı geçiş sayısı, W/m
2
K 

IU  : Isı köprüsünün doğrusal ısı geçişi, W/KU p : Pencerenin ısı geçiş sayısı, W/m
2
K 

tabU  : Tabanın ısı geçiş sayısı, W/m
2
K 

tavU  : Tavanın ısı geçiş sayısı, W/m
2
K 

TBU  : Isı köprüsü oluşturan yapı elemanının ısı geçişi, W/m
2
K 

brütV  : Binanın brüt hacmi, m
3
 

hV  : Havalandırılan hacim, m
3
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'V   : Hacimsel hava değişim debisi, m
3
/h 

λh  : Isı iletim kabiliyeti hesap değeri, W/mK 
ξ  : Isı köprüsünden oluşan yanal ısı kayıpları, W/mK 

ϕ
i  : İç ortamın bağıl nemi, % 

ϕ
d  : Dış ortamın bağıl nemi, % 

φ
g ,ay  : Aylık ortalama güneş enerjisi kazançları, W 

φ
i  : Aylık ortalama iç kazançlar, W 
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BİR ISITMA CİHAZINDA FARKLI BİLEŞENLERİN KULLANIM 
SUYU KONFOR VE VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ 
 
 

Ayşe Uğurcan ATMACA 
Aytunç EREK 
H. Murat ALTAY 
 
 
 
 
 
ÖZET  
 
Bu çalışmada kombi tipi ısıtma cihazları sıcak kullanım suyu sağlama fonksiyonu açısından 
incelenmiştir. Bilindiği üzere kombiler mahallerin ısınma ve sıcak kullanım suyu elde etme 
ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan ve genel olarak doğal gazla çalışan cihazlardır. Yapılan 
araştırmalar sıcak kullanım suyu elde etmek için harcanılan enerjinin toplam enerji tüketiminde önemli 
bir payı olduğunu göstermiştir. Su ısıtma cihazları arasında yapılan genel sınıflandırma içerisinde 
verilen, gaz yakıtlı birleşik mahal/kullanım suyu ısıtma cihazları, sıcak kullanım suyu sağlama 
fonksiyonlarındaki farklılıklar göz önüne alınarak kendi içlerinde detaylı bir şekilde gruplara ayrılmıştır. 
Bu çalışmada, söz konusu detaylı sınıflandırmanın kullanımı en yaygın alt gruplarından biri olarak 
standart kombiler incelenmiştir. Sıcak kullanım suyu sağlama fonksiyonu açısından tüm sistem 
parametreleri dikkate alınarak bir matematik model kurulmuştur. Kombide kullanım suyunu ısıtan 
devre suyunun ısıtıldığı birincil ısı değiştiricisi ve devre suyu tarafından kullanım suyunun ısıtıldığı 
ikincil ısı değiştiricisi termodinamik bağıntılar yardımıyla teorik olarak modellenmiştir. Matematik model 
kurulurken yanma gazları, devre suyu ve kullanım suyu sıcaklıklarının zamanla değişimini bulmak için 
bir boyutlu enerji denklemleri oluşturulmuştur. Bu denklemler; yanma gazları, devre suyu ve kullanım 
suyu için eş zamanlı olarak Matlab ortamında çözülerek kullanım suyu sıcaklığının kararsız bölgeden 
kararlı bölgeye geçişteki davranışı incelenmiştir. Ayrıca atık gaz ve suyun fiziksel özellikleri için Matlab 
içerisinde Cantera kullanılmıştır. Elde edilen sayısal sonuçlar iki farklı birincil ve ikincil ısı değiştiricisi 
eşleştirmesi kullanılarak yapılan deneylerin sonuçları ile kıyaslanmıştır. Sonuç olarak doğal gazla 
çalışan standart bir kombide sıcak kullanım suyu elde etme açısından sistem davranışı, bileşenlerin 
değişen fiziksel özelliklerine ve farklı giriş koşullarına göre konfor ve verimlilik açısından incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Su ısıtma cihazları, Kombi tipi ısıtma cihazları, Sistem modelleme, Matematik 
modelleme, Teorik modelleme, Sıcak kullanım suyu konforu ve verimliliği. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, combi boilers are investigated in terms of their domestic hot water (DHW) supply 
function. As it is known, combi boilers are used for both space heating and hot water demand of the 
people and generally uses natural gas as its energy source. Recent researches show that the energy 
used for the requirement of DHW has an important percentage value when compared to the total 
energy consumption of a typical house. Gas-fired integrated space/water heating appliances given in 
the general classification of water heating systems are categorized into different groups in detail by 
considering the differences in their DHW supply function. Being as one of the most commonly used 
sub-groups of the detailed classification under discussion, gas-fired standard combi boilers have been 
analysed in the present study. A mathematical model has been employed by taking all system 
parameters into consideration in terms of their DHW supply function. Primary heat exchanger heating 
central heating (CH) water for heating domestic hot water and secondary heat exchanger heating 
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directly domestic hot water are modeled theoretically with the help of thermodynamic laws. While 
preparing the theoretical model, 1-D energy equations are established to find the change in the 
temperature of flue gas, CH water, and DHW with time. All of these equations are solved 
simultaneously for the flue gas, CH water, and DHW in Matlab to analyse the temperature behaviour 
of these media while passing from the transient region to steady-state region. Meanwhile, 
thermodynamic properties of the gas mixture and water are obtained via open source software 
Cantera. The numeric results at the end of the theoretical analyses are compared with the 
experimental results of the two separate primary and secondary heat exchanger combinations. As a 
result, the behaviour of a standard combi in terms of DHW supply function is investigated from 
efficiency and comfort view according to the different physical properties of the components and 
different boundary conditions. 
 
Key Words: Water heating appliances, Combi boilers, System modelling, Mathematical modelling, 
Theoretical modelling, Domestic hot water comfort and efficiency. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Genellikle bir evin sıcak su ihtiyacı için harcanılan enerji, toplam enerji tüketiminin %15’ine denk 
gelmektedir [1]. 2010 yılındaki ABD verilerine göre genel olarak bir bina tarafından tüketilen toplam 
enerjinin %9,1’inin sıcak su elde etmek için harcandığı ortaya çıkmıştır. Şekil 1’de de gösterildiği üzere 
sadece konutlara bakıldığında sıcak su elde etmek için harcanılan enerji, toplam enerji tüketiminin 
%13,2’sine denk gelmektedir [2]. 
 

 
 

 Şekil 1. Konutlardaki enerji gereksinimleri ve miktarları [2]. 
 
Bu çalışmada, gaz yakıtlı birleşik mahal/kullanım suyu ısıtma cihazlarının alt gruplarından biri olan 
standart kombilerde istenilen sıcaklıkta su elde etme zamanının tahmin edilmesinin ve bu zamana 
sistem parametrelerinin etkisinin bulunmasını sağlayacak bir hesap algoritmasının geliştirilmesinin 
üzerinde durulmuştur. Sıcaklığın zamana göre değişimindeki kararsız bölge kullanıcı konforunu 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak bu kararsız bölgedeki zamanı kısa tutmak dolayısıyla kullanıcı 
konforunu daha üst seviyelere çekmek ise matematiksel ve deneysel olarak gösterildiği üzere daima 
sistemde hazır sıcak devre suyu bulundurmakla mümkün olmaktadır. Bu durumda kombilerde yüksek 
konforu sağlarken sıcak kullanım suyu eldesinde daha fazla enerji gerekmektedir. Bu bağlamda 
kombilerin sıcak kullanım suyunun konfor seviyesi ve verimliliği uzlaştırma gerektiren bir konu niteliği 
taşımaktadır.  
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2. SU ISITMA CİHAZLARININ SINIFLANDIRILMASI VE GENEL TANIMLARI 
 
Sıcak su elde etmek için birçok yaygın teknoloji ve cihaz modeli bulunmaktadır. Bunlarla ilgili olarak 
farklı sınıflandırmalar yapmak mümkündür. En yaygın sınıflandırmalardan bazıları aşağıda verilmiştir. 
Su ısıtıcıları kullandıkları teknolojiye veya sistem modeline göre depolama tanklı su ısıtma cihazları, 
tanksız su ısıtma cihazları, birleşik mahal/kullanım suyu ısıtma cihazları, güneş enerjili su ısıtma 
cihazları, ısı pompalı su ısıtma cihazları olarak beş genel gruba ayrılabilir. Depolama tanklı su 
ısıtıcılarında, kullanım suyu ısıtılarak tank içerisinde kullanıma hazır bulundurulur. Su, doğal gaz veya 
elektrik gibi çeşitli kaynaklar ile ısıtılabilir. Depoda daima kullanıma hazır sıcak su tutulduğu için sürekli 
sistem kayıpları dezavantaj teşkil etmektedir. Deposuz su ısıtma sistemlerinde ise kullanıma hazır 
sıcak su tutulmamakta, oluşan talebe göre sıcak su anlık olarak sağlanmaktadır. Birleşik 
mahal/kullanım suyu ısıtma cihazları ise kullanıldıkları yerlerin hem ısınma hem de sıcak kullanım 
suyu ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Güneş enerjili su ısıtıcıları kullanım suyunu ısıtmak için güneş 
enerjisini kullanırken, ısı pompalı su ısıtıcıları elektrikle beslenerek ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir 
ortama aktarmak suretiyle kullanım suyunu ısıtırlar. Isı pompalı su ısıtıcıları, elektrikli su ısıtıcılarına 
göre çok daha verimli olup ılık iklimlerde kullanılması son derece uygundur [1-3]. 
 
Yukarıda verilen sınıflandırmanın kullanılan enerji kaynaklarına göre detaylandırılmış bir başka şekli 
Tablo 1’de verilmiştir [4]. 
 
Tablo 1. Su Isıtma Sistemlerinin Kullanılan Enerji Kaynaklarına Göre Sınıflandırılması [4] 
 

 
  
Yukarıda belirtilen su ısıtma teknolojilerinden hanelerin ısınma ve sıcak kullanım suyu elde etme 
ihtiyaçlarını birlikte karşılayan ve enerji kaynağı olarak gaz yakıtlardan doğal gaz kullanan birleşik 
sistemler bu çalışmanın temel konusudur. Tablo 2’de verilen sınıflandırma ile amaçlanan çift 
fonksiyonlu çalışma mantığı ile kurulabilecek farklı kullanım suyu ısıtma mekanizmalarına sahip, enerji 
kaynağı olarak gaz yakıt kullanan cihaz sistemleri önermek ve bunları ortak özelliklerine göre 
gruplandırmaktır.   
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Tablo 2. Gaz yakıtlı birleşik mahal/kullanım suyu ısıtma cihazlarının sınıflandırılması 
 

 
 

Gaz yakıtlı birleşik mahal/kullanım suyu ısıtma cihazları Tablo 2’den anlaşılacağı üzere genel olarak 
depolu sistemler ve deposuz sistemler olmak üzere ikiye ayrılır. Depolu sistemler devre suyunu ya da 
kullanım suyunu depo edebilirler ve bu bağlamda iki grupta toplanırlar. Kullanım suyunu depo eden 
sistemler su depolama tankının normal tank ya da kademeli tank olmasına göre farklılık 
göstermektedirler. Deposuz sistemler kendi içlerinde birincil ısı değiştiricisinde devre suyunu ısıtan 
sistemler, birincil ısı değiştiricisinde kullanım suyunu ısıtarak kullanım suyuna öncelik veren sistemler 
ve kullanım suyu ve devre suyu için iç içe geçmiş bir ısı değiştiricisi yapısı taşıyan sistemler olmak 
üzere üç gruba ayrılır. Aşağıda deposuz sistemlerle ilgili olarak detaylı bilgilendirme yapılmıştır. 
 
Standart kombiler Şekil 2’de görüldüğü gibi iki ısı değiştiricisi, pompa ve 3 yollu vanadan oluşur. Bu ısı 
değiştiricileri kendi içlerinde genel olarak devre suyunu ısıtan birincil ısı değiştiricisi ve kullanım 
suyunu ısıtan ikincil ısı değiştiricisi olarak adlandırılır. Kombiler aynı anda hem ısınma hem de sıcak 
kullanım suyu ihtiyacını karşılayamaz. Sıcak kullanım suyunu talebinin daima önceliği vardır. Kombi 
kalorifer devresinde çalışıyorken, kullanıcı tarafından sıcak kullanım suyu talebinde bulunulursa 3 yollu 
vana yön değiştirir ve birincil ısı değiştiricisinde ısınan devre suyu, ortamın ısıtılması için kalorifer 
petekleri yerine kullanım suyunun ısıtılması için ikincil ısı değiştiricisine yönlendirilmiş olur.         
 

 
 

Şekil 2. Standart Kombinin Şematik Gösterimi 
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Kullanım suyu öncelikli sistemler Şekil 3’te görüldüğü üzere standart kombilere oldukça 
benzemektedirler. Ancak standart kombilerden farklı olarak birincil ısı değiştiricisinde kullanım suyu 
ısıtılmaktadır. İkincil ısı değiştiricisinde yaygın olarak karşılaşılan kireçlenme problemlerinin bu 
durumda birincil ısı değiştiricisinde ortaya çıkması söz konusu olacaktır. Devre suyunun basıncı 2-3 
bar arasında değişirken kullanım suyu hattının basıncı 10 bar’ı bulmaktadır [5]. Eğer kullanım suyu 
birincil ısı değiştiricisinde ısıtılacaksa sistemin yüksek basınçta çalışmaya elverişli hale getirilmesi 
gerekecektir.  
  

 
 

Şekil 3. Kullanım Suyu Öncelikli Sistemlerin Şematik Gösterimi 
 
Deposuz sistemlerin bir başka grubunda, çalışma mantığı Şekil 4’te açıklanan iç içe geçmiş ısı 
değiştiricili cihazlar yer almaktadır. Birincil ve ikincil ısı değiştiricisi yerine iç içe geçmiş boru 
sisteminden oluşan bir ısı değiştiricisi kullanılmaktadır.  
 

 
 

Şekil 4. İç İçe Geçmiş Isı Değiştiricili Sistemlerin Şematik Gösterimi 
 
 
 
 
3. DOĞAL GAZLA ÇALIŞAN STANDART KOMBİLERİN AYRINTILI TANIMI 
 
Doğal gaz ile çalışan, hem ısıtma hem de sıcak kullanım suyu ihtiyacını karşılayan cihazlar arasında 
yapılan sınıflandırmada yer alan deposuz ısıtma sistemlerinden standart kombiler, bu çalışmada esas 
üzerinde durulacak kısımdır. Şekil 2’de gösterildiği üzere birincil ve ikincil ısı değiştiricisi standart bir 
kombinin ana parçalarındandır. Birincil ısı değiştiricisinde yanma olayı gerçekleşir ve yanma sonucu 
açığa çıkan enerji devre suyuna aktarılır. Yanma gazlarının temas ettiği yüzeylerin alanı arttırılarak 
yanma sonucu açığa çıkan yüksek sıcaklıktaki atık gazdan devre suyuna enerji transferinin maksimum 
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seviyelere çıkartılması amaçlanır. Bu sebeple birincil ısı değiştiricisinin yanmanın gerçekleştiği iç 
kısmında kanatlar bulunur. Ayrıca maksimum ısı geçişini sağlamak için kombilerde kullanılan ısı 
değiştiricileri ters veya çapraz akışlıdır. Şekil 5’te bu çalışmada modellenen birincil ısı 
değiştiricilerinden konik ısı değiştiricisi gösterilmiştir.  
 

 
 

Şekil 5. Yanmanın Gerçekleştiği Konik Isı Değiştiricisi ve İğne Kanatlar  
(Birincil ısı değiştiricisi örneği) 

 
Konik ısı değiştiricisinin içindeki iğne kanatlar sıcak yanma gazlarının temas ettikleri yüzey alanını 
arttırarak ısı transferinin arttırılması için kullanılmıştır. Şekil 5’te de gösterildiği üzere çapraz akışta, 
yanma gazları soğuyarak ısı değiştiricisinden çıkarken, kullanım suyu helisel bir yol izleyerek soğuk 
olarak girdiği ısı değiştiricisinden ısınmış olarak çıkar. 
 
Bu çalışmanın modelleme ve deneysel doğrulama kısımlarında kullanılan diğer bir çeşit birincil ısı 
değiştiricisi ise dikdörtgensel ısı değiştiricisidir. Şekil 6’da gösterildiği üzere çapraz akışlı çalışma 
prensibi ve kanatlı yapısı ile konik ısı değiştiricisine benzemektedir.  
 

 
Şekil 6. Yanmanın Gerçekleştiği Dikdörtgensel Isı Değiştiricisi ve Dairesel Kanatlar 

(Birincil ısı değiştiricisi örneği) 
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Yanma sonucu açığa çıkan gazların verdiği enerji ile ısınan devre suyu, ikincil ısı değiştiricisindeki 
kullanım suyunu ısıtmaktadır. Ele alınan kombi tipi cihazlarda ikincil ısı değiştiricisi olarak plakalı ısı 
değiştiricisi kullanılmaktadır. Plakalı ısı değiştiricisi Şekil 7’de gösterildiği üzere sıcak ve soğuk iki 
akışkan arasındaki ısı transferinin farklı geometrilerde şekillendirilmiş plakalar üzerinden yapıldığı 
değiştirici türüdür. Plakalardaki yüzey tasarımı en hızlı ve en fazla ısı geçişini sağlamayı mümkün 
kılacak şekilde yapılır. 
 

 
 

Şekil 7. Plakalı Isı Değiştiricisinin Yapısı ve Çalışma Prensibi [6] 
 
Plakalı ısı değiştiricileri paralel veya ters akışlı olabilir. Kombilerdeki plakalı ısı değiştiricilerinde Şekil 
7’de görüldüğü üzere ters akış olmaktadır. Devre suyu plakalı ısı değiştiricisinin bir kanalından 
geçerken, diğer kanaldan geçen kullanım suyunu ısıtmaktadır. Değiştiricinin plaka sayısı cihazın 
gücüne göre farklılık göstermektedir. Şekil 8’de görüldüğü gibi plakalı ısı değiştiricileri kompakt bir 
yapıda bulunur ve bu sayede cihaz içinde oldukça küçük bir hacim kaplar.  
 

 
 

Şekil 8. Kombilerde Kullanılan Farklı Plaka Sayısına Sahip Isı Değiştiricileri 
 
Bu çalışmada plaka sayıları farklı iki ısı değiştiricisi kullanılmıştır. 24 plakalı ısı değiştiricisi konik ısı 
değiştiricisiyle, 26 plakalı ısı değiştiricisi dikdörtgensel ısı değiştiricisiyle eşleştirilmiştir. Bu 
eşleştirmeler sonucunda bulunan teorik ve deneysel sonuçlar kıyaslanmıştır. 
 
Kombilerde genel olarak sıcak kullanım suyu sağlama fonksiyonu açısından ekonomik ve konforlu 
olmak üzere iki farklı çalışma şekli vardır. Ekonomik çalışma şeklinde kullanıcı tarafından sıcak su 
talep edildiğinde birincil ve ikincil ısı değiştiricileri tarafından sırayla devre suyu ve kullanım suyu 
ısıtılmaya başlanır. Bu sebeple kullanıcı tarafından talep edilen sıcaklık ve debide su alınabilmesi için 
bir süre beklenilmesi gerekir. Bu süre kullanım suyu sıcaklığının kararlı hale gelmesi için geçen 
süredir. Konforlu çalışma şeklinde ise kullanıcı tarafından talepte bulunulsun ya da bulunulmasın, 
kullanım suyunu ısıtacak devre suyunun sıcaklığı herhangi bir talep durumu düşünülerek daima belli 
bir sıcaklığın üzerinde tutulur. Böylece sistemde her zaman için sıcak devre suyu tutulmuş olur. 
Kullanıcı talebi olmadığı durumlarda, bahsedilen sıcak suyun hazırda tutulması boşuna enerji kaybı 
olması demektir. Doğal taşınımla devre suyu soğudukça cihazın belirlenen konfor özelliklerine göre 
tekrardan ısıtılmaktadır. Şekil 9’da bir cihazın kullanıcı talebi olmaksızın konforlu çalışma şeklinde 
devre suyu sıcaklığının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Kullanıcı talebi olsun ya da olmasın 
devre suyu sıcaklığı belirli bir değerin üzerinde tutulmaya çalışıldığından dolayı konforlu çalışma 
şeklinde enerjinin bir kısmı boşa harcanmaktadır.  
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Şekil 9. Konforlu Çalışma Şeklinde Kullanıcı Talebi Yokken Devre Suyunun Isıtılma Döngüleri 
 
Şekil 9’daki grafikten anlaşılacağı üzere, test yapılan cihazın yazılımına bağlı olarak devre suyu 
sıcaklığı, konfora bağlı bir sınır sıcaklığının altına düştükçe birincil ısı değiştiricisi çalışmaya 
başlamaktadır. Devre suyu sıcaklığı konfora göre belirlenen bir diğer sıcaklık üst limitine ulaştığında 
da birincil ısı değiştiricisi devre suyunu ısıtmayı durdurmaktadır.  
 
 
 
 
4. DOĞAL GAZLA ÇALIŞAN STANDART KOMBİLERİN MATEMATİKSEL MODELİNİN 
OLUŞTURULMASI VE GİRİŞ KOŞULLARININ BELİRLENMESİ 
 
Kombilerde devre suyunu ve kullanım suyunu ısıtan temel bileşenler olarak, birincil ve ikincil ısı 
değiştiricilerinin matematik modelleri kurulacaktır. Şekil 10 ve 11’de gösterildiği üzere birincil ısı 
değiştiricisinde yanma gazları soğurken devre suyunun sıcaklığı yükselmektedir. Bu çalışmada ele 
alınan birincil ısı değiştiricilerinden konik ısı değiştiricisi, Şekil 10’da gösterildiği üzere silindirik bir 
model üzerine kurulmuştur. 
 

 
 

Şekil 10. Konik Birincil Isı Değiştiricisi ve Sayısal Modelin Şematik Gösterimi 
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Şekil 11’de diğer bir çeşit birincil ısı değiştiricisi olan dikdörtgensel ısı değiştiricisinin matematik 
modelini kurmak için kullanılan şematik gösterim verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 11. Dikdörtgensel Birincil Isı Değiştiricisi ve Sayısal Modelin Şematik Gösterimi 
 
Şekil 10 ve 11’deki ısı değiştiricileri birbirinden farklı fiziksel özelliklere ve tasarımlara sahip olsalar da 
çalışma prensipleri aynıdır. Bu sebeple devre suyu, atık gaz ve ısı değiştiricisinin duvarı için yazılan 
denklemler genel olarak çıkartılmıştır ve çalışma prensibi Şekil 10 ve 11’deki gibi olan değiştiricilere 
uygulanabilir.  
Elde edilen enerji denklemlerinin çözümü için kullanılan algoritma, Şekil 12’de gösterilen kullanım 
suyunun ısınması sırasında gerçekleşen tüm adımları içermelidir. Özet olarak yanma sonucu açığa 
çıkan enerji, değiştiricinin duvarından geçerek suya aktarılır. Isınan devre suyu plakalı ısı 
değiştiricisinin kanallarına girer. Böylece sıcak devre suyu kanallarının arasından geçen kullanım 
suyunun sıcaklığı yükselmiş olur. Plakalı ısı değiştiricisinde enerjisini vererek soğuyan devre suyu 
tekrar ısınmak üzere birincil ısı değiştiricisine döner. 
 

 
 

Şekil 12. Kombideki Isı Geçişlerinin ve Değiştiriciler Arasındaki Akışın Şematik Gösterimi 
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Atık gaz, devre suyu, kullanım suyu ve birincil ısı değiştiricisinin duvar sıcaklığının zamana bağlı bir 
boyutlu enerji denklemleri elde edilirken kullanılan bazı genel varsayımlar [7] ve sistemin 
modellenmesi sırasında dikkat edilen hususlar aşağıda sıralanmıştır:  
 

 Modellenen sistemdeki tüm akışkanların ve duvarın sıcaklıkları sadece zamanın ve yönün bir 
fonksiyonudur. Enerji denklemleri her bir ortam için bir boyutlu olarak oluşturulmuştur.  
 
T=f(x,t) 
 

 Isı değiştiricilerinin içerisinde herhangi bir termal enerji kaynağı bulunmamaktadır. 

 Gazın, devre suyunun, kullanım suyunun debilerinde zamanla bir değişiklik olmamaktadır. Isı 
değiştiricilerinin akış kanalarının kesit alanları akış boyunca sabittir. Isı değiştiricilerinde akışın 
her noktasında eşit miktarda akışkan kütlesi geçmektedir. 

  Her bir akışkanın girişteki hız ve sıcaklığı akışın kesit alanı boyunca sabittir. Giriş koşulları 
birincil ısı değiştiricisinin ve ikincil ısı değiştiricisinin devre suyu denklemlerinde zamana bağlı 
olarak değişmektedir; ancak gazın, duvarın ve ikincil ısı değiştiricisindeki kullanım suyunun 
enerji denklemlerinde sabittir ve zamanla değişmemektedir.  

 Birincil/ikincil ısı değiştiricisindeki taşınım ısı geçiş katsayıları ve toplam ısı geçiş katsayısı 
sabittir. Suyun termal özellikleri sabit olarak alınmıştır. Gazın ve duvarın termal özellikleri anlık 
sıcaklığa göre belirlenmiştir. 

 Isı değiştiricileri boyunca akışkanların ısı iletimi ihmal edilmiştir. Duvarın enerji denklemi 
oluşturulurken sıcaklığın değiştiği yönde ısı iletimi dikkate alınmıştır. 

 Isı geçiş alanları ısı değiştiricileri boyunca her bir kontrol hacmi için sabit olarak alınmıştır. 

 Isı değiştiricilerindeki tortu oluşumundan kaynaklı termal direnç dikkate alınmamıştır. 

 İkincil ısı değiştiricisindeki plaka kalınlığından kaynaklanan termal direnç, toplam direnç ve 
toplam ısı geçiş katsayısı hesaplanırken ilgili denklemlerde ihmal edilmiştir.  

 Isı değiştiricilerinde kontrol hacimlerinin her noktasının aynı sıcaklıkta olduğu kabul edilmiştir. 

 Sistemin enerji denklemleri oluşturulurken birincil ısı değiştiricilerinde yoğuşma olmadığı kabul 
edilmiştir. 

 Birincil ısı değiştiricisindeki duvar kalınlığından kaynaklanan termal direnç, kurulan matematik 
modelin ilgili denklemlerinde devre suyu ve yanma gazı tarafları için toplam dirençler 
hesaplanırken dikkate alınmıştır. 

 Birincil ısı değiştiricisinde çevre ile temasta olan yüzey alanı geniş olduğu için doğal taşınımla 
oluşacak ısı kaybı denklemlere eklenmiştir. Ancak ikincil ısı değiştiricisinde çevreye olan ısı 
kaybı ihmal edilmiştir. Doğal taşınım katsayısı yaklaşık olarak 5 W/m

2
-K kullanılmıştır. 

 Plakalı ısı değiştiricisinde her bir kanala devre suyunun ve kullanım suyunun eşit sıcaklıklarla 
girdiği ve çıktığı kabul edilmiştir.  

 
Plakalı ısı değiştiricilerinde enerji denklemleri Şekil 13’te gösterilen kontrol hacimlerine göre 
oluşturulmuştur. Bu çalışmadaki ikincil ısı değiştiricilerinde devre suyunun geçtiği kanal sayısı, 
kullanım suyunun geçtiği kanal sayısından bir fazladır. Şekil 13’teki kontrol hacmi yaklaşımına göre bir 
tane devre suyu kanalına denk gelen su miktarı kullanılmamaktadır. Bu sebeple Şekil 13’teki kontrol 
hacmi yaklaşımını gerçek sistem davranışına yaklaştırmak için plakalı ısı değiştiricisinin bir kanalından 
geçen devre suyu debisi, toplam devre suyu debisi kullanım suyu kanal sayısına bölünerek 
hesaplanmıştır. 
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Şekil 13. İkincil Isı Değiştiricisinde Kontrol Hacimlerinin ve Akış Yönlerinin Gösterilmesi 
 
Birincil ısı değiştiricisinin genel su, gaz ve değiştirici duvarının bir boyutlu diferansiyel enerji 
denklemlerini elde edilmesi için oluşturulan kontrol hacimleri ve akış yönleri Şekil 14’te verilmiştir. 
Kontrol hacimleri üzerinde 1-D enerji denklemleri oluşturulmuştur [7-8]. 
 

 
 

Şekil 14. Birincil Isı Değiştiricisinde Kontrol Hacimlerinin ve Akış Yönlerinin Gösterilmesi 
 
Birincil ısı değiştiricisinde enerji geçişi gaz-değiştirici duvarı ve değiştirici duvarı-devre suyu arasında 
olmaktadır. Dolayısıyla su,  gaz ve ısı değiştiricisi duvarı için oluşturulan enerji denklemlerinde su-
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duvar ve gaz-duvar arasındaki toplam ısı geçiş katsayıları hesaplanır. Şekil 15’te su, gaz ve duvar için 
termal dirençler ayrı ayrı gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 15. Birincil Isı Değiştiricisinde Termal Dirençlerin Modellenmesi [9] 
 
Yanma gazlarının birincil ısı değiştiricisi boyunca y1 yönünde sıcaklık değişimini gösteren bir boyutlu 
diferansiyel enerji denklemi (1) aşağıda verilmiştir.  
 
                                                                                                            
             (1) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Denklem (2) ile yanma gazlarının y1 yönünde soğumasını açıklayan enerji denkleminde kullanılan 
yanma gazları ve duvar arasındaki toplam termal direnç verilmiştir [9].  
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Denklem (3) ile devre suyunun birincil ısı değiştiricisi boyunca y2 yönündeki sıcaklık değişimini 
gösteren bir boyutlu diferansiyel enerji denklemi verilmiştir.   

 
 
   (3)        
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Denklem (4) ile birincil ısı değiştiricisindeki devre suyunun enerji denkleminde kullanılan devre suyu ve 
duvar arasındaki toplam termal direnç verilmiştir [9].  
 

sk

RR

AhAU
R

dstysstysu

dsut
2

)/ln(11 12

,,)1(

)1(,             (4) 

 
Denklem (5) ile duvarın y2 yönünde ısınmasını açıklayan enerji denklemi verilmiştir.  
 
 
      (5) 
 
 
Denklem (6) ile plakalı ısı değiştiricisi boyunca devre suyunun x1 yönündeki sıcaklık değişimini 
gösteren bir boyutlu diferansiyel enerji denklemi verilmiştir.  
 
 
          (6)   
 
 
 
Denklem (7) ile plakalı ısı değiştiricisindeki toplam termal direnç verilmiştir. 
 

PIDsuPIDsuPIDPID
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Denklem (8) ile plakalı ısı değiştiricisi boyunca kullanım suyunun x2 yönündeki sıcaklık değişimini 
gösteren bir boyutlu diferansiyel enerji denklemi verilmiştir.  
 
  
                   (8) 
 
 
Yukarıda verilen (1), (3), (5), (6) ve (8) numaralı denklemler sonlu elemanlar yöntemi ile sayısal olarak 
açılarak yazılmıştır. Sayısal çözümlemelerde ilgili kontrol hacimleri Şekil 16’da gösterildiği gibi 
numaralandırılmıştır. 

 
Şekil 16. Birincil Isı Değiştiricisinin (Solda) ve İkincil Isı Değiştiricisinin (Sağda) Kontrol Hacimlerinin 

Numaralandırılmasının Gösterimi 
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Denklem (9) ile (1) numaralı denklemin ayrıştırılmış şekli verilmiştir. 
 
 
     (9) 

        
 
 
Denklem (10) ile (3) numaralı denklemin ayrıştırılmış şekli verilmiştir. 
 
 
 

         
(10) 

 
 
 
 
Su ve duvar denklemlerinde dikkat edilmesi gereken konu her ikisi de y2 yönünde yazılmasına rağmen 

dy2 ve dy2
* 

birbirinden farklı değerlerdir )( 2

*

21 dydydy  . Çünkü devre suyunun birincil ısı 

değiştiricisi etrafında dönerek aldığı yol değiştiricinin boyundan uzun olduğundan, aynı kontrol hacmi 
sayısını sağlamak için kontrol hacimlerinin boyları birbirinden farklı olarak belirlenmiştir 
(s/dy1=s/dy2*=z/dy2). 
 
Denklem (11) ile (5) numaralı denklemin ayrıştırılmış şekli verilmiştir. 
 
 

 
 (11) 

 
 
 
 
 
Denklem (12) ile (6) numaralı denklemin ayrıştırılmış şekli verilmiştir. 
 
  
 
 

(12) 
 

 
 
 
 
(13) numaralı denklem ile (8) numaralı denklemin ayrıştırılmış şekli verilmiştir. 
 
 
 
 
 

(13) 
 
 
 
 
Görüldüğü üzere birincil ısı değiştiricisinin gaz ve su, ikincil ısı değiştiricisinin kullanım ve devre suyu 
tarafları için verilen denklemler zamana bağlı bir boyutlu birinci dereceden diferansiyel denklemlerdir. 
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Yalnızca duvarın sıcaklığını bulabilmek için kurulan denklem, duvar içerisinde ısı iletimi (difüzyon) 
dikkate alındığı için zamana bağlı bir boyutlu ikinci dereceden diferansiyel denklem olarak ifade 
edilmiştir. 
 
Sayısal çözüm yapılırken kullanılacak olan akışkanlar ve duvar için başlangıç ve giriş koşulları 
aşağıda verildiği gibidir. 
 
Denklem 9, 10, 11, 12 ve 13 için verilen başlangıç koşulları sabit sıcaklık olarak tanımlanmıştır.  
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Denklem (9) için giriş koşulu adyabatik alev sıcaklığı olarak belirlenmiştir. 
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Denklem (10) için giriş koşulunu, plakalı ısı değiştiricisinin devre suyu tarafının çıkış sıcaklığı 
belirlemektedir. 
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Duvarın sıcaklık dağılımını elde etmemizi sağlayan (11) numaralı enerji denklemi ikinci derece 
olduğundan dolayı çözüm için iki giriş koşulu gerekmektedir. Burada giriş koşulları yüzeyde doğal 
taşınım olması durumuna göre belirlenmiştir. 
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Plakalı ısı değiştiricisinde Denklem (12)’nin giriş koşulu Denklem (10)’un giriş koşuluna benzer bir 
şekilde verilmiştir. Plakalı ısı değiştiricisinin devre suyu tarafına giren su aynı zamanda birincil ısı 
değiştiricisinde ısınan sudur. 
 

)),/((),0( 2)1()2( tdyzTtT susu            GK(5) 

 
Kullanım suyunun giriş koşulu 10 ˚C olarak alınmıştır. 
 

CtTsu 10),0()3(           GK(6) 

 
Yukarıdaki tüm denklem takımları ekonomik çalışma şeklinde direkt kullanılmaktadır. Ancak konforlu 
çalışma şeklinde kullanıcı talebi olsun ya da olmasın sistemde sıcak devre suyu tutulduğundan dolayı 
soğuk kullanım suyu daha kısa sürede ısınacaktır. Konforlu çalışma şeklinde kullanıcı talebi 
olduğunda aynı denklem takımları kullanılır. Ancak kullanıcı talebinden bağımsız ön ısıtma devresinde 
plakalı ısı değiştiricisi tarafının devre suyu ve kullanım suyu denklemlerinde farklılık olur. Çünkü bu 
esnada plakalı ısı değiştiricisinin sadece devre suyu tarafında akış olur. Denklem (14) ve (15), plakalı 
ısı değiştiricisindeki devre suyu ve kullanım suyu taraflarının ön ısıtma sırasındaki sıcaklık 
değişimlerini açıklamaktadır. 
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   (14) 
 
   
          (15) 
 
 
 
Denklem (16) ve (17) ile (14) ve (15) numaralı denklemlerin ayrıştırılmış şekli verilmiştir. 
 
 
 
 
    (16) 
 
 
 
 
 
 
         (17) 
 
 
Buradaki hesaplamalar sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, ön ısıtma sırasında plakalı 
ısı değiştiricisinin kullanım suyu tarafında akış olmadığı için toplam ısı transfer katsayısında düşüş 
olur. Konforlu çalışma şeklini yansıtmak için yapılan hesaplarda giriş koşulları tüm sistem için 
ekonomik çalışma şeklinde verilenlerle aynı olarak kullanılır. Ancak başlangıç koşulları, birincil ısı 
değiştiricisindeki su, gaz, duvar ve ikincil ısı değiştiricisindeki devre suyu ve kullanım suyu için ön 
ısıtma denklemlerinin sonuçlarına göre belirlenir.  
 
 
 
 
5. KOMBİLERDE KONFORUN DEĞERLENDİRİLMESİ [10] 
 
Kombiler bileşenlerinin özelliklerine ve cihaz yazılımlarına göre farklı konfor seviyelerine sahip 
olabilirler. Kombilerin konfor seviyeleri ile ilgili olarak ortak bir karar verme mekanizması oluşturmak 
için uluslar arası platformda geçerliliği olan standartlar belirlenmiştir. Bu çalışmada EN 13203-1 Sıcak 
Kullanım Suyu Sağlama Performans Değerlendirmesi Standardı [10] referans alınmıştır. 
 
EN 13203-1 standardı genel olarak 6 tane performans testinden oluşmaktadır. Bu testlerin her birinin 
sonucunda cihaz sağlayabildiği değerlere göre bir puan alır. Sonuçta tüm testlerden toplanan puana 
göre cihazın konfor seviyesi (*) sayısı ile belirlenir. 
 
“Bekleme Süresi” adı verilen testte, konforlu çalışma şeklindeki bir cihazın ön ısıtmasının arkasından 
kullanıcı talebi yaratılırsa nasıl bir durumla karşılaşılacağı incelenir. Kullanıcı talebi esnasında kullanım 
suyu sıcaklığının ulaştığı maksimum ve minimum değerlere ve bu değerlere ulaşma sürelerine göre bir 
puan belirlenir. Dolayısıyla bu testle ilgili gözlemlenmek istenen en önemli iki nokta, kullanım suyu 
talebi esnasında oluşacak minimum ve maksimum sıcaklık değerleri ve arada geçen zamandır. 
 
“Debiye Göre Sıcaklık Değişimi” testi, cihazın gücüne göre belirlenen iki farklı debideki kullanıcı 
talepleri sonucunda ulaşılan kararlı sıcaklıklar arasındaki farkı inceler. Elde edilen fark değerine göre 
bir puan belirlenir. 
 
“Sabit Debilerde Sıcaklık Dalgalanması” testinde cihazın gücüne göre belirlenen farklı debilerdeki 
kullanıcı taleplerinden belli bir zaman sonra kaydedilen minimum ve maksimum sıcaklıkların 
arasındaki farka bakarak her bir sabit debi için oluşan sıcaklık dalgalanması durumu numaralandırılır. 
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“Debideki Değişikliklere Bağlı Sıcaklık Stabilizasyonu” testi cihazın gücüne göre belirlenmiş farklı 
debilerde arka arkaya yaratılan kullanıcı taleplerinde, sıcaklık dalgalanmalarının her bir debi değeri 
için ne kadar süre içerisinde konfora göre belirlenmiş bir sıcaklık farkının altına düştüğünü inceler. 
 
“Minimum Nominal Kullanım Suyu Debisi” testinde ise cihaz üzerinde söz konusu standart tarafından 
belirlenen minimum debilerde kullanıcı talepleri yaratılır. Cihazın çalışabildiği minimum değerdeki 
debide yaratılan kullanıcı talebinde, standart tarafından belirlenmiş bir süreden sonra belirli bir süre 
yapılan ölçümlerde sıcaklık dalgalanmasının konfora göre belirlenmiş bir sıcaklık farkının altına düşüp 
düşmediği incelenir. 
 
Son olarak “Birbirini Takip Eden Sıcak Su Taleplerinde Sıcaklık Dalgalanmaları” testinde sabit 
debideki akış düzenli olarak artan süreler boyunca durdurulur. Her bir kullanıcı talebindeki sıcaklığın 
maksimum noktası bir önceki talepteki maksimum nokta ile karşılaştırılarak aradaki farkın konfor 
açısından belli bir aralığın içerisinde kalıp kalmadığı kontrol edilir. 
 
Bu çalışmadaki konfor modeli, yukarıda verilen testlerden “Bekleme Süresi Testi” genel mantığıyla 
referans alınarak kurulmuştur. Modellenen birincil ve ikincil ısı değiştiricisi eşleştirmelerinde devre 
suyu konforlu çalışma şeklindeki gibi belli bir değere kadar ısıtılmış ve arkasından kullanıcı talebi 
oluşturulmuştur.  
 
 
 
 
6. SAYISAL VE DENEYSEL SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Yukarıda verilen denklem setlerinin belirlenen giriş ve başlangıç koşullarında sonlu elemanlar 
yöntemiyle çözülmesinin ardından elde edilen sayısal sonuçlar deneysel sonuçlar ile kıyaslanmıştır. 
Deneyler yapılırken, sayısal çözümlerdeki giriş ve başlangıç koşulları kullanılmıştır. Deneysel ve 
sayısal sonuçlar daha önce de belirtildiği gibi iki farklı birincil ve ikincil ısı değiştiricisi eşleştirmesi için 
elde edilmiştir. Deneyler Şekil 17’de gösterilen kombilerin ısıtma ve kullanım suyu fonksiyonları ile ilgili 
testlerinin yapıldığı, bu tür testler için özel olarak geliştirilmiş bir test cihazı ile yapılmıştır. 
 

 
 

Şekil 17. Kombilerin Test Edilmesinde Kullanılan Test Cihazının Görünüşü 
 
İlk birincil/ikincil ısı değiştiricileri eşleştirmesi konik ısı değiştiricisi ve 24 plakalı ısı değiştiricisi arasında 
yapılmıştır. Bu bağlamdaki 8.7 l/dak’lık bir kullanıcı talebindeki ekonomik çalışma şeklini yansıtan 
deneysel ve sayısal sonuçlar Şekil 18’de verilmiştir.  
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Şekil 18. Konik Isı Değiştiricisinde ve 24 Plakalı Isı Değiştiricisinden Oluşan Cihaz Modeli İçin 
Ekonomik Çalışma Şeklinde Çıkış Sıcaklıklarının Karşılaştırılması 

 
İkinci birincil/ikincil ısı değiştiricileri eşleştirmesi dikdörtgensel ısı değiştiricisi ve 26 plakalı ısı 
değiştiricisi arasında yapılmıştır. Bu koşullardaki bir cihazın 10.4 l/dak’lık bir kullanıcı talebindeki 
ekonomik çalışma şeklini yansıtan deneysel ve sayısal sonuçlar Şekil 19 ile verilmiştir. 

  

 
 

Şekil 19. Dikdörtgensel Isı Değiştiricisinde ve 26 Plakalı Isı Değiştiricisinden Oluşan Cihaz Modeli İçin 
Ekonomik Çalışma Şeklinde Kullanım Suyu Çıkış Sıcaklıklarının Karşılaştırılması 

 
İkinci birincil/ikincil ısı değiştiricileri eşleştirmesi için sistemdeki devre suyunun herhangi bir kullanıcı 
talebi düşünülerek düzenli olarak ısıtıldığı konforlu çalışma şeklini yansıtan deneysel ve sayısal 
sonuçlar 10.4 l/dak’lık bir kullanıcı talebi için Şekil 20’de verilmiştir.  
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Şekil 20. Dikdörtgensel Isı Değiştiricisinde ve 26 Plakalı Isı Değiştiricisinden Oluşan Cihaz Modeli İçin 
Konforlu Çalışma Şeklinde Kullanım Suyu Çıkış Sıcaklıklarının Karşılaştırılması 

 
Deneysel sonuçlar ve sayısal sonuçlar, oluşturulan iki cihaz modeli için de birbirine yaklaşmaktadır. 
Böylece 5 genel 1-D enerji denklemi ile doğal gazla çalışan kombi tipi bir ısıtma cihazının farklı 
çalışma şekillerine ve farklı bileşenlere göre konfor seviyelerinin öngörülebilmesini sağlayan sayısal 
çözümler elde edilmiş ve deneysel olarak doğrulanmıştır.  
 
Elde edilen çözüm algoritmasının doğrulanmasının bir diğer yolu, sistemin zamanla termodinamik 
olarak dengeye ulaştığının gösterilmesidir. Şekil 21 ile konik ve 24 plakalı ısı değiştiricilerinden 
oluşturulan eşleştirmede sistem içerisinde verilen ve alınan enerjilerin zamanla dengeye geldiği 
gösterilmektedir. Birincil ısı değiştiricisinde yanma gazlarının birim zamanda verdiği enerji devre 
suyunun aldığı enerjiye eşit olurken, plakalı ısı değiştiricisindeki devre suyu tarafından verilen enerji de 
kullanım suyunun aldığı enerjiye eşit olmaktadır. 
 

 
 

Şekil 21. Konik Isı Değiştiricisi ve 24 Plakalı Isı Değiştiricisinden Oluşan Sistemin Termodinamik 
Dengeye Ulaşması 
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Sayısal çözümün Şekil 21’dekine benzer bir biçimde doğrulanması dikdörtgensel ve 26 plakalı ısı 
değiştiricilerinden oluşan cihaz modeli için de yapılmıştır. İkinci eşleştirme için zamanla ulaşılan 
termodinamik denge Şekil 22’de gösterildiği gibidir. 
 

 
 

Şekil 22. Dikdörtgensel Isı Değiştiricisi ve 26 Plakalı Isı Değiştiricisinden Oluşan Sistemin 
Termodinamik Dengeye Ulaşması 

 
Sistem içerisindeki kullanım suyu, gaz, devre suyu ve duvar içerisinde zamanla depolanan enerji 
miktarları termodinamik dengeye doğru gidilirken sıfıra yaklaşır. Şekil 23, DS, KS, duvar ve gazda 
birim zamanda depolanan enerjideki değişimi göstermektedir. 
 

 
 

Şekil 23. Konik Isı Değiştiricili ve 24 Plakalı Isı Değiştiricili Sistemde KS, DS, Gaz ve Duvar 
Taraflarında Birim Zamanda Depolanan Enerjinin Zamanla Değişimi 

 
Dikdörtgensel ısı değiştiricili ve 26 plakalı ısı değiştiricili sistemde birim zamanda depolanan enerjilerin 
değişimi Şekil 24’te gösterildiği gibi bir önceki sistem ile aynı davranışı göstermektedir. 
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Şekil 24. Dikdörtgensel Isı Değiştiricili ve 26 Plakalı Isı Değiştiricili Sistemde KS, DS, Gaz ve Duvar 
Taraflarında Birim Zamanda Depolanan Enerjinin Zamanla Değişimi 

 
Sayısal çözüm ile elde edilmek istenen en önemli noktalardan bir tanesi konforlu çalışma şeklinde elde 
edilen kullanım suyu çıkış sıcaklığındaki ani düşüş ve yükseliş noktalarıdır. Konforlu çalışma 
şeklindeki bir cihazın ön ısıtmasından sonra yaratılan kullanıcı talebi konfor testlerinden “Bekleme 
Süresi Testi”ne genel olarak benzemektedir. Konfor testlerinin en önemlilerinden bir tanesi olan bu 
testteki ani yükseliş ve alçalış noktaları ve aradaki zamanın konfor açısından belirlenmiş esaslara göre 
yorumu testten alınan puanı etkileyen en önemli faktördür. Plakalı ısı değiştiricisinden geçen kullanım 
suyunun sıcaklığı ön ısıtma sonucunda ısınan devre suyu ile bir anda yükseltmektedir. Ancak cihaz 
yazılımından dolayı oluşan ateşlemedeki gecikme, kullanım suyunun sıcaklığında, takiben bir düşüş 
yaratmaktadır. Bu durum Şekil 20’de ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir.  
 
Bu çalışmada vurgulanmak istenen bir diğer nokta konforlu çalışma şekli ile ekonomik çalışma şekli 
arasındaki farktır. Kullanıcı talebi olmadığı durumlarda konforlu çalışma şeklinde enerji boşuna 
harcanmış olsa da Şekil 25’te deneysel olarak gösterildiği üzere kullanıcı istediği sıcaklıktaki suyu çok 
daha hızlı bir şekilde alabilmektedir. Bu çalışmada kurulan matematik model ile Şekil 25’teki fark 
hesaplama yolu ile de gösterilmek istenmiştir. Elde edilen bu tür bir hesap algoritması ile cihazlar 
henüz tasarım aşamasındayken dahi sistem girdilerinde yapılan değişikliklerin çıktılar üzerindeki 
etkileri ölçülebilecektir. Şekil 26’da ekonomik ve konforlu çalışma şekilleri arasındaki fark sayısal KS 
çıkış sıcaklıkları ile gösterilmiştir. 
 
 Şekil 25 ve 26, dikdörtgensel ve 26 plakalı ısı değiştiricili cihaz sisteminin sayısal sonuçları ve 
deneysel verileri referans alınarak oluşturulmuştur. 
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Şekil 25. Konforlu ve Ekonomik Çalışma Şekillerinde Deneysel KS Çıkış Sıcaklıklarının 
Karşılaştırılması 

 

 
 

Şekil 26. Konforlu ve Ekonomik Çalışma Şekillerinde Sayısal KS Çıkış Sıcaklıklarının Karşılaştırılması 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada kombi tipi bir ısıtma cihazı sıcak kullanım suyu sağlama fonksiyonu açısından tüm 
sistem parametreleri dikkate alınarak incelenmiştir. Standart bir kombi cihazının ekonomik ve konforlu 
çalışma şekillerinde, kullanım suyu çıkış sıcaklığının zamanla değişimi matematiksel olarak 
modellenmiş, sayısal olarak çözülmüş ve deneysel olarak doğrulanmıştır. Deneysel ve sayısal olarak 
gösterildiği üzere kombi tipi bir cihazın kullanım suyu sağlama konforu hazırda sıcak devre suyu 
tutarak büyük ölçüde artmaktadır. Ancak Şekil 9’da da gösterildiği gibi kullanıcı talebi olmadığı 
durumlarda da sürekli devre suyunun ısıtılması sonucu enerji boşuna harcanmış olmaktadır. Sonuç 
olarak, kullanım suyu konforundaki artış, verimlilikten düşüş anlamına gelmektedir. Bir cihazın sıcak 
kullanım suyu sağlama konforu bileşenlerinin fiziksel özelliklerine ve sistemin çalışma şekline göre 
değişmektedir. Bu çalışmanın en önemli kazanımlarından bir tanesi “Bekleme Süresi Testi”nin sayısal 
ortamda yaratılması olmuştur. Böylece cihazların bu test sonucundaki performansı sayısal çözümlerle 
öngörülebilecektir.  
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Bundan sonra yapılacak çalışmalarda EN 13203-1 tarafından belirlenen konfor testlerinin tamamı aynı 
sayısal algoritma kullanılarak parametrik olarak modellenecektir. Standart kombi için oluşturulan 
model sırayla Tablo 2’de verilen tüm gaz yakıtlı birleşik mahal/kullanım suyu ısıtma cihazları için de 
oluşturulacaktır.  
 
Cihaz tasarımı aşamasında hazır modellerden faydalanılabilecek, bazı temel sonuçlar laboratuarda 
deneme yapmadan bilgisayar ortamında öngörülebilecektir. Bu sayede test sayılarında önemli bir 
düşüş olacak, laboratuarda deneme-yanılma ile harcanan zaman önlenmiş olacaktır. Cihaz 
tasarımlarında laboratuarda harcanan zaman ve enerjinin büyük ölçüde azaltılması ile kurulan 
matematik modeller çok önemli bir amaca hizmet etmiş olacaktır. 
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SEMBOLLER 
 
Tg  birincil ısı değiştiricisinde yanma sonucu açığa çıkan gazların sıcaklığı, ˚C 
Tadia  adyabatik alev sıcaklığı, ˚C 
Td  birincil ısı değiştiricisinin duvar sıcaklığı, ˚C 
Tsu(1)  birincil ısı değiştiricisindeki devre suyu sıcaklığı, ˚C 
Tsu(2)  ikincil ısı değiştiricisindeki devre suyu sıcaklığı, ˚C 
Tsu(3)  ikincil ısı değiştiricisindeki kullanım suyu sıcaklığı, ˚C 
T∞   dış ortam sıcaklığı, ˚C 
QDS  devre suyundan kullanım suyuna aktarılan ısı, J 
R0  konik birincil ısı değiştiricisi iç duvar yarıçapı, m 
R1  konik birincil ısı değiştiricisi iç ve dış duvar yarıçaplarının ortalaması, m 
R2  konik birincil ısı değiştiricisi dış duvar yarıçapı, m 
R3  konik birincil ısı değiştiricisinin dış yarıçapı, m 
s  birincil ısı değiştiricisinin boyu, m 
z  birincil ısı değiştiricisindeki devre suyu kanalının toplam uzunluğu, m 
ρgaz  yanma sonucu açığa çıkan gazların yoğunluğu, kg/m

3 

ρsu  suyun yoğunluğu, kg/m
3 

ρd  birincil ısı değiştiricisi duvarının yoğunluğu, kg/m
3 
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hs  birincil ısı değiştiricisindeki devre suyunun taşınım ısı geçiş katsayısı, W/m
2
-K 

hg  birincil ısı değiştiricisindeki yanma gazlarının taşınım ısı geçiş katsayısı, W/m
2
-K 

hsu(2)  plakalı ısı değiştiricisindeki devre suyu tarafının taşınım ısı geçiş katsayısı, W/m
2
-K 

hsu(3)  plakalı ısı değiştiricisindeki kullanım suyu tarafının taşınım ısı geçiş katsayısı, W/m
2
-K 

h∞  dış ortamın doğal taşınım katsayısı, W/m
2
-K 

Ug  birincil ısı değiştiricisinde gaz ve duvar arasındaki toplam ısı geçiş katsayısı, W/m
2
-K 

Usu(1)  birincil ısı değiştiricisinde duvar ve su arasında toplam ısı geçiş katsayısı, W/m
2
-K 

UPID  kullanıcı talebinin olduğu durumda plakalı ısı değiştiricisinin toplam ısı geçiş katsayısı, W/m
2
-K 

UPID,öı  ön ısıtma durumunda plakalı ısı değiştiricisindeki toplam ısı geçiş katsayısı, W/m
2
-K  

kd  birincil ısı değiştiricisi duvarının ısı iletim katsayısı, W/m-K 
Aty,s  birincil ısı değiştiricisinde duvardan devre suyuna ısı geçişinin yapıldığı toplam alan, m

2 

Aty,g  birincil ısı değiştiricisinde yanma gazlarından duvara ısı geçişinin yapıldığı toplam alan, m
2 

Aka,g  birincil ısı değiştiricisindeki yanma sonucu oluşan atık gazın aktığı kanalın kesit alanı, m
2 

Aka,s  birincil ısı değiştiricisindeki devre suyunun aktığı kanalın kesit alanı, m
2 

Aka,d  birincil ısı değiştiricisi duvarının ortalama kesit alanı, m
2 

Ao  birincil ısı değiştiricisinin dış yüzey alanı, m
2 

ηkanat  kanat verimliliği 
cpg  gazın sabit basınçtaki öz ısısı, J/kg-K 
cpsu  suyun sabit basınçtaki öz ısısı, J/kg-K 
cd  duvarın öz ısısı, J/kg-K 
APID  plakalı ısı değiştiricisindeki bir plaka yüzeyinin alanı (ısı geçiş alanı), m

2 

lPID  plakalı ısı değiştiricisinin uzunluğu, m 
VDSK  plakalı ısı değiştiricisindeki bir devre suyu kanalının hacmi, m

3 

VKSK  plakalı ısı değiştiricisindeki bir kullanım suyu kanalının hacmi, m
3 

gm
.

 yanma sonucu oluşan atık gazın debisi, kg/s 

)1(

.

sum   birincil ısı değiştiricisinden geçen devre suyunun debisi, kg/s  

)2(

.

sum  plakalı ısı değiştiricisinin bir kanalından geçen devre suyunun debisi, kg/s 

)3(

.

sum  plakalı ısı değiştiricisinin bir kanalından geçen kullanım suyunun debisi, kg/s 

Rt,g-d  yanma gazları ve birincil ısı değiştiricisinin duvarı arasındaki toplam direnç, K/W 
Rt,su(1)-d  birincil ısı değiştiricisindeki devre suyu ve değiştirici duvarı arasındaki toplam direnç, K/W 
RPID  ikincil ısı değiştiricisindeki KS ve DS arasındaki toplam direnç, K/W 
n  toplam kontrol hacmi sayısı    
 
Alt/Üst İndisler 
 
m  incelenen kontrol hacminin numarası 
p/p+1  şimdiki/bir sonraki zaman adımı 
su(1)  birincil ısı değiştiricisindeki devre suyu 
su(2)  ikincil ısı değiştiricisindeki devre suyu 
su(3)  ikincil ısı değiştiricisindeki kullanım suyu     
 
Kısaltmalar 
 
DS  devre suyu 
KS  kullanım suyu 
PID  plakalı ısı değiştiricisi 
DSK  devre suyu kanalı 
KSK  kullanım suyu kanalı 
GK  giriş koşulu   
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ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ 
ANALİZİ 

 
 

Ahmet COŞKUN 
Çağlar GEREDELİOĞLU 
Ali BOLATTÜRK 
Mustafa Yasin GÖKASLAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, güvenilir kaynaklardan enerjiyi sağlama arayışı enerji dünyasının 
en önemli gündemi haline gelmiştir. Özellikle enerjide ortaya çıkan dar boğaz ile enerjide yeni 
teknolojilerin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Dolayısıyla, elektrik enerjisi üreten mevcut 
santrallere belirli iyileştirmeler uygulanarak verimleri arttırılmalı, kayıpları da en aza indirilmelidir. 
Bunun sonucu olarak, bu çalışmalarla enerji sorunun çözümünde önemli adımlar atılmış olacaktır. 
 
 
Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren Çayırhan termik santralinin enerji ve ekserji analizleri 
yapılmıştır. Termik santralin her bir ünitesinin giriş ve çıkış noktalarının termodinamik özellikleri EES 
paket programı yardımıyla belirlenmiştir. Elde edilen termodinamik özellikler yardımıyla termik 
santralin ısıl ve ikinci yasa verimleri sırasıyla %38 ve %53 olarak bulunmuştur. Termik santralde en 
fazla ekserji kayıpları sırasıyla; kazan, türbin grupları, kondenser, ısıtıcı grup ve pompa gruplarında 
meydana gelmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Verim, Enerji, Ekserji, Termik santral 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
From the beginning of the second part of the 20th century, seeking for reliable energy sources to 
produce energy through that way has become the best agenda for the energy world. Especially 
deficiency of the energy leads us to find new technologies to produce it. Power plants should be 
improved in order to increase their efficiency and reduce their losses. Eventually, with the help of 
these studies, every possible step to solve energy problems will be taken. 
 
In this study, energy and exergy analyses of Çayırhan power plant in Turkey was done. With the help 
of EES software package, thermodynamic properties of each input and output units of thermal power 
plant are determined. The thermal and second law efficiency of thermal power plant are respectively; 
%38 and %53 with the help of the thermodynamic properties are obtained. In the thermal power plant 
the biggest exergy loses successively; boiler, turbine groups, condenser, heater groups and pump      
 
Key Words: Efficiency, Energy, Exergy, Thermal power plant 
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1. GİRİŞ 
 
Sürdürülebilir bir gelecek için gerekli olan, enerjinin kullanımı değil aynı zamanda enerjinin verimli 
kullanılmasıdır. Bundan dolayı ekserji terimi ve ekserji analizi insanlık için büyük önem arz etmektedir. 
Enerji ve ekserji analizi, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarını birlikte ele alan ve enerjinin 
maksimum kullanılabilirliğini ifade eden bir analiz şeklidir [1].  
 
Güç santrallerinin performanslarının belirlenmesi ve santraller üzerinde iyileştirmelerin yapılması, 
üretilecek enerjinin boşa harcanmaması açısından önem arz etmektedir. Bunun anlamı, verimliliği 
arttırmak ve güç üretimini en üst düzeye çıkartmaktır. Santrallerin verim ve güçlerinin iyileştirilmesi 
için, günümüzde birçok teknolojiler geliştirilmiş ve halen de geliştirilmektedir. Günümüzde yaygın 
olarak kullanılan santrallerden birisi de termik santrallerdir. Termik santraller; katı, sıvı ve gaz halindeki 
yakıtlarda var olan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini de elektrik enerjisine dönüştüren 
tesislerdir. Yani termik santraller fosil yakıtların kimyasal enerjisinden elektrik enerjisi elde eden 
tesislerdir. Fosil yakıtlı santraller kullandıkları yakıtın cinsine göre; katı yakıtlı (Kömür ve Linyit), sıvı 
Yakıtlı (Fuel-Oil), gaz yakıtlı (doğalgaz) olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. 
 
Literatürde güç santrallerinin performans analizlerine yönelik birçok çalışma mevcuttur. Rosen ve 
Dincer (2004), yaptıkları çalışmada ölü hal şartlarını farklı seçerek kömür yakıtlı bir güç santraline 
enerji ve ekserji analizini uygulamışlardır. Enerji ve ekserji analizini hem tüm sisteme hem de sistemin 
tüm bileşenlerine ayrı ayrı uygulayarak sonuçları analiz etmişlerdir [2].  
 
Ünal (2009), yaptığı çalışmada Türkiye’de çalışmakta olan bir termik santralin ikinci ünitesine 
termoekonomik analiz uygulayarak ünite ekipmanlarının her birinin termoekonomik analizini ve 
değerlendirilmesini yapmıştır. Her ekipmana ayrı ayrı enerji ve ekserji dengeleri kurarak ortalama 
ekserji maliyetlerini belirlemiş, kayıp ve tahrip olan enerji ve ekserjileri bulmuş, yok olan ekserji oranı 
belirlenerek eksergoekonomik faktörler çıkarılmıştır. Analiz sonuçları arasında bağlantı kurularak 
düzeltme yapılabilecek ekipmanlar belirlenerek çözüm önerileri sunulmuştur [3]. 
 
Tsatsaronis and Park (2002), yaptıkları çalışmada bir kojenerasyon sistemi üzerinden ısıl sistemlerin 
termodinamik analizinde ve sistem elemanlarının maliyet analizinde önlenemez ve önlenebilir ekserji 
tüketimlerinin etkisini araştırmışlardır. Sistemdeki her komponente ekserji dengeleri kurularak ortalama 
ekserji maliyetleri belirlenmiş ve eksergoekonomik faktörler çıkartılmıştır. Çalışmada özellikle 
önlenebilir ekserji tüketiminin üzerinde durulması gerektiğini, ekserji tüketiminin azaltılabileceği 
bölümlerin belirlenmesi ve tüketimlerin azaltılması sayesinde yatırım maliyetlerinin  azaltılabileceğini 
ifade etmişlerdir [4]. 
 
Guarinello Jr. et al. (2000), yaptıkları çalışmada bir gaz türbinli kojenerasyon sistemine 
termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları uygulamışlardır. Santralin her bir ekipmanı için ekserjetik 
ürün maliyetleri çıkarılarak tüm sistem için ekserji ve maliyet analizi yapılmıştır. Termoekonomik 
analizler sonucunda sistemden elde edilen elektrik ve buhar üretim maliyetlerini hesaplamışlardır [5].  
 
Kwak et al. (2003), yaptıkları çalışmada 500 MW’lık kombine çevrim santralinin ekserji ve 
termoekonomik analizini gerçekleştirmişlerdir. Santralin tüm komponentlerine enerji ve kütle korunumu 
kanunlarını uygulamışlardır. Ayrıca, her bir elemana ve genel olarak sisteme ekserji ve ekserjetik 
maliyet analizleri yapmışlardır. Çalışmada bilgisayar programı geliştirilerek sisteme ait üretim 
maliyetleri ve termodinamik performans incelenmiştir [6]. 
 
Kaya (2008), yaptığı çalışmada basit Rankine buhar çevrimini ele almıştır. Çevrimin verimli olarak 
çalışmasını etkileyen parametreleri dikkate alarak, çevrime ekserji analizi uygulamış ve sistemin 
ekserji verimliliğini belirlemeye çalışmıştır. Çalışmada, kapalı ve adyabatik kabul edilen sistemin termik 
verim ve ekserjetik verimleri mukayese edilerek sistemin net güç çıktısına etki eden parametreler 
belirlenmiştir [7]. 
 
Bu çalışmada, Çayırhan termik santralinin ünitelerinde belirlenen 46 adet düğüm noktasının 
termodinamik özellikleri EES paket programı ile bulunmuş olup termik santrale termodinamiğin birinci 
ve ikinci yasası ışığında enerji ve ekserji analizleri uygulanmıştır. Termik santrale uygulanan enerji ve 
ekserji analizleri sonucunda santralin ısıl ve ikinci yasa verimleri, sistemdeki tersinmezliklere bağlı 
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olarak meydana gelen kayıplar tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve düzeltme 
yapılabilecek ekipmanlar belirlenerek çözüm önerileri sunulmuştur.  
 
 
 
 
2. TERMİK SANTRALİN TANITIMI 
 
Çayırhan Termik Santrali; Ankara’ya 120 km, Beypazarı’na 22 km ve Nallıhan’a 37 km mesafededir. 
Çayırhan Termik Santralinin tesis şeması Şekil 1’de gösterilmektedir. Çayırhan Termik Santrali’nde, 
Nallıhan Yöresindeki kapalı maden ocaklarından çıkarılan düşük kalorili linyitler yakıt olarak 
kullanılmaktadır. Linyitler bir takım proseslerden sonra, pulverize hale getirilerek yanmak üzere 
kazana püskürtülür. Sistemin su ihtiyacı Sarıyar baraj gölünden sağlanır. Su, arıtma işleminden 
geçirildikten sonra kazana verilir. Kazanda yanma sonucunda oluşan ısı ile buhar elde edilir. Türbine 
verilen buharın türbini döndürmesi ile hareket enerjisi elde edilir. Hareket enerjisi de jeneratörde 
elektrik enerjisine çevrilir. Türbinde kullanılan buhar, soğutma suyu yardımı ile kondenserde 
yoğuşturulur ve kazan besleme pompaları ile tekrar kazana verilir. Çevrim bu şekilde tamamlanır. 
 

 
 

Şekil1. Çayırhan Termik Santralinin Tesis Şeması 
 
 
 
 

3. TERMİK SANTRALİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ 
 
Herhangi bir kontrol hacmi için, kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edilerek kütle, enerji ve 
ekserji denklemleri sırasıyla aşağıdaki gibidir. 

 

  çg mm   (1) 

  ggçç hmhmWQ   (2) 

   kayıpgkütle,çkütle,işısı XXXXX   (3) 
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Burada “g” girişi, “ç” çıkışı göstermekte olup, Q  ve W  net ısı ve iş girdisi, m  kütlesel debi, h entalpi, 

kayıpX  ekserji kaybıdır. “0” indisi ölü hali simgelemektedir. ısıX , T sıcaklığındaki bir ısıl kaynaktan elde 

edilen net ekserji transferini belirtmektedir. 
 

  Q)T/T1(X 
0ısı     (4) 

 
denklemiyle ifade edilmektedir. Özgül ekserji, 
 

)ss(Thhx 000     (5) 

 
ile verilmektedir. Toplam ekserji ise, özgül ekserjiyle kütlesel debinin çarpımıyla, 
 

xmX      (6) 

 
bağıntısı ile bulunmaktadır. Türbinin ikinci yasa verimi, türbinden elde edilen yararlı işin, elde 
edilebilecek en çok işe (tersinir) oranı olarak, 
 

trt,

t
IIt,

W

W




      (7) 

 

şeklinde tanımlanmaktadır. Burada, tW
  gerçek türbin gücüdür. trt,W  tersinir türbin gücü olup, 

kayıpXW  t ’ye eşittir. Pompanın ekserjetik verimi,   

 

p

trp,

IIp,
W

W




     (8) 

 

bağıntısı ile ifade edilmektedir. Burada, pW
  gerçek pompa gücüdür. trp,W  tersinir pompa gücü olup, 

kayıpXW  p ’ye eşittir. 

 
Isı değiştiricisi ve kondenser için ikinci yasa verimi ise soğuk akışın ekserjisindeki artışın, sıcak akışın 
ekserjisindeki azalışa oranlanmasıyla elde edilmektedir. 
 

sıcak

soğuk

)(

)(

çg

gç

KID,II,
XX

XX








      (9) 

 
(9) no’lu eşitlikte soğuk ve sıcak, sırasıyla soğuk ve sıcak akışkanı göstermektedir. Denklemde pay ve 
payda arasındaki fark, ısı değiştiricisi ve kondenser için ekserji kaybını ifade etmektedir. Kondenserde 
sıcak akışkanın verdiği ekserji santraldeki ekserji kayıpları içinde değerlendirilebilir.  
 
Termik santrallerin ısıl verimi aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 
 

girenQ

W



net

th      (10) 
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Burada netW  santralin ürettiği net güç olup, girenQ ise santrale kazanda verilen ısı miktarıdır. Termik 

santralin ikinci yasa verimi ise gerçek ısıl verimin aynı koşullarda olabilecek en yüksek (tersinir) ısıl 
verime oranıdır. Ekserji verimi, 
 

tr


 II    (11) 

 
şeklinde ifade edilmektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Çalışmada, Çayırhan Termik Santralinin enerji ve ekserji analizlerinde ölü hal sıcaklığı ve basıncı 
sırasıyla 25 °C ve 1 bar olarak alınmıştır. Hesaplamalarda, kazanında kullanılan yakıt linyit olarak 
alınmış olup, yakıtın debisi ve alt ısıl değeri sırasıyla 38.889 kg/s ve 2400 kcal/kg olarak alınmıştır.  
Santraldeki hava fazlalık katsayısı ise 1.6 olarak kabul edilmiştir.  
 
Santralin enerji ve ekserji analizlerinde, formüller ve kabuller kullanılarak termodinamik özellik 
fonksiyonlarını içeren bir bilgisayar programı EES (Engineering Equation Solver) kullanılmıştır [8]. 
Termik santralden alınan 46 adet noktanın dataları doğrultusunda, her bir noktanın termodinamik 
özellikleri EES paket programında hesaplanmış olup, Tablo 1’de gösterilmiştir.  
 
Santralden alınan datalar ve yapılan hesaplamalar sonucunda, su, besleme suyu pompasına 150.7 °C 
sıcaklıkta ve 484.9 kPa basınçta gelmekte, 153 °C sıcaklıkta ve 18200 kPa basınçta pompayı terk 
etmektedir. Bu durumda besleme suyu pompasının ikinci yasa verimi %94.3 civarındadır. Besleme 
suyu pompasında basıncı arttırılan su 290 °C sıcaklıkta kazana girmektedir. Çayırhan Termik 
Santralındaki kazan, tabii sirkülâsyonlu, domlu, su borulu, çift geçişli içten yanmalı, pulverize kömürlü 
dikey tip bir kazandır. Kazanda yanma sonucu meydana gelen gazlar ısılarını konveksiyon ve 
radyasyon yolu ile kazanın daha üst kısımlarında bulunan kazan borularına vererek, bu borulardan 
geçen suyun sıcaklığını arttırırlar. Kazanda yakıtın yanmasıyla elde edilen enerji miktarı 390787.8 
kJ/s’dir. Bu enerjinin %88’lik kısmı suya aktarılmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kazanın 
ikinci yasa verimi %73 civarında bulunmuştur.  
 
530 °C sıcaklık ve 13500 kPa basınçta kazandan ayrılan kızgın buhar, yüksek basınç türbinine 
girmektedir. Buhar, türbinin içerisinde ilerlerken iş meydana getirir ve hacmi genişler. Yapılan 
hesaplamalarda yüksek basınç türbininde birim zamanda elde edilen iş 39838.4 kW’tır. Yüksek basınç 
türbininin ikinci yasa verimi ise %93.5 civarındadır. Yüksek basınç türbininden ayrılan buhara kazanda 
ara ısıtma işlemi uygulanarak buharın kuruluk derecesinin azalması önlenmektedir. Kızdırma işlemi 
sonucunda sıcaklık tekrar yükseltilerek buharın kullanılabilirliği artırılmaktadır. 530 °C sıcaklıkta ve 
3600 kPa basınçta orta basınç türbinine giren kızgın buhar, 280 °C sıcaklıkta ve 500 kPa basınçta 
türbini terk etmektedir. Yapılan hesaplamalarda orta basınç türbininde birim zamanda elde edilen iş 
54322.9 kW’tır. Orta basınç türbininin ekserji verimi ise %92 civarındadır. Alçak basınç türbininde ise 
birim zamanda elde edilen iş 59661.4 kW olup, alçak basınç türbininin ikinci yasa verimi %91 
civarındadır. Türbinden kullanılabilirliği oldukça düşük olarak gelen buhar 40.79 °C sıcaklıkta ve 7.7 
kPa basınçta kondensere girmekte, 40 °C sıcaklıkta ve 7.7 kPa basınçta kondenserden çıkmaktadır. 
Yapılan hesaplamalara göre kondenserin ikinci yasa verimi %51 civarında bulunmuştur. Kazan 
besleme suyunun kazana girmeden önce türbin kademelerinden alınan ara buharların gönderildiği ön 
ısıtıcılarda ısıtılmasıyla sıcaklığının yükselmesi, kazanın verimini artırmakta dolayısıyla da santralin 
verimi artmaktadır. Analizler sonucunda, santralin ısıl verimi ve ikinci yasa verimi sırasıyla %38 ve 
%53 olarak bulunmuştur.  
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Tablo 1. Noktaların Termodinamik Özellikleri [9] 
 

 
Basınç 
(kPa) 

Sıcaklık 
(ºC) 

Entalpi 
(kJ/kg) 

Debi 
(kg/s) 

Entropi 
(kJ/kgK) 

Kuruluk 
derecesi 

Ekserji 
(kW) 

0 100 25 104.9 - 0.3669 - - 

1 7.7 40 167.5 104.2 0.5724 - 138.6 

2 1800 40.4 170.8 104.2 0.577 - 339.6 

3 1800 40 169.1 104.2 0.5717 - 328.9 

4 100 5 99.61 441.8 5 1.368 - 192.3 

5 1760 43 181.6 109.2 0.6115 - 412.1 

6 1760 42.7 180.4 109.2 0.6076 - 407.7 

7 150 143 2759 4 7.387 - 2244 

8 150 124 2326 4 6.115 - 2036 

9 1760 46.5 196.2 109.2 0.658 - 508.5 

10 1760 46 194.1 109.2 0.651 - 490.8 

11 33.4 71.6 2512 5 7.393 0.95 1561.3 

12 33.4 57.1 239.4 5 0.796 - 31.9 

13 1760 70.9 298.2 109.2 0.965 - 1631.7 

14 1760 74 311.2 126.1 1.003 - 2117.4 

15 145 110.3 2649 6.1 7.124 0.98 3237 

16 145 104 439.5 6.1 1.361 - 232.9 

17 1760 99.5 418.3 126.1 1.3 - 4429.1 

18 328 225 2916 5.8 7.376 - 4207.9 

19 328 85 546.3 16.9 1.666 - 757.9 

20 1760  124.2 522.7 126.1 1.572 - 7397.7 

21 850   316 3089 5.6 7.263 - 5158.2 

22 484.9  150.7 635.1 148.7 1.849 - 13148.5 

23 18200  153 656.1 148.7 1.853 - 16091.7 

24 18200   152 651.8 141.4 1.843 - 15114.5 

25 1640  401 3256 5.8 7.231 - 6445.5 

26 468.5  149.4 629.7 18.055 1.836 - 1567.4 

27 18200  184 789.4 141.3 2.155 - 21403.2 

28 3930  350 3070 12.2 6.554 - 13693.7 

29 3930  223 967.8 12.2 2.566 - 2571.8 

30 18200  225 971.1 141.4 2.535 - 31074.6 

31 15600   290 1284 125.3 3.132 - 44434.2 

32 13500  530 3413 125.3 6.521 - 184566.4 

33 3930   350 3095 125.3 6.594 - 141939.9 

34 3930   350 3095 113.1 6.594 - 128150.1 

35 3600   530 3519 113.1 7.232 - 154580.8 

36 1681  401.8 3257 5.8 7.221 - 6466.2 

37 871  318.1 3093 5.6 7.259 - 5184.9 

38 500  280 3023 101.7 7.388 - 83852.5 

39 346  225.2 2916 5.8 5.833 - 4249.4 

40 150  111.3 2651 6.1 7.113 0.98 3266.9 

41 35.4  72.95 2515  5 7.375 0.95 1602.5 

42 7.7  40.79 2383 84.7 7.628 0.92 9591.1 

43 160   31 130.1 2986.1 0.451 - 821.2 

44 120  37.3 37.3 2986.1 0.536 - 2756.2 

45 160  31 130.1 2986.1 0.451 - 821.2 

46 120  37.3 156.3 2986.1 0.5362 - 2756.2 

 
Yapılan enerji ve ekserji analizleri sonucunda, santraldeki ünitelerin ekserji kayıpları Şekil 2’de 
sunulmaktadır. Şekil 2’den görüleceği üzere en fazla ekserji kaybı alçak basınç türbininde meydana 
gelmektedir. Daha sonra sırasıyla orta basınç ve yüksek basınç türbininde meydana gelmektedir. 
Ejektör, glend kondenser, yoğuşturucu pompası ve kazan besleme pompasının ekserji kayıpları 
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türbinlere nazaran oldukça düşüktür. Türbinlerde buharın enerjileri önce kinetik enerjiye daha sonra 
mekanik enerjiye dönüşmektedir. Yüksek basınç türbininden alçak basınç türbinine doğru enerji 
dönüşümü arttığı için, ekserji kaybı da artmaktadır. 
 

 
 

Şekil 2. Ünitelerin Ekserji Kayıpları [9] 
 
Santraldeki ünitelerin ikinci yasa verimleri Şekil 3’te gösterilmektedir. En yüksek ikinci yasa verimi 
sahip ünite, kazan besleme pompasıdır. Kazan besleme pompasını sırasıyla yüksek basınç ve orta 
basınç türbini izlemektedir. Türbinler kıyaslandığında, yüksek basınç türbininden alçak basınç 
türbinine doğru bir azalma görülmektedir. Bu durum, yüksek basınç türbininde enerjiden daha fazla 
faydalanıldığını göstermektedir. Isıtıcılar kıyaslandığında, alçak basınç ısıtıcılarından yüksek basınç 
ısıtıcılarına doğru bir artış görülmektedir. Yüksek basınç ısıtıcısı-2’nin ikinci yasa verimi %86.5 iken, 
alçak basınç ısıtıcısı-1’in ikinci yasa verimi %74.6 olarak hesaplanmaktadır. Yüksek basınç ısıtıcısı-
2’deki sıcak ve soğuk akışların sıcaklık farkı alçak basınç ısıtıcısı-1’e göre daha fazladır. Bu sebeple 
yüksek basınç ısıtıcısı-2’nin ikinci yasa verimi daha yüksektir.  
 

 
 

Şekil 3. Ünitelerin İkinci Yasa Verimleri [9] 
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Santraldeki ünitelerin grup olarak ekserji kayıpları ise Şekil 4’te sunulmaktadır. Santralde en fazla 
ekserji kaybının olduğu ünite grubu kazandır. Yardımcı ve pompa gruplarının ekserji kayıpları oldukça 
düşüktür. Kazanda ekserji kaybının yüksek çıkması, bu ünitede iyileştirme yapılmasının gerekliliğini 
göstermektedir. Kazanda iyileştirmeler yapılıp, verim arttırılmalıdır. Kazandan sonra sırasıyla türbin 
grubu ve kondenserde ekserji kaybının yüksek olduğu görülmektedir. Kondenserde soğutma suyuna 
verilen enerji kayıp olarak gözükebilir. Ancak pompaya giren akışkanın sıvı olma şartından dolayı bu 
kayıp, zorunlu bir kayıp olmaktadır.  
 

 
 

Şekil 4. Santraldeki Ünite Gruplarının Ekserji Kayıpları [9] 
 
Genel olarak, enerji ve ekserji analizleri değerlendirildiğinde, kazandaki ekserji kaybının azaltılması 
santralin performansını da etkileyecektir. Kazanda ekserji kaybının artmasına sebep olan etkenler iyi 
bir şekilde incelenmelidir. Bu sebeplerden birisi, kazanda borular arasındaki ısı geçişi olabilir. 
Borulardaki ısı geçişine engel olan yüzeydeki tabakaların oluşması engellenmelidir. Kazanda optimum 
yanma sağlanmalıdır. Bunun için kazandaki taze hava fanları sürekli kontrol edilmeli ve tüm yanma 
işlemleri optimum hava fazlalık katsayısında yapılmalıdır. Isıtıcılardaki ekserji kayıpları kazan ve 
türbinlere kıyasla daha düşüktür. Kazan girişinde yapılabilecek küçük düzeydeki iyileştirmeler santralin 
veriminin artmasını sağlayacaktır. Türbin gruplarında yapılabilecek iyileştirmeler türbin 
kademelerinden alınan buharların ekserjilerini ve dolayısıyla ön ısıtıcıların verimlerinin artmasına 
sebep olacaktır. Kondenserdeki ekserji kaybı ise diğer gruplara kıyasla daha düşüktür. Kondenser 
içerisindeki ısı geçişinin arttırılması kayıpların azalmasına neden olacaktır. Bunun için, kondenser 
içerisindeki boruların periyodik olarak temizlenmesi hem kondenserin hem de santralin verimini 
arttıracaktır. 
 
Yapılan analizler enerji ve ekserji analizlerin önemini göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre 
yapılacak iyileştirmeler santralin performansını olumlu yönde etkileyecek olup, kullanılan yakıt 
miktarını da düşürecektir. Aynı zamanda daha az yakıtın yanmasıyla, yanma sonucunda oluşacak 
çevreye zararlı gazlar minimum seviyeye inmiş olacaktır. Bu sebeple, yeni kurulacak santrallerde 
ekserji analizleri proje aşamasında mutlaka yapılmalı, santralin performansı en iyi değerlere 
çıkarılmalıdır.       
 
 
 
 
SEMBOLLER 
 
A.B.I Alçak basınç ısıtıcısı 
A.B.T Alçak basınç türbini 

h  Entalpi (kJ/kg) 
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K.B.T. Kazan besleme tankı 
O.B.T Orta basınç türbini 

s  Entropi (kJ/kgK) 

T  Sıcaklık (ºC) 
Y.B.I Yüksek basınç ısıtıcısı 
Y.B.T Yüksek basınç türbini 

Q  Isı (kW) 

W  Güç (kW) 

m  Kütlesel debi (kg/s) 

X  Ekserji (kW) 

x  Özgül ekserji (kJ/kg) 

kayıpX  Ekserji kaybı (kW) 

  Verim 

 
İndisler 
 
0 Ölü hal 
g Giriş 
ç Çıkış 
t Türbin 
p Pompa 
tr Tersinir 
ID Isı değiştiricisi 
K Kondenser 
II İkinci yasa 
th Isıl 
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ÖZET 
 
Plakalı ısı değiştiriciler, çoğunlukla kimya, gıda ve ilaç endüstrisinde ısıtma ve soğutma uygulamaları 
için kullanılmaktadır,  
 
Bu çalışmada, chevron tip bir ısı değiştirici için termodinamiğin birinci yasa (enerji) ve ikinci yasa 
(ekserji) analizleri teorik sayısal olarak değerlendirilmiştir. Çalışma akışkanı olarak su-su çifti 
kullanılmıştır. Farklı sıcak su giriş sıcaklığı ve soğuk su kütlesel debileri için enerji verimi, tersinmezlik 
ve ekserji verimi değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler grafiklerle gösterilmiş ve 
değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Chevron ısı değiştirici, Enerji analizi, Ekserji analizi, Tersinmezlik. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The plate heat exchangers are commonly used for process heating and cooling applications in 
chemical, food processing and pharmaceutical industries. 
 
In the present study, the theoretical numerical results of the first (energy) and second law (exergy) 
analyses of thermodynamics for a chevron type plate heat exchanger are presented. Hot water and 
cold water are used as working fluids. The energy efficiency, irreversibility and exergy efficiency 
values depending on the inlet hot water temperature and inlet cold water mass flow rate are 
calculated. Obtained results are graphically presented and evaluated. 
 
Key Words: Chevron type plate heat exchanger, Energy analysis, Exergy analysis, Irreversibility. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Isı değiştirici, bir akışkanın sahip olduğu ısıl enerjinin farklı sıcaklıktaki başka bir akışkana, 
aktarılmasını sağlayan bir cihazdır [1]. Çift borulu ve plakalı ısı değiştiriciler kimya ve gıda 
endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ısı değiştirici tipleridir. Plaka veya kıvrım tipli plakalı ısı 
değiştiriciler günümüzde konvansiyonel eş merkezli ve çift borulu ısı değiştiricilerin yerini almıştır. 
Plakalı bir ısı değiştirici, iki akışkan arasında ısı transferi için metal plakalar kullanılan bir ısı değiştirici 
tipidir. Plakalı ısı değiştiricinin konvansiyonel ısı değiştiriciye göre en büyük avantajı, akışkanlar levha 
üzerine yayıldığından dolayı çok daha büyük bir yüzey alanına sahip olmasıdır [2,3]. 
  
Plakalı bir ısı değiştirici ince ve kıvrımlı levha serilerinden oluşmaktadır. Bu levhalar, ısı değiştirici 
uygulamalarına bağlı olarak contalı, kaynaklı ve lehimli olabilir [4].  
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Bu çalışmada, karşıt akışlı chevron tip bir ısı değiştiricinin teorik olarak birinci yasa (enerji) ve ikinci 
yasa (ekserji) analizleri yapılmıştır. Çalışma akışkanı olarak su-su çifti kullanılmıştır. Farklı sıcak su 
giriş sıcaklığı ve soğuk su kütlesel debileri için enerji verimi, tersinmezlik ve ekserji verimi değerleri 
hesaplanmıştır. Hesap edilen değerler grafik olarak gösterilmiş ve değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
2. CHEVRON TİP ISI DEĞİŞTİRİCİ VE ÖZELLİKLERİ 
 
Chevron tipi ısı değiştirici, plakalı ısı değiştiricinin bir türüdür ve plakalar üzerindeki desenler, belirli bir 
açı ile imal edilirler. Literatürde, bu açılar chevron açısı olarak adlandırıldığı için bu tip ısı değiştiricilere 
chevron tip ısı değiştiricileri de denilmektedir.  
  
Plakalı ısı değiştiriciler kaynaklı (lehimli) ve contalı olarak iki gurupta incelenir. Contalı olanlar da kendi 
arasında ayrılır; contalı plakalı, spiral plakalı ve lamelli olmak üzere yaygın olarak üç farklı tipte 
üretilirler [6]. 
 
Lehimli plakalı ısı değiştirici, standart contalı plakalı ısı değiştirici gibi dalgalı bir örüntüye sahip plaka 
demetinden meydana gelir. Çalışma prensipleri genel olarak contalı plakalı ısı değiştiriciler ile aynıdır. 
Ancak burada contaların yerini bakır lehim malzemesi almıştır. Ayrıca lehimli plakalı ısı değiştiriciler 
de, saplamalar ve baskı plakalar da mevcut değildir. Paslanmaz çelik plakalar lehimleme amacı ile 
kullanılan bakır film ile birlikte vakum altında yüksek sıcaklıkta fırınlanır. Sonuç olarak, contasız ve son 
derece kompakt yapıda bir ısı değiştirici olur. 
 
Teorik modelde kullanılan ısı değiştirici, 45

o
 chevron açısına sahip karşıt akışlı lehimli plakalı chevron 

tip bir ısı değiştiricidir. Isı değiştiricinin şematik görünüşü Şekil 1’de ve teknik özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 1. Teorik Analizde Kullanılan Karşıt Akışlı Lehimli Plakalı Chevron Tip Isı Değiştirici 
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Tablo 1. Teorik Analizde Kullanılan Chevron Tip Isı Değiştiricinin Teknik Özellikleri 
 

Plaka kalınlığı, mm (t) 0,3 

Chevron (desen) açısı, derece (β) 45 

Toplam plaka sayısı 15 

Dikey bağlantı noktaları arası mesafe, m (Lv) 0,154 

Sıkıştırılmış plaka kalınlığı, m (Lc)  0,05 

Etkin kanal genişliği, m (Lw) 0,08 

Toplam etkin alan, m
2
 (A) 0,1968 

Tüm bağlantı çapları, m (Dp) 0,016 

Plaka malzemesinin ısı iletim katsayısı, W/mK (k) 17,5 

Yüzey genişleme faktörü, φ 1,273 

 
 
 
 
3. TERMODİNAMİK ANALİZ 
 
Chevron tip ısı değiştiricinin, teorik termodinamik analizinde aşağıdaki kabuller yapılmıştır.  
 

a. Isı değiştirici kararlı hal koşullarında çalışmakta ve kararlı akış koşulları geçerlidir. 
b. Isı değiştiriciden çevreye olan ısı kayıpları ihmal edilmiştir. 
c.  Isı değiştiricide ısı üretimi yoktur.  
d. Ölü hal koşulları T0=20 

o
C ve P0=1 atm olarak kabul edilmiştir.  

e. Akışkan ve yüzeydeki eksenel ısı iletimi ihmal edilmiştir. 
f. Plakaların ısı direnci chevron tip plakalı ısı değiştirici boyunca sabittir.  
g. Chevron tip plakalı ısı değiştiricide faz değişimi yoktur. 
h. Sıcak ve soğuk akışkan için termodinamik özellikler ortalama akışkan sıcaklığında 

değerlendirilmiştir.   
 
 
3.1. Birinci Yasa (Enerji) Analizi 
 
Temiz yüzeyli karşıt akışlı bir ısı değiştiricideki ısı transfer hızı aşağıdaki eşitlik ile tanımlanır [5,7,8]: 
 

CFln,ΔT.A.UQ 
 

(1) 

 
(1) eşitliğinde U (W/m

2
.K) toplam ısı transfer katsayıdır ve Eşitlik 2’den hesaplanır. A (m

2
) toplam etkin 

alan, ΔTln,CF (
o
C) ortalama logaritmik sıcaklık farkıdır ve Eşitlik 3 ile hesaplanır. 

 

k

t

h

1

h

1

U

1

hc

      (2) 

 
(2) eşitliğinde hc (W/m

2
.K)ve hh (W/m

2
.K) sırasıyla soğuk ve sıcak akışkan için ısı transfer taşınım 

katsayısı, t (mm) plaka kalınlığı ve k (W/m.K) plaka malzemesinin ısı iletim katsayısıdır.  
  

2

1

21
CFln,

ΔT

ΔT
ln

ΔTΔT
ΔT


     (3) 

 
(2) eşitliğinde ΔT1 (

o
C) giren sıcak akışkan ve çıkan soğuk akışkan arasındaki sıcaklık farkı 

 outc,inh,1 TTΔT   ve ΔT2 (
o
C) çıkan sıcak akışkan ve giren soğuk akışkan arasındaki sıcaklık 

farkıdır  inc,outh,2 TTΔT   [1,9].  
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(2) eşitliğinde, sıcak ve soğuk akışkan için ısı taşınım katsayıları sırasıyla Eşitlik (4) ve (5)’den 
hesaplanabilir. 

h

h
h

D

kNu
h


     (4) 

 

h

c
c

D

kNu
h


         (5) 

 
(4) ve (5) eşitliğinde, Nuh ve Nuc, Re ve Pr sayısının fonksiyonudur ve chevron tip bir ısı değiştirici için 
aşağıdaki eşitlikten hesaplanır. 

 

   
0.17

w

b1/3n
h

μ

μ
Pr.ReCNu 










            (6) 

 

(6) eşitliğinde wb μμ   olarak kabul edilebilir. Eş. (6)’da Ch ve n sabitleri Reynolds (Re) sayısının 

fonksiyonudur ve farklı Re sayıları için Tablo 2’de tanımlanmıştır [1].  
 
Tablo 2. Chevron Tipi Isı Değiştirici İçin Re Sayısına Bağlı Ch ve n Sabit Değerleri  
 

Chevron açısı Ch n Koşullar 

45
o
 

0,718 0,349 Re < 10 

0,400 0,598 10 < Re < 100 

0,300 0,663 Re > 100 

 
Reynold sayısı (Re) sıcak ve soğuk akışkan için hidrolik çapa bağlı olarak Eşitlik (7)’den hesaplanabilir 
[1].  
 

μ

G.D
=Re

h
      (7) 

 
(4), (5) ve(7) eşitliğinde Dh (m) hidrolik çap Eşitlik (8)’den hesaplanır. (7) eşitliğinde G (kg/m2s) alan 
başına kütlesel debidir ve (9) eşitliği ile ifade edilir.  

 

φ

2b
=Dh       (8) 

 

wcp .b.LN

m
=G


       (9) 

 

(8) ve (9) eşitliğinde b(m) ortalama akış kanal boşluğudur ve Eşitlik (10) ile hesaplanır. (8) eşitliğinde φ

 

yüzey genişleme faktörüdür ve gerçek etkin alanının proje alanına oranıdır ve Eşitlik (11) ile ifade 

edilir. (9) eşitliğinde (kg/s)m kanal başına kütlesel debi, Lw (m) efektif kanal genişliği, Ncp geçiş başına 

kanal sayısıdır ve Eşitlik (12) ile hesaplanır [1]. 

  

t-p=b       (10) 

 

1p

t

A

A
=      (11) 

 

p

t
cp 2N

1-N
=N      (12) 
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(10) eşitliğinde t (mm) plaka kalınlığı, p (m) plaka adımıdır ve Eşitlik (13) ile tanımlanır. (11) eşitliğinde 
At (m

2
) tek bir plakanın ısı transfer alanı ve A1p (m

2
) proje plaka alanıdır. At ve Ap sırasıyla Eşitlik (14) 

ve (15) ile hesaplanır. (12) eşitliğinde Nt toplam plaka sayısı ve Np geçiş sayısıdır.  
 

t

c

N

L
=p    (13) 

 

e

e
t N

A
=A    (14) 

 

wp1p .LL=A    (15) 

 
(13) eşitliğinde Lc (m) sıkıştırılmış plaka kalınlığıdır. (14) eşitliğinde Ae (m

2
) toplam efektif alan ve Ne 

etkin plaka sayısıdır ve Eşitlik (16) ile tanımlanır. (15) eşitliğinde Lw (m) efektif kanal genişliği ve Lp (m) 
dikey bağlantı noktaları arasındaki efektif akış uzunluğudur ve Lv (m) olarak alınır. 

 

2-N=N te    (16) 

 
Isı değiştirici enerji etkinliği ε , akışkanların çıkış sıcaklıkları bilinmediği durumumda ε-NTU 

metodundan belirlenir ve aşağıdaki şekilde ifade edilebilir [1].   

])
C

C
-1(NTU[-)exp

C

C
(-1

])
C

C
-1(NTU[-exp-1

=ε

max

min

max

min

max

min

I    (17) 

(17) eşitliğinde NTU, transfer birim sayısıdır ve Eşitlik (18) ile tanımlanır. 
 

minC

UA
=NTU    (18) 

 

Isı değiştirici enerji etkinliği ε , aynı zamanda gerçek ısı transfer miktarının )Q(  , olası maksimum ısı 

transfer miktarına )Q( max
 oranı olarak da tanımlanır: 

 

max

I
Q

Q
=ε 


   (19) 

 
Isı değiştiricideki ısı transfer miktarı, sıcak veya soğuk akışkanlar için aşağıdaki biçimde enerji 
dengesinden hesaplanabilir. 

  

( ) ( )outh,inh,hinc,outc,c TTC=TTC=Q --   (20) 

 

(20) eşitliğinde pccc Cm=C   ve phhh Cm=C   sırasıyla soğuk ve sıcak akışkanlar için ısı kapasite 

miktarıdır [1,9]. 
  

Isı değiştiricide oluşabilecek maksimum ısı transfer miktarı Eşitlik (21)’den hesaplanır.  
 

( )inc,inh,minmax T-TC=Q    (21) 

 

(21) eşitliğinde Cmin , pccc Cm=C   ve phhh Cm=C   değerlerinden daha küçük olanı seçilir.  
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3.2. İkinci Yasa (Ekserji) Analizi 
 
Ekserji, tersinmez sistemlerdeki veya proseslerdeki entropi üretiminden kaynaklanan kullanılabilir 
enerjideki kayıp olarak veya bir sistem referans çevre sıcaklığı ile eşit duruma geldiğinde sistem 
tarafından üretilebilen maksimum iş miktarı olarak tanımlanır. Ekserji, enerji gibi bir korunum kanunu 
değildir, aksine herhangi bir gerçek prosesteki tersinmezliklerden dolayı ekserjinin tüketileceğini veya 
kaybolacağını ifade eder. Ekserji, sadece sistemin değil sistem-çevre birleşiminin bir özelliğidir.   
 
Bir sistem için genel ekserji denklemi aşağıdaki şekilde yazılabilir [8]. 
 

∑ ∑∑ destoutin xE=xExE     (22) 

 
Isı değiştiriciye kütle ile giren ve çıkan ekserji miktarı sırasıyla Eşitlik (23) ve (24)’den 

hesaplanabilir. 
  

inc,inc,inh,inh,inmass, ψ×m+ψ×m=xE∑     (23) 

 

outc,outc,outh,outh,outmass, ψ×m+ψ×m=xE∑   (24) 

 
(23) ve (24) eşitliğinde, ψ  kullanılabilirliktir ve girişteki ve çıkıştaki kullanılabilirlik değerleri aşağıda 

tanımlanmıştır.  
 

( ) ( )0inh,00inh,inh, s-s T-h-h =ψ    (25) 

 
( ) ( )0inc,00inc,inc, ss Thh =ψ --    (26) 

 
( ) ( )0outh,00outh,outh, s-s T-h-h =ψ    (27) 

 

( ) ( )0outc,00outc,outc, s-s T-h-h =ψ    (28) 

 
(25) – (28) eşitliğinde h entalpi, s entropi ve alt indis 0 ölü hal koşullarını ifade etmektedir. 
  
Isı değiştiricide meydana gelen tersinmezlik değeri İ aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.  
 

gen0destx, S×T=I=E     (29) 

 

(29) eşitliğinde genS , entropi üretimidir.  

 
Adyabatik bir ısı değiştirici için ikinci yasa etkinliği, soğuk akışkan tarafından kazanılan ekserjinin sıcak 
akışkan tarafından sağlanan ekserjiye oranıdır ve Eşitlik (30) ile hesaplanır [8]. 
 

( )
( )outh,inh,h

inc,outc,c

II ψ-ψ ×m

ψ-ψ ×m
=ε




   (30) 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada, chevron tipi bir ısı değiştiricinin termodinamik analizleri yapılmıştır. Analizlerde, sıcak 
su debisinin ve soğuk su giriş sıcaklığının sabit olması durumunda üç farklı soğuk su debi girişi ve 5 
farklı sıcak su girişi için enerji verimliği, tersinmezlik ve ekserji verimliliği değerleri hesaplanmıştır. 
  
Isı değiştiricilerin enerji analizi Eşitlik (1)-(21)’de verilen parametrelere bağlı olarak yapılmıştır. Şekil 
(2)’de sıcak ve soğuk akışkan için sıcak su giriş sıcaklığı ve soğuk su giriş kütlesel debisine bağlı 
Reynolds sayısının değişimi verilmiştir.  
 

 
  

Şekil 2. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Reynolds Sayısının Değişimi C)20=Tkg/s,0,07=m( o
inc,h

  

 
Şekil 2’den görüldüğü gibi, sabit sıcak su kütlesel debisinde soğuk su kütlesel debisi arttıkça Reynolds 
sayısı artmaktadır. Soğuk su kütlesel debisi arttığında sıcak su çıkış sıcaklığı azaldığından dolayı 
düşük soğuk su debilerinde sıcak akışkan için Reynolds sayısı artmaktadır. 
 
Isı değiştiricilerdeki ısı taşınım katsayıları önemli derecede Nusselt sayısına bağlıdır. Sıcak ve soğuk 
akışkan için sıcak su giriş sıcaklığı ve soğuk su giriş kütlesel debisine bağlı Nusselt sayısının değişimi 
sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’de verilmiştir. 
 
Şekil 3’den görüldüğü gibi, sıcak su akışkan giriş sıcaklığı arttıkça sıcak akışkanın Nusselt sayısı 
artmaktadır. Aynı şekilde, Şekil 4’den görüldüğü gibi, soğuk suyun kütlesel debisi ve sıcak akışkan 
giriş sıcaklığı arttıkça soğuk akışkanın Nusselt sayısı da artmaktadır.   
 
Isı değiştirici analizlerinde, sıcak ve soğuk akışkan için çıkış sıcaklıklarının bilinmemesi durumunda ɛ-
NTU yöntemi kullanılmaktadır. Eşitlik (17)’den görüldüğü üzere, ısı değiştiricinin enerji verimliliği 
önemli ölçüde transfer birim sayısına (NTU) bağlıdır. Şekil 5’de soğuk akışkanın kütlesel debileri için 
sıcak akışkan giriş sıcaklığına bağlı transfer birim sayısı (NTU) verilmiştir. 
 
Şekil 5’den görüldüğü gibi, sıcak akışkan giriş sıcaklığı arttıkça NTU değeri azalmaktadır, fakat soğuk 
akışkanın kütlesel debisi arttıkça NTU değeri azalmaktadır.  
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Şekil 3. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Sıcak Akışkan Nusselt Sayısının 

Değişimi C)20=Tkg/s,0,07=m( o
inc,h


 

 

 
 

Şekil 4. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Soğuk Akışkan Nusselt Sayısının 

Değişimi C)20=Tkg/s,0,07=m( o
inc,h


 

 
Isı değiştirici verimliliğini etkileyen en önemli parametrelerden birisi de ısı değiştiricinin sahip olduğu 
toplam ısı transfer katsayısı (U) değeridir. Şekil 6’da soğuk akışkan kütlesel debileri için sıcak akışkan 
giriş sıcaklığına bağlı toplam ısı transfer katsayısı değerinin değişimi verilmiştir.  
 
Şekil 6’dan görüldüğü gibi, soğuk akışkan kütlesel debisi ve sıcak akışkan giriş sıcaklığı arttıkça 
toplam ısı transfer katsayısı (U) değeri artmaktadır.
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Şekil 5. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı ile NTU Sayısının Değişimi C)20=Tkg/s,0,07=m( o
inc,h


 

 

 
 

Şekil 6. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Isı Transfer Katsayısının 

Değişimi C)20=Tkg/s,0,07=m( o
inc,h


 

 
Isı değiştirici seçimi ve analizinde önemli parametrelerden biri de ısı transfer miktarı değerinin 
belirlenmesidir. Şekil 7’de soğuk akışkan kütlesel debileri için sıcak akışkan giriş sıcaklığına bağlı ısı 
transfer miktarı değerinin değişimi verilmiştir.  
 
Şekil 7’den görüldüğü gibi, soğuk akışkan kütlesel debisi ve sıcak akışkan giriş sıcaklığı arttıkça ısı 
transfer miktarı (Q) değeri artmaktadır. 
 
Analizlerde sıcak ve soğuk akışkan çıkış sıcaklıklarının hesaplanması gerekmektedir. Şekil 8 ve 9’da 
sırasıyla soğuk su kütlesel debileri için sıcak akışkan giriş sıcaklığına bağlı sıcak akışkan ve soğuk 
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akışkanın çıkış sıcaklık değerleri verilmiştir. Soğuk akışkanın kütlesel debisi azaldıkça ve sıcak 
akışkan giriş sıcaklığı arttıkça çıkış sıcaklıkları artmaktadır.  
 

 
 

Şekil 7. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Isı Transfer Miktarının 

Değişimi C)20=Tkg/s,0,07=m( o
inc,h


 

 

 
 

Şekil 8. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Sıcak Akışkan Çıkış Sıcaklığının 

Değişimi C)20=Tkg/s,0,07=m( o
inc,h


 

 
Isı değiştirici verimi birçok parametreye bağlı olarak değişmektedir. Şekil 10’da farklı soğuk akışkan 
kütlesel debileri için sıcak akışkan giriş sıcaklığına bağlı olarak ısı değiştirici enerji verimliliğinin 
değişimi verilmiştir.  
 
Şekil 10’dan görüldüğü üzere, ısı değiştirici enerji verimi önemli derecede soğuk akışkanın kütlesel 
debisine bağlıdır ve soğuk akışkanın kütlesel debisi azaldıkça enerji verimliliği artmaktadır. Sıcak 
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akışkan giriş sıcaklığının enerji verimine etkisi çok fazla değildir ve sıcak akışkan giriş sıcaklığı arttıkça 
enerji verimliliği artmaktadır. 
 

 
 

Şekil 9. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Soğuk Akışkan Çıkış Sıcaklığının 

Değişimi C)20=Tkg/s,0,07=m( o
inc,h


 

 

 
 

Şekil 10. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı ile Enerji Veriminin Değişimi C)20=Tkg/s,0,07=m( o
inc,h


 

 
Bu çalışma kapsamında, chevron tipi ısı değiştiricinin termodinamiğin ikinci yasa (ekserji) analizi 
kısmında, ısı değiştiricide meydana gelen tersinmezlikler ve ekserji verimlilik değerleri hesaplanmıştır.  
 
Şekil 11’de farklı soğuk akışkan kütlesel debileri için sıcak akışkan giriş sıcaklığına bağlı olarak ısı 
değiştiricide meydana gelen tersinmezlik değerleri verilmiştir. 
Şekil 11’den görüldüğü gibi, soğuk akışkanın kütlesel debisi ve sıcak akışkan giriş sıcaklığı arttıkça 
tersinmezlik değeri artmaktadır.  
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Şekil 12’de farklı soğuk akışkan kütlesel debileri için sıcak akışkan giriş sıcaklığına bağlı olarak ısı 
değiştiricinin ekserji verimi değerleri verilmiştir. 
 
Şekil 12’den görüldüğü gibi, enerji veriminde olduğu gibi ekserji verimi de önemli derecede soğuk 
akışkanın kütlesel debine bağlı olarak değişmektedir. Soğuk akışkanın kütlesel debisi azaldıkça 
ekserji verimi artmaktadır. Benzer şekilde, sıcak akışkan giriş sıcaklığı arttıkça ekserji verimi çok ufak 
değerlerde olsa da artmaktadır.  
 

 
 

Şekil 11. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Tersinmezlik Değerinin 

Değişimi C)20=Tkg/s,0,07=m( o
inc,h


 

 

 
 

Şekil 12. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Ekserji Veriminin Değişimi C)20=Tkg/s,0,07=m( o
inc,h


 

 
 



    ______________________  1145 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu 
 

6. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada, kombi ve ufak sıcak su hazırlama sistemlerinde kullanılan chevron tip karşıt akışlı bir ısı 
değiştiricinin teorik olarak enerji ve ekserji analizleri yapılmıştır.  
 
Analizlerde detaylı olarak hesaplama prosedürü verilmiştir. Teorik çalışmada, sıcak su kütlesel debisi 
ve soğuk su giriş sıcaklığının sabit olması durumunda, sıcak su giriş sıcaklığının ve soğuk su kütlesel 
debisinin enerji ve ekserji verimlerine etkisi irdelenmiştir.   
 
Enerji analizinde, enerji verimliliğini etkileyen parametreler irdelenmiş ve hesaplanmıştır. Isı 
değiştiricinin enerji verimliği 0,46 ile 0,94 arasında değişmektedir. En yüksek enerji verimliği en düşük 
soğuk su debisinde ve en yüksek sıcak su girişinde 0,94 olarak hesaplanmıştır. 
 
Ekserji analizinde, ısı değiştiricinin tersinmezlik ve ekserji verimlilik değerleri hesaplanmıştır. 
Tersinmezlik değeri 22 W/K ile 745 W/K arasında değişmektedir. En yüksek tersinmezlik, en yüksek 
soğuk su kütlesel debisinde ve en yüksek sıcak su girişinde 745 W/K olarak hesaplanmıştır. Isı 
değiştiricinin ekserji verimliliği ise 0,32 ile 0,53 arasında değişmektedir. Enerji verimliliğine benzer 
şekilde en yüksek ekserji verimliği en düşük soğuk su debisinde ve en yüksek sıcak su girişinde 0,53 
olarak hesaplanmıştır. 
 
İlerleyen çalışmalarda, bu teorik modelin geçerliliği deneysel olarak araştırılabilir. Ayrıca, çalışmada da 
verildiği üzere verimliliği etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Bu parametrelerin verime etkisi ve 
optimum çalışma şartları da incelenebilir.  
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ÖZET 
 
Binalarda ve diğer birçok endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılan kompakt ısı değiştiricilerinin 
seçiminde önemli kriterler ısı transferi ve basınç düşüşü performansı, maliyet, kompaktlık ve etkenlik 
olarak sıralanabilir. Bununla birlikte son yıllarda enerji kullanımına yönelik yapılan çalışmalar farklı 
sistemlerdeki enerji kullanılabilirliğinin yani ekserjinin de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Aynı zamanda ikinci yasa yaklaşımı, bir optimizasyon problemi olan ısı değiştirici 
tasarımında da yer almaktadır. 
 
Yapılan çalışmada 650-670 kompaktlık oranına sahip üç farklı tipteki ısı değiştirici 0.027-0.16 ısıl 
kapasite oranlarında deneysel olarak incelenmiştir. İnceleme sonuçları kullanılarak ısı değiştiricilerinde 
gerçekleşen ekserji yıkımı hesaplanmıştır. Ekserji yıkım değerleri açısından ısı değiştiricileri 
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sırasında ısı değiştiricilerin ısı transferi yüzey alanlarının dağılımı, 
tersinmezlik değerleri, tersinmezliğin sıcaklık ve basınç bileşenleri ve ekserji verimleri kullanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ekserji yıkımı, Etkenlik,  Isı transferi, Kompakt ısı değiştirici.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Heat transfer and pressure drop performance, cost, compactness and effectiveness can be listed as 
important criteria for selection of widely utilized compact heat exchangers in buildings and a lot of 
other industrial areas. Nevertheless, recent studies intended for energy usage presents that usability 
of the energy, namely exergy, should be evaluated for various systems. The second law approach is 
also used for heat exchanger design which is an optimization problem. 
 
In this work, three different type heat exchangers having 650-670 compactness ratios were 
experimentally investigated between 0.027-0.16 heat capacity ratios. Exergy destruction occurred in 
the heat exchangers were calculated using the investigation results. Distribution of heat transfer 
surface area of the heat exchangers, irreversibility rates, temperature and pressure components of the 
irreversibility and exergy efficiency were used for comparison. 
 
Key Words: Exergy destruction, Effectiveness, Heat transfer, Compact heat exchanger. 
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1. GİRİŞ 
 
Enerjinin nicelik büyüklüğü birçok mühendislik konusunda dikkate alınan ilk değerdir. Ticari ürünlerin 
tükettiği enerji ve termodinamiğin birinci yasasına göre tanımlanan verim ifadesi ürünlerin seçiminde 
önemli bir kıstas olarak dikkate alınmaktadır. Bununla beraber enerji kaynakları konusunda yaşanan 
dar boğaz enerjinin daha verimli kullanılması gerekliliğini doğurmaktadır. Bu nedenle enerji dönüşümü 
ve kullanımını yapan cihazların ideal azami verim değerlerine ne kadar yaklaşabildiğine daha çok 
dikkat edilmektedir. Bu çaba termodinamiğin ikinci yasası ile teorik alanda zemin bulmaktadır. 
Bahsedilen yaklaşımda bir sistemin ideal verimi hesaplanmakta, birinci yasa verimi ideal verime 
bölünerek ikinci yasa verimi elde edilmektedir. İki sistem benzer çalışma ortamında aynı birinci yasa 
verimine sahipken farklı ikinci yasa verimine sahip olabilmektedir. Bu durumda kullanılabilir haldeki 
enerjinin bir kısmının ikinci yasa verimi düşük olan sistemle kullanılması halinde, enerjinin bir kısmı 
faydasız hale gelmektedir. Enerji dönüşüm sistemlerinin ikinci yasa verimine göre incelenmesi 
kullanılabilirlik yada ekserji incelemesi olarak ifade edilmektedir. Kullanılabilirlik incelemesi, faydasız 
hale gelen kullanılabilir enerjinin, diğer bir deyişle kullanılabilirlik yıkımının sistem bileşenlerini de 
dikkate alarak değişimini incelemektedir. Sistemler arası kıyaslama yapılabildiği gibi bir sistemin 
bileşenleri de incelenebilir ve sistem iyileştirmesi yapılabilir. 
 
Isı değiştiricileri mühendislik uygulamalarında sıkça yer almakta, özellikle de enerji dönüşümünün 
yapıldığı sistemlerde ısı enerjisinin sistemden dışarı yada sisteme nakledilmesinde kullanılmaktadır. 
Bir sistemin kullanılabilirlik analizinin yapıldığı hallerde sistemden çıkan ve sisteme giren 
kullanılabilirliğin yönü önemlidir. Dolayısıyla ısı değiştiricilerin kullanılabilirliğe etkileri sistem 
düşünülerek incelenmelidir. Örneğin bir soğutma çevriminde soğutulan havanın kullanılabilirlik durumu 
incelenirken, yoğuşturucunun soğutulduğu dış ortam havasının kullanılabilirliği, soğutma sistemi ve 
soğutulan hacim düşünüldüğünde, dikkate alınmamalıdır. 
 
Kullanılabilirlik incelemesi sadece sistemlerin değerlendirilmesinde kullanılmaz, bir optimizasyon (en 
iyileştirme) konusu olan ısı değiştiricilerin tasarımında da kullanılmaktadır. Rao ve Patel (2010), 
yaptıkları çalışmada plakalı ve kanatlı ağır iş makinelerinin ısı değiştiricilerinin tasarım 
optimizasyonunda parçacık yığını yöntemini kullanmışlardır [1]. Kendilerinden önce genetik algoritma 
kullanarak plakalı ve kanatlı ısı değiştiricilerin entropi üretim yöntemine göre boyut, maliyet ve 
tersinmezlikler açısından optimizasyonunu yapmış olan çalışmaları referans alarak kendi optimizasyon 
çalışmalarının sonuçlarını referansları ile karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak plakalı ve kanatlı ısı 
değiştiricilerin tasarımında entropi üretimi bağıntılarını kullanan parçacık yığın yönteminin genetik 
algoritmaya göre kimi hesaplamalarda 13 kat daha az döngü gerektirdiğini, %16 daha az entropi 
üretimi elde edildiğini bulmuşlardır. Ayrıca çalışmada parçacık yığını yönteminin ısı değiştiricileri gibi 
çok değişkenli ve karmaşık termodinamik sistemlere de kolayca uygulanabileceği vurgulanmıştır. Ko 
ve Cheng (2007), sayısal yöntemler kullanarak dalgalı kanallarda laminer zorlanmış taşınım ve entropi 
üretimini araştırmışlardır [2]. Yazarlar ana sorular olarak dalga açısı (En/Yükseklik) ve Reynolds 
sayısının entropi üretimine etkilerini belirlemişlerdir. Çalışmalarını E/B için 1, 2 ve 4, Re için 100-400 
aralığında gerçekleştirmişlerdir. Akış özellikleri, ikinci akış hareketi, sıcaklık dağılımı ve sürtünme ve 
ısı transferi tersinmezliklerine göre yerel entropi üretimi bildirilmiştir. Kanat açısı ve Reynolds sayısı 
büyüdükçe toplam entropi üretiminin azaldığını belirtmişlerdir. 
 
Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde ara 
soğutucu olarak kullanılan ısı değiştiricilerin deneysel performans incelemesi ile ilgili yüksek lisans 
tezinin [3] bir parçası olarak gerçekleştirilen ekserji analizine yer verilmiştir. Yüksek lisans tezinde 
yaklaşık aynı kompaktlık oranına ve geometrik boyutlara sahip farklı kanat geometrileriyle üç ara 
soğutucu deneysel olarak incelenmiştir. Ara soğutucular çapraz akışlı ve tek geçişlidir. Deneylerde ısı 
değiştiricilerin giriş ve çıkışlarında sıcaklık ve basınç değerleri ölçülmüştür. Bu veriler kullanılarak ısı 
transferi, basınç düşüşü performansı hesaplanmıştır. Daha sonra elde edilen veriler kullanılarak ısı 
transferi ve basınç düşüşü neticesinde oluşan kullanılabilirlik yıkımı hesaplanmıştır. Sonuçlar çeşitli 
grafik formlarında sunulmuştur. Ölçme sisteminin belirsizliği de hesaplanmış ve sonuçların 
değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak sunulmuştur. 
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2. EKSERJİ ANALİZİ 
 
Termodinamiğin birinci kanununa dayanan etkenlik transfer birimi yöntemi (ε-NTU), ısı değiştiricilerin 
tasarımında enerjinin niteliğini, üretilen düzensizliği ve bunların sonucu oluşan maliyeti dikkate 
almamaktadır. Etkenlik ısı geçişi hakkında bilgi verirken, basınç düşüşünün ısı geçişi üzerine etkisi 
hakkında bilgi vermemektedir [4]. Bu nedenle ısı değiştiricilerle ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda 
1950’lerden itibaren entropi üretimi analizi de yapılmaya başlamıştır. Günümüzde ise bu çalışmaların 
bir bölümünü ekserji analizi oluşturmaktadır. 
 
Bu tez çalışmasında incelenen ara soğutucuların ısıl ve hidrolik performanslarının yanı sıra 
ekserjilerinin ve entropi üretimlerinin de incelenmesi hedeflenmiştir. Eryener [4], ısı değiştiricilerin 
ekserji analizinin, entropi üretimi analizi ile neredeyse özdeş olduğunu belirtmektedir. Isı 
değiştiricilerinde sadece akışkanlar arasında ısı geçişi olduğu, basınç düşüşü gerçekleştiği ve 
herhangi bir iş etkileşimi olmadığı kabulü ile bu saptamanın doğruluğu anlaşılmaktadır. 
Literatürde entropi üretimi ve ekserji için boyutsuz sayılar tanımlanmıştır. Bu sayıların amacı, ısı 
değiştirici tasarımı sırasında kullanılan parametrelerin ekserji ve ekserji maliyeti açısından 
incelenebilmesidir. Örneğin Bejan [5] entropi üretimini minimum ısıl kapasiteye bölerek entropi üretimi 
sayısını tanımlamıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar entropi üretimi miktarı ve Kotas’ın 
[6] tanımladığı rasyonel verim ile ifade edilmiştir. 
 
Ekserji analizini kolaylaştırma amacıyla aşağıdaki kabuller yapılmıştır; 
 

 Ara soğutucular çok iyi yalıtıldığından, dış ortama ısı geçişi olmamaktadır. 

 Ara soğutucu girişinde ve çıkışında akışkanların hızı aynıdır. 

 Kontrol hacmi ara soğutucu sınırları olarak seçilmiştir. 

 Ara soğutucu içerisinde bir iş etkileşimi olmamaktadır. 

 Yukarıdaki kabullerden dolayı potansiyel, kinetik ve kimyasal ekserji değişimleri ihmal 
edilmiştir. 

 
Kotas [6], iki akışkan arasında gerçekleşen ısı transferi sırasında bir akışkanın ekserjisine ait ısıl 
bileşen azalırken diğer akışkanın ekserjisine ait ısıl bileşenin arttığını ifade etmiştir. Dolayısıyla bir ısı 
değiştiricide iletim, taşınım ve ışınım yolu ile ekserji transfer edilmektedir. Ekserji açısından 
kullanılabilir bir büyüklük hesaplanabileceği için burada rasyonel verimden söz edilebilmektedir.  
 
Bir ısı değiştiricide karşılaşılabilecek tersinmezlikler sonlu bir sıcaklık farkında ısı transferi, basınç 
düşüşleri, çevre ile ısı veya iş alışverişi ve akış yönünde ısı değiştirici duvarlarında ısı iletimi olarak 
sıralanabilir. Sonlu bir sıcaklık farkından kaynaklanan tersinmezlikler, yüksek sıcaklıktaki daha kaliteli 
enerjinin düşük sıcaklıktaki daha kalitesiz enerjiye dönüşmesinden kaynaklanmaktadır. Doğal olarak 
bu tarz bir tersinmezlik, önlenemez tersinmezlik olarak sınıflandırılır [6]. Sonlu sıcaklık farkı için ısı 
değiştirici içerisinde ısı geçişine bağlı olarak tersinmezlik üretimi, diğer bir değişle ekserji kaybı Gouy-
Stodola eşitliği ile şu şekilde ifade edilebilir; 

 

TT TI  
.

0

.

             (kW) (1) 

 
(1) eşitliğinde I tersinmezliği, T0 referans ortam sıcaklığını, Π∆T ise sıcaklığa bağlı olarak üretilen 
entropiyi göstermektedir.  
Şekil 1’deki şematik çizime göre (1) eşitliği yeniden yazıldığında (2) elde edilir. 
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1
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HHDDT SSSSTI    (kW) (2) 

 
Bu şartlar altında her iki akış için gerçekleşen ısı transferi, T-S diyagramında proses eğrisi altında 
kalan alandır. Bu nedenle entropi üretimi, izobar ısı geçişi için çizilen T-S diyagramında  
Şekil 2’deki gibi gösterilebilir. İzobar ısıtma ve soğutma şartlarında akışların ekserjilerindeki değişim, 
ekserji değişiminin ısıl bileşenine eşittir. Bu durum (3) ve (4)’te gösterilmiştir. 
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Şekil 1 Ara Soğutucuya Giren ve Çıkan Akışkanların Şematik Gösterimi. 
 

 
 

Şekil 2 Çapraz Akışlı Ara Soğutucuda İzobar Isı Geçişi İçin Akışkanların T-S Değişimi. 

 

TDDD EEE  ,

.

2

.

1

.

               (kW) (3) 

 

THHH EEE  ,

.

1

.

2

.

                  (kW) (4) 

 
Akışkanlar arasında bir iş etkileşimi olmadığı ve çevreyle bir ısı geçişi olmadığı kabulü göz önüne 
alındığında, ısı değiştirici ekserji dengesinin sadece akışkanlar arasındaki ısı geçişinden kaynaklanan 
tersinmezliğe maruz kaldığı ortaya çıkmaktadır ve ekserji dengesi (5)’teki gibi yazılabilir; 
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       (kW) (5) 

 
Özellikle gaz akışkanların incelendiği ara soğutucularda basınç düşüşleri göz ardı edilemeyecek 
büyüklükte tersinmezliğe neden olmaktadır. (5) ifadesi, ekserjinin basınç bileşeni de dikkate alınarak 
(6)‘daki gibi yazılabilir. 
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         (kW) (6) 

 
(6) ifadesi T-S diyagramında  
Şekil 3’teki gibi gösterilebilir. 
 

 
 

Şekil 3 Çapraz Akışlı Ara Soğutucuda Gerçekleşen Isı Geçişi ve Basınç Düşüşü İçin Akışkanların T-S 
Değişimi. 

 
Eğer (6) ifadesi düzenlenirse; 
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(7) ekserji eşitliği Gouy-Stodola eşitliği ile (8)’deki gibi yazılabilir; 
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Gerçek proses, izotermal ve izobar süreçlerle yer değiştirildiğinde entropi değişimini (9) ve (10)’daki 
gibi ifade edilebilir;  
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Gouy-Stodola eşitliğine (9) ve (10) eşitlikleri yerleştirilebilir ve (7)’deki gibi ısıl ve basınç bileşenlerine 
ayrılabilir. Bunun için entropi değişimleri (11), (12) ve (13) eşitlikleri gibi düzenlenebilir; 
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Dolayısıyla Gouy-Stodola eşitliği (14)’deki gibi yazılabilir; 

 







  PHPDT SSSTI ,

.

,

..

0

.

          (kW) (14) 

 
Dolayısıyla Şekil 1.’de gösterildiği gibi, çapraz akışlı ara soğutucudaki tersinmezlikler (15)’deki gibi 
birbirinden ayrı hesaplanabilir. Böylece toplam tersinmezliğin bileşenlere göre dağılımı belirlenebilir. 
Ayrıca ısı değiştiricide yapılabilecek olası iyileştirmeler ile basınç düşüşünün azaltılmasıyla 
tersinmezliklerin ne oranda azaltılabileceği saptanabilir. 

 

PHPDT IIII   ,

.

,

...

         (kW) (15) 

 
Gerçek bir gazda, basınç düşüşüne bağlı olarak gaz akışın sıcaklığı artacağı için ekserjinin ısıl 
bileşeninin büyüklüğü değişecektir. Fakat ideal bir gaz için entalpi sadece sıcaklığın bir fonksiyonu 
olduğu için ve bu etki ortalama yoğunluktaki gaz akışlarında küçük olduğu için tersinmezliklerin ısıl ve 
basınç bileşeni ayrı incelenebilir [6]. Hem ekserji dengesinden hem de Gouy-Stodola eşitliğinden 
tersinmezliğin ısıl ve basınç bileşenleri için aynı eşitlikler elde edilir. Tersinmezliğin ısıl bileşeni için 
(16), dolgu havası tarafındaki basınç bileşeni için (17) ve soğutma havası tarafındaki basınç bileşeni 
için (18) verilmiştir. 
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Tersinmezliğin basınç bileşenleri, basınç düşüşünün etkisini tersine çevirebilecek minimum gerekli güç 
olarak düşünülebilir. Kotas (1985)’in tanımladığı rasyonel verim ifadesi (19)’da gösterilmiştir. 

 

gE

I
.

1        (%) (19) 

 

Burada 
.

I birim zamanda üretilen tersinmezliği, gE ise birim zamanda sisteme giren ekserjiyi 

göstermektedir. Bununla beraber literatürde farklı ekserji verimi ifadeleri bulunmaktadır. Örneğin ısı 
geçişi sonucu ısınan soğuk akışkanın ekserji kazancının, soğuyan sıcak akışkanın ekserji kaybına 
oranı literatürde iyi bilinen diğer bir verim ifadesidir. Bununla beraber soğuk akışkanın ekserjisindeki 
artış sistem için önemli olmadığı durumlarda (19) da verilen verim ifadesi daha faydalı olacaktır. Bu 
çalışma kapsamında test edilen ve incelenen ara soğutucuların çalışma aralıklarında ekserji kaybı, 
tersinmezlik üretimi olarak ifade edilmiştir. Ayrıca tersinmezliklerin kaynağa göre dağılımı ve ekserji 
verimi (rasyonel verim) sonuçlar kısmında verilmiştir. 
 
 
 
 
3. DENEYSEL ÇALIŞMA VE VERİLERİN ÖZLEŞTİRİLMESİ (DATA REDUCTION) 
 
Deneysel incelemeleri yapılan ara soğutucular  
Şekil 4’te görülmektedir.  
Şekil 5’te ise bu ısı değiştiricilerin kanat ve geçiş yollarının detayları ve ölçüleri gösterilmiştir. Aynı ısı 
değiştiricilerin performans hesaplamalarında kullanılan ısı değiştirici boyutları ise Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1 Ara Soğutucuların Performans Hesabında Kullanılan Boyutlar 
 

Ara soğutucu tipi 
Dairesel 
borulu 

Plakalı Yassı borulu 

Ara soğutucu toplam hacmi V (m
3
) 0.0118 0.0113 0.0119 

Dolgu havasının aktığı hacim VD (m
3
) 0.001232 0.00278 0.0037 

Soğutma havasının aktığı hacim VH (m
3
) 0.01032 0.00789 0.0103 

Dolgu havası toplam ısı transfer yüzey alanı AD (m
2
) 0.703 4.2688 1.9342 

Dolgu havası kanat ısı transfer yüzey alanı AfD (m
2
) - 3.343 0.8922 

Soğutma havası toplam ısı transfer yüzey alanı AH (m
2
) 6.98625 3.25 6.0867 

Soğutma havası kanat ısı transfer yüzey alanı AfH (m
2
) 6.1098 2.378 5.022 

Kompaktlık oranı (m
2
/m

3
) 651.62 664.6 673.67 

Dolgu havası akış ön alanı AfrD (m
2
) 0.0276 0.027 0.0287 

Soğutma havası akış ön alanı AfrH (m
2
) 0.16 0.1579 0.164 

Dolgu havası serbest akış alanı AcD (m
2
) 0.003079 0.00509 0.00306 

Soğutma havası serbest akış alanı AcH (m
2
) 0.089411 0.03075 0.0959 

Dolgu havası hidrolik çap DhD (m) 0.007 0.00186 0.00256 

Soğutma havası hidrolik çap DhH (m) 0.0033 0.00189 0.00397 
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1.a 1.b 

2.a 2.b 

3.a 3.b 
 

Şekil 4 Deneyleri yapılan ısı değiştiricilere ait fotoğraflar  
(Her ara soğutucu tipi bir harf ve rakam ile işaretlenmiştir. 1. Dairesel borulu kanatlı ara soğutucu, 2. 

Panjurlu kanatlı plakalı ara soğutucu, 3. Yassı borulu kanatlı ara soğutucu) 
 
Deney düzeneğinde temelde iki fiziksel özelliğin ölçümü yapılmakta, diğer araştırılan büyüklükler bu iki 
fiziksel özellikten türetilmektedir. Bu fiziksel özellikler sıcaklık ve basınçtır. Bu nedenle ölçme 
sisteminde sıcaklık ölçme sondaları ve basınç transmiterleri kullanılmıştır. Her ne kadar diğer özellikler 
bu iki özellik kullanılarak türetilse de akışkanların hacimsel debilerinin belirlenebilmesi için uygulamada 
da sıklıkla kullanılan ölçme cihazları kullanılmıştır [3]. 
 
Sıcaklık Ölçümleri; Bilimsel literatürde sıcaklık ölçümü için çeşitli metotlar mevcuttur. Yaygın olarak 
elektrik direnç termometreleri ve ısıl çiftler (termoelemanlar) kullanılmaktadır. Deneyler sırasında dolgu 
havasının yüksek sıcaklık değerleri göz önüne alınarak dolgu havası hattında “J tipi” ısıl çiftler, 
soğutma havası hattında ve ortam sıcaklığı ölçülürken bir elektrik direnç termometresi olan “PT 100” 
ler kullanılmıştır. Hem ısıl çiftler hem de elektrik direnç termometreleri çevresel etkilerden ve elektriksel 
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kaçaklardan korunmak için özel koruma haznelerinde kullanılmışlardır. Ayrıca ölçüm sondalarından 
çıkan değerlerin elektriksel gürültüden etkilenmemeleri için gürültüyü önleyen yalıtımlara sahip 
kablolar tercih edilmiştir. Sıcaklık ölçümlerinde kullanılan termoelemanlar  
Şekil 6’da gösterilmişlerdir. 
 
Basınç Ölçümleri; Sıcaklık ölçümüne nazaran basınç ölçümü daha karmaşık ve maliyetlidir. Sıcaklık 
ölçümünde farklı elektriksel özelliklere sahip bir ya da daha fazla iletken kullanılırken basınç 
ölçümünde farklı elektro-fiziksel özelliklere sahip malzemeler elektriksel akım üretecek şekilde 
düzenlenmişlerdir. Basınç karşısında elektriksel akım üreten birimlere basınç transmiteri adı 
verilmektedir. Maalesef karmaşık yapılarından dolayı ülkemizde basınç transmiteri konusunda pek 
fazla seçenek bulunmamaktadır. Bu nedenle yabancı menşeli ürünler tercih edilmektedir. Deney 
düzeneğinde basınç ölçümleri için Trafag’ın Nagano SML-10 kodlu basınç transmiterleri kullanılmıştır. 
Kullanılan basınç transmiterleri  
Şekil 7’de gösterilmiştir. 
 

1.a Soğutma havası tarafı 1.b Dolgu havası tarafı 

2.a Soğutma havası tarafı 2.b Dolgu havası tarafı 

3.a Soğutma havası tarafı 3.b Dolgu havası tarafı 
 

Şekil 5 Deneyleri yapılan ısı değiştiricilerin kanat boyutları  

151 adet 

20 adet 
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(Her ara soğutucu tipi bir harf ile işaretlenmiştir. a. Dairesel borulu kanatlı ara soğutucu, b. Panjurlu 
kanatlı plakalı ara soğutucu, c. Yassı borulu kanatlı ara soğutucu. (Ölçülerin birimi milimetredir)) 

 

 
 

Şekil 6 Deney Düzeneğinde Sıcaklık Ölçümü İçin Kullanılan Termoelemanlar 
 

 
 

Şekil 7 Deney Düzeneğinde Kullanılan Basınç Transmiterleri 
 
Debi ölçümü; Bu çalışmada incelenen ara soğutucularda kullanılan akışkanlar sıkıştırılabilir bir gaz 
akışkan olan havadır. Havanın hacimsel ve kütlesel debisinin bulunabilmesi için soğutma havası 
hattında ve dolgu havası hattında fark basınç çalışma prensibine dayanan iki farklı makine elemanı 
kullanılmıştır. Bunlar soğutma havası kanalında ortalama pitot tüpü, dolgu havası hattında ise ventüri 
tüpüdür. 
 
Soğutma havası geniş bir kanalda aktığı için ortalama hava hızının bulunması gerekmektedir ve bu 
nedenle çok noktadan hız ölçümü yapılmalıdır. Deney düzeneğine ait soğutma havası kanallarında 
çok noktadan hız ölçümü için ortalama pitot tüpü tercih edilmiştir. Ortalama pitot tüpü  
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Şekil 8’de gösterilmiştir. Pitot tüpleri alüminyum malzemeden ekstrüzyon kalıbı kullanılarak imal 
ettirilmiştir. Daha sonra toplam ve statik basınçların ölçüleceği delikler matkap kullanılarak açılmış ve 
çapaklar temizlenmiştir. Ekstrüzyonla imalat nedeniyle tüplerin her iki yönü de açıktır. Bu nedenle 
ölçüm alınan deliklerin karşısında bulunan delikler, pitot tüplerini hava kanalına montaj edilirken 
cıvatalar yardımı ile kapatılmıştır. 
 

 
 

Şekil 8 Ortalama Pitot Tüpü ve Fark Basınç Ölçüm Noktaları 
 
Toplam 5 adet ortalama pitot tüpü kullanıldığı için 5 adet toplam basınç çıktısı bakır bir tüpte, 5 adet 
statik basınç çıktısı diğer bir bakır tüpte toplanmıştır. Bakır tüpler basınç girişleri için aynı hizada 5 
noktadan tüp eksenine dik doğrultuda delinmiştir. Tüplerin eksenleri doğrultusunda iki ucu da açık 
olduğu için uçlardan bir tanesi kapatılmıştır. Diğer uç ise basınç transmiteri bağlanacak şekilde açık 
bırakılmıştır. Bakır tüpler ile ortalama pitot tüpleri plastik hortumlar vasıtası ile birbirine bağlanmıştır. 
Sızdırmazlığı sağlamak için ortalama pitot tüpleri ve kanala bağlantılarının yapıldığı noktalarda sıvı 
contalar kullanılmıştır. Ortalama pitot tüpleri üst akışta 10 Dh, alt akışa ise 1 Dh mesafede 
konumlandırılmıştır. Pitot tüplerinin toplam basınç ve statik basınç ölçüm noktaları Log-Thebychef 
yöntemine göre belirlenmiştir. Bu yöntem kanal içerisinde gelişmiş hız profilini dikkate alarak 
geliştirilmiştir. Kanal cidarlarına doğru hava hızı düşmekte ve cidarda sıfırlanmaktadır. Bahsedilen 
yöntemde kesit alanda ölçüm noktaları ortalama hızı ölçmek için sıralanmıştır. Bu sebeple ölçüm 
noktalarının birbirine olan uzaklıkları eşit değildir. Hava kanallarında basınç ve buna bağlı olarak debi 
ölçümü için farklı standartlar yayınlanmıştır. Başlıcaları ASHRAE Fundamentals Handbook, AMCA 
203, 40 CFR 60 Ek-A, ANSI/ASHRAE 111 (1989), ISO 3966, SMACNA ve AABC olarak özetlenebilir 
[7]. Bahsi geçen standartlarda Log-Thebychef yöntemi tanıtılmakta, ayrıca havalandırma kanallarında 
kesit alan içerisinde basınç ve hız ölçümünün nasıl yapılacağı ve akışı rahatsız eden elemanlardan 
aşağı akımda ve yukarı akımda hangi mesafede ölçümün yapılacağı yer almaktadır. Standartlarda yer 
alan sayılar asgari sayılardır. Örneğin ASHRAE akışı rahatsız eden bir elemanın aşağı akımında 
yapılacak bir ölçümde en az 7.5 Dh uzaklaşılmasını önermiştir. Daha uzak mesafede yapılmasında bir 
sakınca yoktur. Benzer şekilde debi ölçümü için ortalama pitot tüpü ile yapılacak basınç ölçümünde 
belirlenen noktalar da asgari olarak belirtilmiştir. Daha çok ölçüm ile daha hassas ve doğru sonuçlara 
ulaşılabilir. Fakat asgari ölçüm noktaları ile %0-9 aralığında bir hata ile ölçüm yapmak mümkün 
olmaktadır. 
 
Dolgu havasına ait debilerin bulunabilmesi için venturimetre kullanılmıştır. Ventürimetrenin tasarımı 
için Genceli (2000) [8]’den alınan ve TS 1424 ve ASME standartları kullanılarak hazırlanmış ventüri 
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tüpü tasarımı kullanılmıştır. Dolgu havası debi ölçümünde kullanılan ventürimetre, silindirik bir 
alüminyum kütüğünden talaş kaldırma yöntemi ile imal edilmiştir. Tüm ventürimetre yekparedir.   
Ventüri eksenine dik doğrultuda basınç ölçümü için açılan delikler üzerinde basınç transmiterlerinin 
oturacağı yuvalar açılmıştır. Ventüri girişinden önce 10 Dh, çıkışından sonra ise 3 Dh uzunluğunda 
dikişsiz, iç yüzeyi honlanmış paslanmaz çelik borular kullanılmıştır. Boruların iç çapı ile ventüri giriş ve 
çıkış çapları eşittir. Böylece ventüri girişinde ve çıkışında akışı rahatsız edecek setler önlenmiştir. 
Deney düzeneğinde kullanılan ventüri  
Şekil 9’da, ventüriye ait teknik çizimler ise  
Şekil 10’da verilmiştir. 
 
Yukarıda detayları verilen deney düzeneğinin katı modeli  
Şekil 11’de, ölçüm noktaları  
Şekil 12’de ve deney düzeneğinin genel bir görünümü  
Şekil 13’te gösterilmektedir. Şekillerden de anlaşılabileceği gibi hava kanalları, ara soğutucular 
kolaylıkla kanalların arasına yerleştirilip sökülebilecek şekilde tasarlanmıştır. 
 

 
 

Şekil 9 Dolgu Havası Debi Ölçümünde Kullanılan Ventürimetre ve Yerleşimi 
 

 
 

Şekil 10 Ventürimetreye Ait Teknik Resim ve Katı Model Çizimleri 
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Şekil 11 Deney Düzeneğinin Katı Modeli 
 
Deney düzeneğinden elde edilen ölçüm verilerinin toplanması, işlenmesi ve kaydedilmesi için 
endüstriyel tipte bir PLC ve bir bilgisayar kullanılmıştır. Deneyler sırasında gerekli olan sıcak dolgu 
havasının elde edilmesi için 24 kW lık bir ısıtıcı birim imal edilmiştir ve bu ısıtıcı bir PID ile kontrol 
edilmiştir. Deney düzeneğinde yer alan fanlar, farklı devirlerde çalıştırılacak şekilde elektronik 
sürücüler ile sürülmüştür. Bütün elektronik sistemler bir panoda toplanmıştır.  
 

 
 

Şekil 12 Soğutma Havası Tarafındaki Ölçüm Elemanları 
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Şekil 13 Deney Düzeneğinin Genel Bir Görünümü 
 
Deneysel ölçümlerin kullanıldığı eşitliklerin tarif edilebilmesi için eşitliklerde kullanılan sıcaklık ve 
basınç noktalarının numaralandırılması gerekmektedir.  
 
Şekil 14’te kullanılan şematik deney düzeneği çiziminde bu numaralandırma gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 14 Deney Düzeneğinin Şematik Gösterimi ve Ölçüm Noktaları 

 
Deneyler sırasında elde edilen sıcaklık ve basınç değerleri kullanılarak soğutma havası hattında 
yapılan hesaplamalar; 
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Soğutma havasının yoğunluğunun ideal gaz kabulü ile basınç ve sıcaklığa göre değişimi; 

2

3

RT

P
H    (kg/m

3
) (20) 

 
Soğutma havası ortalama hızının ortalama pitot tüpü basınç farkına göre değişimi; 
 

  
H

StatikToplam

OH

PP




11

,

2 
   (m/s) (21) 

 
Soğutma havasının hacimsel debi değeri; 
 

OHHH AV ,

.

    (m
3
/s)  (22) 

 
Soğutma havasının kütlesel debi değeri; 
 

HHH Vm 
..

    (kg/s)  (23) 

 
Soğutma havasının ısı değiştirici giriş ve çıkışındaki sıcaklık farkı; 
 

25 TTTH              (K) (24) 

 
Soğutma havasının ısı değiştirici giriş ve çıkışındaki basınç farkı; 
 

43 PPPH    (Pa) (25) 

 
Soğutma havasının ısı değiştirici girişindeki özgül ısısının sabit basınçta sıcaklığa göre değişimi için 
termodinamik tablolardan üretilen polinom eğri denklemi; 
 

         
84.28

10966.1104802.0101967.011.28
3

2

92

2
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2

2

2

TTT
cp

 
 (kJ/kgK)(26) 

 
Soğutma havasının ısı değiştirici girişindeki özgül ısısının sabit basınçta sıcaklığa göre değişimi için 
termodinamik tablolardan üretilen polinom eğri denklemi; 
 

         
84.28

3
5

9
10966.1

2
5

5
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2
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5
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  (kJ/kgK)(27) 

Soğutma havasına ait özgül ısı değerlerinin ortalaması; 
 

 
2

52
,

pp
OHp

cc
c


   (kJ/kgK) (28) 

 
Soğutma havasına transfer edilen ısı; 
 

HOHpHH TcmQ  ,

..

  (kW) (29) 

 
Akışkanlar arasındaki logaritmik ortalama sıcaklık farkı; 
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dir. Dolgu havası için; 
 
Dolgu havasına ait yoğunluk değerinin ideal gaz kabulü ile sıcaklığa ve basınca bağlı olarak değişimi; 

 

9

10

RT

P
D    (kg/m

3
) (31) 

 
Dolgu havasının ventüri tüpü içerisindeki hızının hesaplanmasında kullanılan çap oranı; 
 

10
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11

A
A

D
D

    (32) 

 
Ventüri içerisinde ortalama dolgu havası hızı; 
 

  

4

1110

,

1

2











D

OD

PP

  (m/s) (33) 

 
Dolgu havasının dinamik viskozitesinin sıcaklığa bağlı olarak değişimi için termodinamik tablolardan 
üretilen eğri denklemi; 
 

   4

9

7 102.0104.0   TD   (kg/ms) (34) 

 
Ventüri içerisinde dolgu havasına ait Reynolds sayısı; 

 

 
D

ODD D


 11,
11Re     (35) 

 
Re <  100000 için Ventüri boşaltma katsayısı için Genceli [8] den üretilen polinom eğri denklemi; 
 

       
  9294.0Re101

Re107Re102Re104Re103

11
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11
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11
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dC
  (36) 

 
Re > 100000 için Ventüri boşaltma katsayısı; 
 

984.0dC    (37) 

 
Sıkıştırılabilir akış olmasından dolayı dolgu havası kütlesel debisinin ventüri ile ölçümünde kullanılan 
genişleme katsayısı [8]; 
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Dolgu havasının hacimsel debisi; 
 

ODD AV ,11

.

    (m
3
/s) (39) 

 
Dolgu havasının kütlesel debisi; 
 

YCVm dDDD 
..

   (kg/s) (40) 

 
Dolgu havasının ısı değiştirici girişindeki ve çıkışındaki sıcaklık farkı; 

 

97 TTTD    (K) (41) 

 
Dolgu havasının ısı değiştirici girişindeki ve çıkışındaki basınç farkı; 

 

86 PPPD    (Pa)  (42) 

 
Dolgu havasının giriş özgül ısısının sıcaklık ile değişimi için termodinamik tablolardan üretilen polinom 
eğri denklemi; 
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10966.1104802.0101967.011.28
3

7

92

7

5

7

2

7

TTT
cp

 
 (kJ/kgK)(43) 

 
Dolgu havasının çıkış özgül ısısının sıcaklık ile değişimi için termodinamik tablolardan üretilen polinom 
eğri denklemi; 
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  (kJ/kgK) (44) 

 
Dolgu havası özgül ısı değerlerinin ortalaması; 
 

 
2

97
,

pp
ODp

cc
c


   (kJ/kgK) (45) 

 
Dolgu havasından ısı değiştiricide transfer edilen ısı; 

 

DODpDD TcmQ  ,

..

  (kW) (46) 

 
olmaktadır. 
 
Tablo 2’de deneysel ölçümler sonucunda hesaplanan büyüklüklerin deneysel belirsizlikleri verilmiştir. 
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Tablo 2 Deneysel Ölçümler Kullanılarak Hesaplanan Verilerin Deneysel Belirsizliği 
 

5.0%P  8% HT  03,0%H  6,0%
.

Hm  1% HP  4%  

3.0%T  3% DT  1,0%D  4,0%
.

Dm  1% DP  4%
.

Q  

 
 
 
 
4. EKSERJİ İNCELEMESİ SONUÇLARI 
 
4.1. Daire Borulu Kanatlı Ara Soğutucu 
 
Deneylerin yapıldığı aralıkta ara soğutucu içerisinde üretilen toplam tersinmezlik değerlerinin, dört 
farklı dolgu havası giriş sıcaklığında soğutma havasının ara soğutucuya giriş hızına göre değişimi  
Şekil 15’de verilmiştir. 
 
Ara soğutucu içerisinde üretilen tersinmezliğin soğutma havası hızı ile arttığı görülmektedir. Bu artış 
özellikle 333 K ve 353 K dolgu havası giriş sıcaklıklarında daha belirgindir. Bunun sebebi, bu 
sıcaklıklarda akışkanlar arasında daha az bir ısı transferi gerçekleşirken, hemen hemen aynı oranda 
basınç düşüşüne bağlı olarak gerçekleşen tersinmezlik üretiminin büyüklüğüdür. Tersinmezlik üretimi, 
soğutma havası ortalama hızı ile artmaktadır. Çünkü soğutma havasının ortalama hızındaki artışa 
bağlı olarak soğutma havası tarafında basınç düşüşü ve tersinmezlik artmaktadır. Ayrıca dolgu 
havasının ara soğutucuya giriş sıcaklığı arttıkça üretilen tersinmezlik artmaktadır. Çünkü havanın 
viskozitesi sıcaklık ile artmakta ve buna bağlı olarak basınç düşüşü değeri de yükselmektedir. Üretilen 
tersinmezliğin bileşenlerine ayrılmış olarak gösterimi  
Şekil 16’da verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 15 Dairesel Borulu Kanatlı Ara Soğutucuda Üretilen Toplam Tersinmezlik Değerlerinin Dört 
Farklı Dolgu Havası Giriş Sıcaklığında Soğutma Havasının Ara Soğutucuya Giriş Hızına Göre 

Değişimi 
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
Şekil 16 Dairesel Borulu Kanatlı Ara Soğutucu İçerisinde Üretilen Tersinmezliğin Isı Geçişi Ve Basınç 

Düşüşü Bileşenlerine Ayrılmış Olarak Gösterimi 
 
 
Şekil 16’dan da görüleceği üzere, yüksek sıcaklık farkında artan ısı transferi nedeniyle, önlenemez 
tersinmezlik bileşeni olan sonlu sıcaklık farkında ısı geçişinden kaynaklanan tersinmezlik değeri 
artmaktadır. Bununla beraber önemli bir tersinmezlik kaynağı olan soğutma havası basınç düşüşü, 
soğutma havası hızı azaltılarak belirli oranda önlenebilir. Deneysel performans analizinde soğutma 
havası hızının soğutma kapasitesini çok fazla etkilemediği görülmüştür. Soğutma havası hızı 
azaltılarak üretilen tersinmezliğin maksimum %45’i, minimum %30’u oranında azaltılabileceği 
anlaşılmaktadır. 
 
 
Şekil 17’de dairesel borulu kanatlı ara soğutucu için ekserji veriminin (rasyonel verim) soğutma havası 
hızına göre değişimi gösterilmiştir. Ara soğutucunun ekserji verimi %20-40 arasında değişmektedir. Bu 
aralıkta en yüksek değer, akışkanlar arası sıcaklık farkının en az olduğu ve dolayısıyla ısı geçişinin en 
az değerini aldığı dolgu havası sıcaklığının 333 K değeridir. Artan soğutma havası hızlarında verim 
değerleri birbirine çok yaklaşmaktadır. Bu noktada verim değerlerinin yakınlaşmasının sebebi baskın 
tersinmezliğin soğutma hava hızı tarafından üretilmesi ve transfer edilen ısı değerinin çok fazla 
değişmemesidir. Özellikle yüksek soğutma havası hızlarında verim değerleri arasındaki dalgalanma, 
deneysel belirsizlik ile açıklanabilir. Yine bu grafikten ara soğutucuda ciddi bir kullanılabilirlik yıkımının 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Kullanılabilirlik yıkımını en aza indirebilmek için ara soğutucu tasarımlarında 
basınç düşüşü ile ısı transferi arasındaki en iyi çalışma noktasının elde edilmesi için çaba sarf 
edilmesidir. Isı değiştiricide engellenemeyen ısı transferi kaynaklı tersinmezliğin taşıt sisteminde en 
aza indirilebilmesi ise aşırı doldurma sistemindeki kompresörün izentropik veriminin iyileştirilmesi ile 
olabilir.  
 
Ara soğutucular ve aşırı doldurma sistemleri için özellikle ikinci yasa verimine bağlı incelemelerde 
dolgu havası basınç düşüşünden kaynaklanan tersinmezlik önemlidir. Çünkü burada sistem içten 
yanmalı motor, aşırı doldurma sistemi ve ara soğutucudur. Dolgu havasının basınç düşüşünden 
kaynaklanan tersinmezlik, ara soğutucuda dolgu havası basıncındaki düşüşü telafi etmek için 
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harcanması gereken iş olarak düşünülebilir. Bu açıdan sadece dolgu havası basınç düşüşünden 
kaynaklanan tersinmezliğin dolgu havası giriş sıcaklığı ve soğutma havası debisine göre değişimi  
Şekil 18’de verilmiştir. Burada dolgu havasının basınç düşüşünün ve basınç düşüşünden kaynaklanan 
tersinmezliğin dolgu havası giriş sıcaklığı ile arttığı görülmektedir. Bu durum beklenen bir sonuçtur 
çünkü ısınan havanın viskozitesi artar ve bu durum daha fazla basınç düşüşüne neden olur. Diğer 
taraftan artan soğutma havası debisi tersinmezlik değerlerine belirgin bir etki yapmamıştır. Üretilen 
tersinmezliğin sayısal değeri 0.25 ile 0.47 kW arasında değişiklik göstermiştir. Dolayısıyla dairesel 
borulu kanatlı ara soğutucuda ortaya çıkan dolgu havası basınç düşüşünü karşılamak için 
kompresörün 0.25-0.47 kW daha fazla güce ihtiyaç duyacağı ifade edilebilir.  

 

 
 

Şekil 17 Dairesel Borulu Kanatlı Ara Soğutucu İçin Ekserji Veriminin (Rasyonel Verim) Soğutma 
Havası Hızına Göre Değişimi 

 

 
 

Şekil 18 Dairesel Borulu Kanatlı Ara Soğutucuda Dolgu Havasının Basınç Düşüşünden Kaynaklanan 
Tersinmezlik Değerlerinin Dört Farklı Dolgu Havası Giriş Sıcaklığında Soğutma Havasının Ara 

Soğutucuya Giriş Hızına Göre Değişimi 
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Deneylerin yapıldığı aralıkta panjur kanatlı plakalı ara soğutucu içerisinde üretilen toplam tersinmezlik 
değerlerinin, dört farklı dolgu havası giriş sıcaklığında soğutma havasının ara soğutucuya giriş hızına 
göre değişimi  
Şekil 19’da verilmiştir. Ara soğutucu içerisinde üretilen tersinmezliğin soğutma havası hızı ile arttığı 
görülmektedir. Panjur kanatlı plakalı ara soğutucudaki tersinmezlik üretimi, dairesel borulu kanatlı ara 
soğutucuya göre yaklaşık %10 daha fazla olmuştur. Kanatlarda yer alan panjurlar ve dolgu havası 
tarafındaki kanatların basınç düşüşünü arttırması nedeniyle böyle bir sonuç çıkmıştır. Bu ara 
soğutucuda tersinmezlik üretimi değerleri dolgu havası sıcaklığı değiştiğinde birbirine daha yakın 
değerler almaktadır. Çünkü bu ara soğutucuda soğutma havası basınç düşüşünün ürettiği tersinmezlik 
değeri, toplam tersinmezlik içerisinde daha baskındır. Bunu gösterebilmek için üretilen tersinmezliğin 
bileşenlerine ayrılmış olarak gösterimi  
Şekil 20’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 19 Panjur Kanatlı Plakalı Ara Soğutucuda Üretilen Toplam Tersinmezlik Değerlerinin Dört Farklı 
Dolgu Havası Giriş Sıcaklığında Soğutma Havasının Ara Soğutucuya Giriş Hızına Göre Değişimi 

 

 
a 

 
b 
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c 

 
d 

 
Şekil 20 Panjur Kanatlı Plakalı Ara Soğutucu İçerisinde Üretilen Tersinmezliğin Isı Geçişi ve Basınç 

Düşüşü Bileşenlerine Ayrılmış Olarak Gösterimi 
 
Dairesel borulu kanatlı ara soğutucuya benzer şekilde panjurlu kanatlı ara soğutucu için de deneylerin 
yapıldığı kapasite oranı aralığında soğutma havası hızı azaltılarak üretilen tersinmezliğin yaklaşık 
olarak maksimum %54’i, minimum %45’u engellenebilir. 
 
 
Şekil 21’de panjur kanatlı plakalı ara soğutucu için ekserji veriminin (rasyonel verim) soğutma havası 
hızına göre değişimi gösterilmiştir. Ara soğutucunun ekserji verimi %15-35 arasında değişmektedir. Bu 
aralıkta en yüksek değer, akışkanlar arası sıcaklık farkının en az olduğu dolgu havası sıcaklığının 333 
K değeridir. Artan soğutma havası hızlarında verim değerleri birbirine çok yaklaşmaktadır. Panjur 
kanatlar daha kompakt bir yüzey alanı oluşturduğu ve akışı daha çok etkilediği için daha fazla direnç 
oluşturmakta ve daha çok basınç düşüşüne neden olmaktadır. Dolayısıyla ekserji verimi dairesel 
borulu kanatlı ara soğutucuya göre düşük çıkmaktadır. 
 
Panjur kanatlı plakalı ara soğutucuda dolgu havası basınç düşüşüne bağlı olarak üretilen 
tersinmezliğin deney parametrelerine göre değişimi  
Şekil 22’de verilmiştir. Üretilen tersinmezlik değeri 0.25 ile 0.4 kW arasında değişmektedir. Panjur 
kanatlı plakalı ara soğutucuda ısı geçişine bağlı olarak ortaya çıkan tersinmezlik üretimi daha fazla 
olurken basınç düşüşüne bağlı üretilen tersinmezliğin aynı değerlerde olduğu görülmektedir. Bu 
durumda panjur kanatlı plakalı ara soğutucu aşırı doldurma sistemi için ekserji ve enerji performansı 
açısından daha tercih edilebilir bulunmuştur. 
 
Yukarıdaki sıralama ile aynı şekilde yassı borulu kanatlı ara soğutucu için üretilen toplam tersinmezlik 
değerlerinin, dört farklı dolgu havası giriş sıcaklığında soğutma havasının ara soğutucuya giriş hızına 
göre değişimi  
 
Şekil 23’de verilmiştir. Ara soğutucu içerisinde üretilen tersinmezliğin soğutma havası hızı ile arttığı 
görülmektedir. Yassı borulu kanatlı ara soğutucudaki tersinmezlik üretimi, dairesel borulu kanatlı ara 
soğutucuda gerçekleşen tersinmezlik üretimi ile benzeşmektedir. Üretilen tersinmezliğin bileşenlerine 
ayrılmış olarak gösterimi  
 
Şekil 24’te verilmiştir. Dairesel borulu kanatlı ara soğutucuya benzer şekilde yassı borulu kanatlı ara 
soğutucu için de deneylerin yapıldığı kapasite oranı aralığında soğutma havası hızı azaltılarak üretilen 
tersinmezliğin yaklaşık olarak maksimum %47’si, minimum %30’u engellenebilir. 
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Şekil 21 Panjur Kanatlı Plakalı Ara Soğutucu İçin Ekserji Veriminin (Rasyonel Verim) Soğutma Havası 
Hızına Göre Değişimi 

 
 

 
 

Şekil 22 Panjur Kanatlı Plakalı Ara Soğutucuda Dolgu Havasının Basınç Düşüşünden Kaynaklanan 
Tersinmezlik Değerlerinin Dört Farklı Dolgu Havası Giriş Sıcaklığında Soğutma Havasının Ara 

Soğutucuya Giriş Hızına Göre Değişimi 
 
Şekil 25’te yassı borulu kanatlı ara soğutucu için ekserji veriminin (rasyonel verim) soğutma havası 
hızına göre değişimi gösterilmiştir. Ara soğutucunun ekserji verimi %10-30 arasında değişmektedir. 
Düşük dolgu havası giriş sıcaklıklarında soğutma havası hızının artışı, ekserji verimini daha çok 
azaltmaktadır. 
 
Yassı borulu kanatlı ara soğutucuda dolgu havası basınç düşüşüne bağlı olarak üretilen tersinmezliğin 
deney parametrelerine göre değişimi  
 
Şekil 26’da verilmiştir. Üretilen tersinmezlik değeri 0.25 ile 0.45 kW arasında değişmektedir. Yassı 
borulu kanatlı ara soğutucuda dolgu havası basınç düşüşüne bağlı oluşan tersinmezlik dairesel borulu 
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kanatlı ara soğutucuya göre daha düşük fakat panjur kanatlı plakalı ara soğutucuya göre yüksek 
çıkmaktadır. Bu durumun sebebi olarak ara soğutucularda gerçekleşen ısı transferi görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 23 Üretilen Toplam Tersinmezlik Değerlerinin Dört Farklı Dolgu Havası Giriş Sıcaklığında 
Soğutma Havasının Ara Soğutucuya Giriş Hızına Göre Değişimi 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
Şekil 24 Yassı Borulu Kanatlı Ara Soğutucu İçerisinde Üretilen Tersinmezliğin Isı Geçişi ve Basınç 

Düşüşü Bileşenlerine Ayrılmış Olarak Gösterimi 
 

Genel olarak her iki akışkan tarafında ısı transfer yüzeyi dağılımına bakıldığında, eşit bir dağılıma 
sahip panjur kanatlı plakalı ara soğutucunda dolgu havası basınç düşüşüne bağlı tersinmezlik üretimi 
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düşük çıkmakta ve buna bağlı olarak ekserji analizi bakımından daha tercih edilebilir olmaktadır. 
Panjur kanatlı plakalı ara soğutucu diğer ara soğutuculara göre daha yüksek etkenlik değerine sahiptir 
ve dolgu havası sıcaklığını çok daha hızlı azaltmaktadır. Dolayısıyla ısı transferi yüzeylerinde akışı 
engelleyen geometriler daha karmaşık olmasına rağmen dolgu havası sıcaklığındaki erken azalma 
nedeniyle basınç düşüşü daha az olmaktadır. Bu durum ara soğutucularda ısı transfer hızının basınç 
düşüşü üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin aynı ısı transferi 
büyüklüğünün elde edilebileceği iki ısı değiştiricide, geometrik olarak daha büyük hacme sahip olan ısı 
değiştirici daha uzun sürede ısıyı transfer edecek ve dolayısıyla yavaş ısı transferi nedeniyle basınç 
düşüşü yüksek çıkacaktır. Fakat ısı transferi hızını çok arttırmak için kompaktlığın arttırılmasıyla 
oluşan direnç daha fazla basınç düşüşüne de neden olabilir. Bu durum bir optimizasyon problemi 
olarak isimlendirilmektedir. 
 

 
 

Şekil 25 Yassı Borulu Kanatlı Ara Soğutucu İçin Ekserji Veriminin (Rasyonel Verim) Soğutma Havası 
Hızına Göre Değişimi 

 

 
 

Şekil 26 Yassı Borulu Kanatlı Ara Soğutucuda Dolgu Havasının Basınç Düşüşünden Kaynaklanan 
Tersinmezlik Değerlerinin Dört Farklı Dolgu Havası Giriş Sıcaklığında Soğutma Havasının Ara 

Soğutucuya Giriş Hızına Göre Değişimi 
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SONUÇLAR 
 
Ara soğutucuların ekserji verimleri %15 ile %40 arasında değişmektedir. Yüksek sıcaklık farkında 
artan ısı transferi nedeniyle önlenemez tersinmezlik bileşeni olan sonlu sıcaklık farkında ısı geçişinden 
kaynaklanan tersinmezlik artmaktadır. Bununla beraber önemli bir tersinmezlik kaynağı olan soğutma 
havası basınç düşüşü, soğutma havası hızı azaltılarak belirli oranda önlenebilir. Soğutma havası 
kütlesel debi değerinin ara soğutucuların deneyler sırasında test edilen kapasite oranlarında soğutma 
kapasitesini fazla etkilemediği gösterilmiştir. Soğutma havası hızı azaltılarak üretilen tersinmezliğin 
dairesel borulu kanatlı ara soğutucu için maksimum %45’i, minimum %30’u, yassı borulu kanatlı ara 
soğutucu için maksimum %47’si, minimum %30’u panjurlu kanatlı ara soğutucu için de maksimum 
%54’i, minimum %45’u engellenebilir. 
 
Aşırı doldurma sistemlerinde ara soğutucuya bağlı tersinmezlik üretiminde dolgu havası basıncının 
azalmasından kaynaklanan tersinmezlik dikkate alınmalıdır. Basınç düşüşüne tesir eden etkenler 
incelenerek üretilen tersinmezlik azaltılabilir. Örneğin dolgu havasının aktığı borudan ara soğutucuya 
girişte ani genişleme ve sonrasında tekrar ani daralma olmakta, ara soğutucu içerisinde kanal içi 
akışta sürtünmeyle basınç düşüşü olmakta, ara soğutucu sonunda tekrar ani genişleme ve ani 
daralma olmaktadır. Ayrıca ara soğutucu girişinde ve çıkışında dağıtıcı ve toplayıcı bulunmaktadır 
(pratikte kazan yada kolektör olarak isimlendirilmektedirler). Bu dağıtıcı ve toplayıcıların açısı, 
geometrisi, borunun dağıtıcıya giriş noktası basınç düşüşünü etkilemektedir. Gerçekten de ara 
soğutucuda oluşan basınç düşüşünün büyük bir oranının dağıtıcı, toplayıcı ve ani kesit daralması ve 
genişlemesi ile ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla ara soğutucu tasarımlarında bu parametrelere 
dikkat edilmelidir. Bilimsel literatürde dağıtıcı ve toplayıcı geometrileri üzerine fazla çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu konuda yerel endüstride konuyla ilgili faaliyet gösteren işletmelerin de desteğiyle 
bu konuda çalışmalar yapılabilir. 
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DÖRT KADEMELİ PİSTONLU TİP BİR CO2 KOMPRESÖR 
SİSTEMİNDE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ 

 
 

Hüsamettin BULUT 
M. Ali AKGÜL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Kompresörler, soğutma makinalarından yeraltına gaz depolama uygulamalarına kadar çok yaygın 
kullanım alanları olan ciddi boyutta enerji tüketen makinalardır. Dolayısıyla bu tür sistemlerde, 
kompresör seçimi, enerji analizi, ilk yatırım maliyeti ile işletme ve bakım masrafı gibi hususların iyi 
analiz edilmesi gerekir. Bu çalışmada, TPAO Batman Bölge Batı Raman AP2 istasyonu CO2 Recycle 
istasyonunda bulunan 4 kademeli pistonlu bir kompresör sisteminde enerji ve ekserji analizi 
yapılmıştır. Çalışmada örnek uygulama incelenmiş ve termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarına göre 
sistemin teorik analizi yapılmıştır. Ayrıca, sahada sistem üzerinde alınan günlük çalışma verilerine 
göre kompresör, ara soğutucu, glikol kulesi ve sistemin tamamında enerji,  tersinmezlik ve ekserji 
hesaplamaları yapılmıştır. Ölçüm değerleri ve hesaplama sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar tablo ve grafikler yardımıyla değerlendirilmiştir. Bu analizler sonucu, sistemin verimlilik 
açısından iyi durumda olduğu ancak tersinmezlikleri daha da azaltmanın ve verimliliği arttırmanın 
imkan dahilinde olduğu görülmüştür.  Bu tür analizlerin katkısıyla işletmelerde işgücü kaybı ve üretim 
kaybı, arıza sıklığı, yüksek işletme ve bakım maliyetleri, çevre kirliliği ve iş kazası gibi olumsuzlukların 
önüne geçileceği görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Kademeli Kompresör, CO2, Enerji analizi, Ekserji, Tersinmezlik, 2. Yasa verimi.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Compressors are machines that consume a considerable amount of energy. They have various 

applications and are used widely from refrigeration systems to underground gas storage. Therefore, 
in this system, the parameters such as the selection of compressor, energy analysis, the first 
investment cost, operation and maintenance costs should be analyzed well. In this study, the, 
energy and exergy analysis of 4- staged reciprocating CO2 compressor system has been carried out.  
TPAO Batman District Batı Raman field AP2 CO2 recycle compressor system has been considered as 
case study. The system is analyzed in view of first and second law of Thermodynamics. Energy, 
irreversibility and exergy calculation of components of system (compressor, gas cooler, dehydrator) 
are done theoretically based on measurements taken in situ.  The results have been evaluated and 
compared with measured data. The results of this analysis showed that with regard to productivity and 
efficiency, results are satisfactory. However, it is possible to reduce irreversibility and improve 
efficiency much more.  
 
Key Words: Multi-stage compressor, CO2, Energy analysis, Exergy, Reversibility, Second law 
efficiency. 
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1. GİRİŞ 
 
Kompresörler, soğutma makinalarından yeraltına gaz depolama uygulamalarına kadar çok yaygın 
kullanım alanları olan ciddi boyutta enerji tüketen makinalardır. Dolayısıyla bu tür sistemlerde, 
kompresör seçimi, enerji analizi, ilk yatırım maliyeti ile işletme ve bakım masrafı gibi hususların iyi 
analiz edilmesi gerekir.  
 
Kompresörün çektiği enerjiyi azaltmanın bir yöntemi ara soğutmalı kademeli sıkıştırmadır [1]. Çok 
kademeli kompresör sistemleri göz önüne alındığında, her kademenin çıkışında gaz, ara soğutucu 
denilen elemanlardan geçerek yaklaşık sıkıştırma öncesi sıcaklığa getirilir. Sıkıştırma sonu sıcaklığını 
ve dolayısıyla güç harcamasını düşürmek, yağlama ve malzeme problemlerinin önüne geçmek için her 
bir kademenin sonunda gaz ara soğutuculardan geçirilir. Gazın içerisindeki su, işletme, taşıma, 
depolama ve kullanımda problemlere neden olabilir. Ayrıca, gazın içerisindeki su, boru hatlarında 
korozyonunun yanında gaz enjeksiyon uygulamalarında formasyonda buzlanma veya hidrat 
oluşturabilir. Formasyonda buzlanma ve hidrat oluşumu akışı bloke ederek gaz enjeksiyonunu veya 
iletimini engelleyebilir. Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek için gazın içerisindeki suyun alınması 
önemlidir. Bu amaçla kompresör ve ara soğutucuların yanında glikol sistemi de tesis edilir ve gaz 
glikol sisteminden geçirilerek kullanım yerlerine gönderilir [2]. 
 
Kompresör seçiminde; kullanılacak azami ve ortalama gaz debisi, gerekli basınç seviyesi, ortam 
sıcaklığı, rakım, rutubet ve gazın kirlilik oranı, bakım ve işletme masrafları, çalışma ve yerleşim alanı 
ve enerji temini gibi parametreler dikkate alınır: Şekil 1.’de kapasite ve basınç aralıklarına göre 
kompresörler sınıflandırılmıştır (http://kobelcocompressors.com). Burada görüldüğü gibi kompresör 
seçim parametrelerinden kapasite ve basınç göz önüne alındığında; yüksek kapasiteler için santrifüj 
(turbo), yüksek basınçlar için ise pistonlu kompresörlerin daha uygun olduğu görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Kapasite ve Basınç Değerlerine Göre Kompresör Tipleri 
 
Günümüzde enerji ve enerji verimliliği oldukça önem kazanmıştır. Bu yüzden işletmelerin ihtiyacına en 
uygun kompresör sistemlerini belirlemek ve bu sistemlerin istenilen parametrelerde ve performansta 
çalışıp çalışmadığını tespit etmek önemli bir husustur. Bu amaçla sistem ve yardımcı ekipmanlarda, 
basınç, sıcaklık, güç, debi gibi çalışma parametrelerine göre enerji ve ekserji analizi yapmak gerekir.  
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Literatürde, daha çok soğutma sisteminde kullanılan kompresörleri ve basınçlı hava kullanımına 
yönelik uygulamalar için kullanılan kompresörleri ele alan çeşitli çalışmalar mevcuttur [3-12]. Ancak, 
endüstriyel uygulamalarda kullanılan çok kademeli CO2 kompresörleri ile ilgili mevcut bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, 4 kademeli bir kompresör sisteminde enerji ve ekserji analizi 
yapmaktır. 

 
 
 
 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Siirt ili Dodan sahasından üretilen CO2 gazı TPAO Batman Bölge Batı Raman sahasına 90 km’lik bir 
boru hattı ile getirilip enjeksiyon kuyuları vasıtasıyla rezervuara enjekte edilmektedir. Rezervuar 
basıncını ve petrolün akıcılığını arttırıp daha fazla üretim yapabilmek için CO2 enjeksiyon işlemi, 
petrolde ikincil bir üretim metodu olarak bilhassa ağır petrol sahalarında uygulanmaktadır. 
Karbondioksit rezervuara enjekte edildiğinde; petrolü genleştirir, viskozitesini azaltır, belirli şartlarda 
petrol ile karışabilir. Bir varil petrol üretimi için rezervuara kaba bir hesapla 6-10 MSCF (Thousand 
Standard Cubic Feet - bin feet küp) CO2 enjeksiyonu gereklidir [2]. 
 
Enjeksiyon kuyularına basılan CO2 gazı, üretim kuyularına etkiyerek petrolle birlikte geri üretilmektedir. 
Petrolle birlikte geri üretilen bu gaz, üretim istasyonlarında seperatörler vasıtasıyla ayrıştırılır. Bu 
ayrıştırılan gazı tekrar sahaya enjekte etmek için rezervuar basıncını yenecek basınç değerlerine 
çıkarmak gerekmektedir. Üretim istasyonlarındaki seperatörlerde ayrıştırılan CO2 gazının atmosfere 
atılmayıp enjeksiyon kuyuları vasıtası ile tekrar sahaya enjekte edilmesi amacıyla Batı Raman üretimi 
arttırma projesinin 2. Kısmı olarak 2008 yılında AP2 istasyonunda gaz recycle kompresörleri istasyonu 
kurulmuştur. Şekil 2’de AP2 istasyonu CO2 recycle sistemi akış diyagramı şematik olarak verilmiştir. 
Seperatörlerde ayrıştırılan CO2 gazı, fiber boru hatları vasıtası AP2 geri kazanım tesisine getirilir. CO2 
önce kompresör emiş hattı üzerinde sıvı ve tortu tutucu ana scrubber (sıyırıcı) üzerinden geçirilir. 
Sıyırıcının görevi sıvıları tutarak kompresöre sıvı (petrol, su vb.) kaçışını önlemektir. Çünkü 
kompresöre sıvı kaçması çok ciddi hasarlara neden olabilir. Daha sonra gazı tekrar sahaya enjekte 
edebilmek için gaz basıncını, 20-40 psig seperatör çıkış basınç değerlerinden 1150-1300 psig basınç 
değerlerine yükseltmek için ara soğutuculu 4 kademeli pistonlu gaz kompresörü kullanılmaktadır. 
Kompresörde her bir kademede gaz, sıkıştırıldıktan sonra gaz sıcaklığını tekrar sıkıştırma öncesi 
sıcaklığa getirmek için soğutma ünitesine gider. Ara soğutucuda gaz, fanlar vasıtasıyla soğutulur. Gaz 
serpantinlerin içinde hareket ederken, serpantin dışındaki hava tarafından soğutulur. Soğutma 
grubunun yanlarında ve üst tarafında gazın sıcaklığına göre açılıp kapanan klapeler mevcuttur. 
Havanın debisi sıcaklığa göre bu hava klapeleri ile otomatik olarak kontrol edilmektedir. Sistemde 
ayrıca gazın içindeki nemin alınarak, boru hatlarında ve kompresörlerde korozyona neden olmasına 
engel olmak için Glikol sistemi kurulmuştur. Glikol sistemi 3. kademe ile 4. kademe arasında tesis 
edilmiştir. Glikol kulesinde yeterli bir kurutma sağlamak için 500-650 psig basınç değerlerinin 
sağlanması gerekmektedir. Bu basınç değeri de ancak 3. kademe çıkışında sağlanmaktadır. Glikol 
sisteminde kurutucu akışkan olarak Trietilen Glikol (TEG) kullanılmaktadır. 
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Şekil 2. AP2 İstasyonu CO2 Recycle Sistemi Akış Diyagramı 
 
 

2.1. Enerji Analizi 
 
Kompresörlerde sıkıştırma işlemi politropik (Pν

n 
= sabit, n=1.268) bir hal değişimi olarak ele alınmıştır. 

Toplam kompresör işi 4 kademenin toplamı olarak yazılabilir.  
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Adyabatik verim, izentropik hal değişimi ile sıkıştırmak için gerekli kompresör işinin, gerçek işe oranı 
olarak tanımlanır [1]: 
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    (2) 

 
Bu bağıntıda h2 ve h2s sırasıyla gerçek ve izentropik hal değişimleri sonundaki çıkış entalpileridir. İyi 
tasarlanmış kompresörlerde adyabatik verim yüzde 75 ile 85 arasındadır [1]. 

 
 

2.2. Ekserji analizi 
 

Ekserji analizinde sistemdeki her bir elemanın tersinmezlik değerleri belirlenmiştir. Kompresördeki 
tersinmezlik miktarı; 
 

 )()()()( 785634120

..

2
ssssssssTmI COK     (3) 

 

1

2

1

2
,12 lnln

P

P
R

T

T
Css ortp     (4) 

 
Ara soğutucu tersinmezliği; 
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Glikol kulesi tersinmezlik değeri; 
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olarak ifade edilir. 
 
Ekserji verimi elde edilen ekserjinin harcanan ekserjiye oranıdır [1, 13]:  
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Kompresör için;  
 

)()()()(
1

78563412

0

hhhhhhhh

sT üretim
K


    (10) 

 

)()()()( 78563412 sssssssssüretim     (11) 

 
Ara soğutucu için: 
 

 )()()()(

1

181714131211109

.

.

0

2








CO

üretim

AS

m

ST
   (12) 

 

 )()()()()( 171813141112910

.

1920

..

2
ssssssssmssmS COhüretim     (13) 

 
Glikol kulesi için: 

)(

1

)(

)(

2221

.

.

0

2221

.

1516

.

2















gl

üretim

gl

CO

GK

m

ST

m

m
   (14) 

 

)()( 1516

.

2122

..

2
ssmssmS COglüretim     (15) 

 
olarak ifade edilir.  
 
Sistem için: 
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şeklinde yazılabilir. 
 
 
 
 
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
 
3.1. CO2 Kompresör Sistemi Birinci Yasa Analizi Sonuçları 

 
Dört kademeli CO2 kompresör sisteminde birinci yasa analizi, hem teorik olarak hem de sisteminin 
günlük çalışma verileri kullanılarak yapılmıştır. Kompresör, ara soğutucu ve glikol sistemi çalışma 
verileri (basınç, debi, sıcaklık, elektrik ve fan motorlarının çektiği güç) kullanılarak; iş, güç, debi, verim 
hesaplamaları yapılmış ve elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir. Analizde 04 Şubat 2010- 20 Aralık 
2010 arasındaki ölçüm verileri kullanılmıştır. Sistemin analizinde rastgele günler seçmek yerine, ay (31 
gün) kartillere (çeyreklere) ayrılarak her kartilde orta gündeki veriler kullanılmıştır. Analizler her ayın 4., 
12., 20. ve 28. günleri için yapılmıştır. 

 
Kompresör emiş basıncı ile gerekli kompresör işinin değişimi Şekil 3’de verilmiştir. Grafikten de 
görüleceği gibi emiş basıncı arttıkça birim kütle başına kompresör işi azalmaktadır. 
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Şekil 3. Kompresör Emiş Basıncı İle Kompresör İşinin Değişimi 
 
Çalışma verileri kullanılarak, yapılan değerlendirmede kompresör hacimsel debisi ile her bir 
kademedeki kompresör işinin değişimi incelendiğinde en fazla işin 3. kademede, en az işin de 
4.kademede gerekli olduğu görülmektedir (Şekil 4). Şekil 5’te sıkıştırma oranı ile kompresör gücünün 
değişimi verilmiştir. Sıkıştırma oranı arttıkça kompresör gücü azalmaktadır. Şekil 6’da görüldüğü üzere 
kompresör hacimsel debisi ile beraber kompresör verimi de artış göstermektedir. Diğer bir deyişle 
kompresör tam kapasiteli çalışmaya doğru yaklaştıkça verimde artış olmaktadır.  
 

 
 

Şekil 4. Hacimsel Debi İle Her Bir Kademedeki Kompresör İşinin Değişimi 
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Şekil 5. Sıkıştırma Oranı İle Kompresör Gücünün Değişimi 
 

 
 

Şekil 6. Kompresör Debisi İle Verimin Değişimi 
 

Gazın her bir kademeye giriş sıcaklığı arttıkça birim kütle için gerekli toplam kompresör işi de 
artmaktadır (Şekil 7). Burada, T1, T3, T5 ve T7 sırasıyla 1., 2., 3. ve 4. kademe gaz emiş sıcaklığı 
değerlerini ifade etmektedir.  
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Şekil 7. Toplam Kompresör İşi İle Kademe Emiş Sıcaklıklarının Değişimi 
 

Sıkıştırma oranı arttıkça adyabatik verim artmakta ancak yüksek sıkıştırma oranlarında verim sabit bir 
seyir izlemektedir (Şekil 8). Bunun nedeni, sıkıştırma oranın artışı ile birlikte gerçek ve izentropik 
haldeki sıcaklık değerlerinin birbirine yaklaşmasıdır. Bayır (2008) yapmış olduğu çalışmada benzer 
sonuçlar elde etmiştir [4]. 

 

 
 

Şekil 8. Sıkıştırma Oranı İle Adyabatik Verimin Değişimi 
 
 
3.2. CO2 Kompresör Sistemi İkinci Yasa Analizi Sonuçları 

 
İkinci yasa analizinde referans sıcaklığı T0 için Batman Meteoroloji’ den alınan saatlik değerler 
kullanılmış, referans basıncı P0 için ise Batı Raman’daki atmosferik basınç değeri olan 0.93 Bar (13.7 
psi) değeri kullanılmıştır. Dolayısıyla burada sabit bir referans sıcaklığı kabulü yapılmamıştır. 

 
Kompresör emiş basıncı ile kompresörde ikinci yasa veriminin değişimi görülmektedir (Şekil 9).  Şekil 
10’da referans sıcaklığının (T0) ikinci yasa verimi üzerindeki etkisi görülmektedir. Burada açıkça 
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görüldüğü üzere referans sıcaklığının artması ile birlikte ikinci yasa verimi azalmaktadır. Şekil 11’de 
sıkıştırma oranı ile ikinci yasa veriminin değişim grafiği verilmiştir. Şekil 12.’de görüleceği üzere 
kompresörde emiş basıncının artması ile birlikte tersinmezlikler de artmaktadır. Daha önce de ifade 
edildiği gibi emiş basıncının artması ile birlikte gazın sıkıştırma oranı azalmaktadır. 

 

 
 

Şekil 9. Kompresör Emiş Basıncı İle İkinci Yasa Veriminin Değişimi 
 

 
 

Şekil 10. Kompresörde Referans Sıcaklığı İle İkinci Yasa Veriminin Değişimi 
  

 
 

Şekil 11. Kompresör Sıkıştırma Oranı İle İkinci Yasa Veriminin Değişimi 
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Şekil 12. Kompresör Emiş Basıncı İle Tersinmezliğin Değişimi 
 

Gazın sıkıştırma oranı artınca tersinmezlik azalmaktadır (Şekil 13). Çünkü sıkıştırma oranının artışı ile 
beraber entropi değişimi azalmakta ve dolayısıyla tersinmezlik de azalmaktadır. 
 

 
 

Şekil 13. Kompresörde Sıkıştırma Oranı İle Tersinmezliğin Değişimi 
 

Şekil 14’te görüldüğü gibi kompresörde ikinci yasa veriminin artması ile birlikte tersinmezlik 
azalmaktadır. Bu beklenen bir sonuçtur. Özkaymak (2001) yaptığı çalışmada buna çok yakın 
sonuçlara ulaşmıştır [14].  
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Şekil 14. Kompresörde İkinci Yasa Verimi İle Tersinmezliğin Değişimi 
 

Şekil 15’te sistem elemanlarının tersinmezliklerinin toplam tersinmezlik içindeki oranları verilmiştir. 
Grafikten görüldüğü üzere tersinmezliğin en fazla gerçekleştiği ekipman ortalama % 54 ile 
kompresörlerdir. Daha sonra % 45 ile ara soğutucular ve % 1 ile glikol kulesi gelmektedir. 

 

 
 

Şekil 15. Sistem Elemanlarının Toplam Tersinmezlik İçindeki Oranları  
 
Şekil 16’da kompresör (εK), ara soğutucu (εAS), glikol kulesi (εGK) ve sistem (εSYS) ortalama ekserji 
verimleri kıyaslamalı olarak verilmiştir. Görüldüğü üzere tersinmezlik oranı en yüksek eleman 
kompresör olmasına rağmen, ekserji verimi en yüksek olan da kompresördür. Daha sonra verimlilik 
yönünden sırasıyla sistem, ara soğutucu ve glikol kulesi gelmektedir. Ara soğutucu ve glikol kulesinde 
ekserji verimleri birbirine yakın bulunmuştur. 

 



    ______________________  1191 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu 
 

 
 

Şekil 16. Sistem ve Ekipmanların Ekserji Verimi 
 
 
 
 

SONUÇLAR  
 
TPAO Batman Bölge Batı Raman Sahası AP2 İstasyonu CO2 Recycle kompresör istasyonunundaki  
Dört Kademeli Pistonlu Tip Bir CO2 Kompresör Sisteminde enerji ve ekserji analizine göre aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır;  
 

 Kompresör emiş basıncının düşmesi dolayısıyla debinin düşmesi durumunda kısmi yükte 
çalışma durumu meydana geldiğinden birim kütle başına gerekli kompresör işinin arttığı 
gözlenmiştir. Bu sebeple kompresörleri kısmi yükte çalıştırmaktan mümkün olduğunca 
kaçınmak gerekmektedir. 

 Kompresör hacimsel debisi ile kompresör işinin değişimi incelendiğinde en fazla işin 3. 
kademede en az işin de 4. kademede gerekli olduğu görülmüştür. Çünkü sıkıştırma oranının 
en az olduğu kademe 4. kademe en fazla olduğu kademe ise 3.kademedir. 

 Kompresörün 1.yasa veriminin kompresör hacimsel debisinin artması ile birlikte arttığı 
gözlenmiştir. Bu durum tam kapasiteli çalışmaya yaklaşmaktan kaynaklanmaktadır. 

 Kompresörde adyabatik verimin, emiş basıncının artması ile azaldığı buna karşın sıkıştırma 
oranının artması ile birlikte arttığı görülmüştür. Sıkıştırma oranın artması ile birlikte verim 
artmış ancak yüksek sıkıştırma oranlarına erişildikten sonra sabit bir seyir izlemiştir. Bunun 
nedeni sıkıştırma oranının artması ile birlikte gerçek ve izentropik haldeki sıcaklık değerlerinin 
birbirine yaklaşmasıdır. Sıkıştırma oranın (P8/P1) 60’ ı geçmesinden sonra eğri yatay bir seyir 
izlemiştir. 

 Ara soğutucuda havanın kütlesel debisi artınca CO2 giriş ve çıkış sıcaklık farkları artmış buna 
karşın havanın giriş çıkış sıcaklık farkı azalmıştır. Havanın kütlesel debisinin artmasından 
dolayı gazda sıcaklık farkını artması gazın daha iyi soğutulduğu anlamına gelmektedir. 

 Glikol kulesinde gazın basıncının artması paralel olarak glikolun debisi de artmıştır. Gazın 
basıncının artması debisinin artışını da getirmiştir. Glikol giriş basıncı artmasına bağlı olarak 
glikol debisi de artış göstermiştir. 
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 Kompresörde adyabatik verimin % 75 ile %88 arasında değiştiği görülmüştür. Birinci yasa 
verimi de ortalama % 78 civarındadır. Dolayısıyla adyabatik verim ve birinci yasa verimi 
açısından elde edilen sonuçlar tatminkardır. Buna karşın, sistemi daha da verimli çalıştırmanın 
imkan dahilde olduğu görülmüştür. 

 Referans sıcaklığının (T0) artması ile birlikte ikinci yasa verimi azalmıştır. Bu, referans 
sıcaklığının artması dolayısıyla ekserji değişiminin azalmasından kaynaklanmaktadır. 

Referans sıcaklığının sabit (25 ⁰C) kabul edilmesi durumunda elde edilen ekserji ve verimlilik 

değerleri ile referans sıcaklığı olarak saatlik çevre sıcaklık değerlerinin alınması durumunda 
elde edilen ekserji ve verimlilik değerleri arasında ciddi bir fark bulunmamıştır.  

 Kompresörde emiş basıncının artması ile birlikte tersinmezlikler de artmıştır. Bunun sebebi 
emiş basıncının artması ile birlikte gazın sıkıştırma oranının artması ve dolayısıyla entropi 
farkındaki artışlardır. 

 Kompresörde referans sıcaklığının artması ile tersinmezliğin de arttığı görülmüştür. Yani ortam 
sıcaklığının azalması tersinmezliği azaltmakta ve ekserji verimini yükseltmektedir. 

 Sıkıştırma oranının kompresör ekserji değerleri üzerindeki etkisi incelenmiş ve sıkıştırma oranı 
arttıkça ekserjilerde azalma eğilimi olduğu belirlenmiştir. 

 Tersinmezlik dağılımı incelendiğinde, tersinmezliğin en fazla gerçekleştiği eleman ortalama % 
54 ile kompresörlerdir. Daha sonra % 45 ile ara soğutucular ve % 1 ile glikol kulesi 
gelmektedir. Buradan açıkça görüldüğü üzere tersinmezliği azaltmaya dönük tedbirler 
alınırken öncelikle kompresör ve ara soğutuculardan başlamak gerekmektedir. Glikol 
kulesindeki tersinmezlik ciddi boyutlarda değildir.  

 Tersinmezlik oranı en yüksek ekipman kompresör olmasına rağmen, ekserji verimi en yüksek 
ekipman kompresördür. Daha sonra verimlilik yönünden sırasıyla sistem, ara soğutucu ve 
glikol kulesi gelmektedir. Ara soğutucu ve glikol kulesinde ekserji verimleri birbirine yakın 
bulunmuştur.  

 Ara soğutucularda ciddi tersinmezlikler belirlenmiştir. Ara soğutuculardaki tersinmezlikleri 
azaltarak ekserji verimini yükseltmek imkan dahilindedir. Havanın debisini ayarlamak için hava 
damperlerinin yanı sıra değişken devirli fan kullanmak, verim artışına katkı sunacaktır. 

 Aylık ortalamalara göre değerlendirme yapıldığında, dış ortam sıcaklığının yüksek olduğu yaz 
aylarında debi değişimi az olmasına rağmen tersinmezlikler yüksek çıkmıştır. Ortalama ortam 
sıcaklığının en yüksek olduğu Ağustos ayında tersinmezlik de maksimumdur. Referans 
sıcaklığındaki artış ile birlikte verim düşüp tersinmezlik artacağından bu beklenen bir sonuçtur.  

 Kompresörde arıza sıklığının en fazla görüldüğü emiş ve çıkış valfleri aynı zamanda 
tersinmezliğin de önemli kaynaklarıdır. Valflerde kaçaklar olması, gaz giriş ve çıkış sıcaklığının 
artmasına neden olur. Valf arızalarını salmastra ve piston ringi arızaları ile unloader, yağlama 
sistemi, yatak arızaları ile diğer arızalar izlemektedir. Dolayısıyla arızaları azaltmaya dönük 
koruyucu periyodik bakımlar, plansız duruşları engellediği gibi tersinmezlikleri de önemli 
oranda azaltacaktır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde güneş enerjisi ile çalışan termoelektrik soğutma 
sistemi (TEC) tasarlanmıştır. TEC sistemi; besinlerin saklanması, tıbbı malzemelerin, ilaçların, aşı ve 
kan ünitelerinin düşük sıcaklıklarda muhafazası için kullanılmaktadır. Sistem, bir tarafı ısınırken diğer 
tarafı soğuyan termoelektrik modül (peltier etkisi) ilkesine bağlı olarak çalışmaktadır. Termoelektrik 
modülün, sıcak ve soğuk yüzeylerine ısı transferini kolaylaştırmak için 89x68x34.5 mm boyutunda 
alüminyum ısı eşanjörü yerleştirilmiştir. Hızlı bir şekilde hava akımını kolaylaştırmak amacıyla, ısı 
eşanjörünün üzerine 12 Voltluk 7H54A-R1 model fan monte edilmiştir. Kabinin arka üst bölgesine 
termoelektrik modül, ısı eşanjörü ve fandan oluşan iki adet kombin monte edilmiştir. Bu sistem iki farklı 
soğutma fanı  (hava ve sulu) kullanılarak çalıştırılmıştır. TEC sistemi, su soğutmalı fan kullanılarak 
sadece güç kaynağı modunda, hava soğutmalı da ise güç kaynağı, batarya, PV ve PV+batarya olmak 
üzere dört farklı modda çalıştırılmıştır. PV ve güç kaynağı ile olan deneysel çalışmalar, 10:00-17:00 
saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Batarya desteği ile yapılan çalışmalar ise 18:00-01:00 saatleri 
arasında yapılmıştır. Hava ve su soğutmalı olarak  yapılan testler sonucunda TEC sistemi performans 
değerleri hesaplanmıştır. COP değerleri, hava soğutmalı system için sırasıyla; 0,548,0,502,0,38,0,43 
hesaplanmıştır. Su soğutmalı da ise güç  kaynağı ile çalışma modunda 0.12 olarak bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: TEC, Peltier, PV, COP, Güç Kaynağı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, a solar powered thermoelectric cooling system (TEC) is designed where there is no 
electrical energy. TEC system is used for food storage, medical supplies, drugs, vaccines, and blood 
units for storage at low temperatures. System is working according to thermoelectric module (TEM) 
principle (peltier effect) which one side of the module is heating while the other side is cooling. An 
aluminium heat exchanger is placed (89x68x34.5 mm in size) to the hot and cold sides of 
thermoelectirc module in order to facilitate heat transfer from the hot and cold surfaces .  A 7H54A-R1 
model fan (12 volts) is mounted on heat exchanger in order to facilitate the air flow quickly. 
Thermoelectric module, heat exchanger and the fan is mounted on the upper region of the back of the 
system cabinet. This system is operated using air and water-cooled fans. TEC system, using water-
cooled fan only power supply mode, when using air cooling fan, power supply, battery, PV and PV 
battery operated in four different modes.10:00 to 17:00 hours, experimental studies were carried out 
with the PV and the power supply modes .Experimental is made with the support of the battery is 
between the hours of 18:00 to 1:00. As a result of the tests performed in air and water cooled, TEC 
system performance values were calculated. Air-cooled system of COP values were calculated; 0.548, 
0.502, 0.38 and 0.43 respectively. Water cooled system is operated with the power supply has been 
calculated as 0.12. 
 
Key Words: TEC, PV, Peltier, COP, Power Supply. 
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1. GİRİŞ 
 
Termoelektrik soğutma prensibi ile çalışan cihazın performansını arttırmak amacıyla, siyah yünle kaplı 
duvardan oluşan güneş kolektörlü bir sistem kurulmuş ve sistemin duvarları pleksiglass ile 
kaplanmıştır. Ölçümler, İran’ın iklim koşullarında 9 gün boyunca yapmıştır. Deneyler sonucunda, 
performansı ortam sıcaklığı ve güneş ışınımının direkt olarak etkilediği gözlemlenmiştir. Yaz ve kış 
sonuçları karşılaştırılarak sistemin verimliliği kıyaslanmıştır. (Esfahani J. A., Rahbar N. ve Lavvaf M., 
2011’de) [1]. 
 
Dai Y.J., Wang R.Z, Ni L., 2003’te güneş pili kullanılarak yapılan termoelektrik soğutmanın deneysel 
araştırmasını ve bu araştırma ile ilgili analizini yapmıştır. Taşınabilir buzdolabını gece ve gündüz 
kullanımına uygun olarak farklı modlarda çalıştırmıştır. Buzdolabını gündüz çalıştırmak için güneş 
ışınımından faydalanmıştır. Gece kullanımında, bulutlu ve yağmurlu günlerde ise elektrik enerjisini 
doğrultucu ve aküden elde etmiştir. Deney sonucunda, buzdolabı sıcaklığı 5-10  C, COP değeri 
yaklaşık 0.3 olarak elde edilmiştir. Bu sistem, güç kaynağı bulunmayan mekan uygulamalarında, aşı, 
gıda, içecek ve soğuk depolama için kullanılabilir olduğunu ispatlamıştır [2]. 
 
2011’de, 25 × 25 × 35 cm

3 
boyutlarında, 4 × 4 cm

2
 termoelektrik modül kullanılarak bir soğutma 

sistemi tasarlayan Jugsujinda S., Vora-ud A., ve Seetawan T., bu amaçla sistemde 40W’ lık fan 
kullanılmıştır.  TER (Termoelektrik Buzdolabı) soğutma sistemini kontrol etmek için 10 noktadan ölçüm 
yaparak; sıcaklık, zaman ve COP değerlerini incelemişlerdir  [3]. 
 
Termoelektrik jeneratör (TEG) ile hibrid sistem tasarlanmıştır. Bu sistemde; PV (fotovoltaik) hücre, 
TEG ve ısı dağıtıcı kullanılmıştır. Bi2Te3 yarıiletken malzemesinden oluşan TEG, 50–200   C sıcaklık 
aralığında incelenmiştir. TEG’de üretilen güç 3 W ve sıcaklık ise DT 155   C’ ye ulaşmıştır. Akım ve 
gerilimin ise doğrusal olarak arttığını gözlemlemişlerdir. (E.A Cha´vez-Urbiolaa E.A., Yu.V. Vorobiev 
ve Bulat L.P., 2012) [4]. 
 
Bir başka çalışmada Sabah A. Abdul-Wahab ve diğerleri, 2009 güneş enerjisi ile çalışan taşınabilir 
termoelektrik soğutma sistemini deneysel olarak incelenmiştir. Sistem, elektriğin olmadığı Umman 
bölgesinde sistem peltier etkisinden yararlanarak tasarlanmıştır. Sistemde karşılıklı iki yanal yüzeye 
beşer tane olmak üzere 10 adet termoelektrik modül, 64 tek kristal silisyum güneş hücresi ve 
sıcaklıkları belirlemek için termokupl kullanmışlardır. Yapılan deneylerde, soğutma sıcaklığının 44 
dak.’da 27   C’den 5   C 'ye düştüğü ve COP değerini de 0.16 olarak hesaplamışlardır [5]. 
 
Çakır H., 2006’da enerji ihtiyacını güneş pilinden karşılayan 29x29x29 cm ebatlarında termoelektrik 
soğutucu tasarlamıştır. Sistemin iç - dış sıcaklığı,  modül sıcak - soğuk yüzey sıcaklığı, güneş pilinden 
çekilen gerilim - akım değerlerini ölçerek değerlendirmiştir. Deneyler sonucunda, sistemin performans 
katsayısını 0,9 olarak bulmuştur [6]. 
 
2005’ de Bulut H. termoelektrik soğutmanın teorisi, uygulama alanları, tasarım ve seçiminde etkili olan 
elektriksel ve ısıl parametreler hakkında bilgiler vermiştir [7]. 
 
Bir diğer çalışmada ise 48x10

-3
 m

3
 hacminde, 18 W gücünde termoelektrik soğutucu ve kontrol 

devresinden oluşan bir sistem tasarlamıştır. Deneyler sonucunda, sistemin performans katsayısı 0,3 - 
0,6 arasında bulunmuştur. (Sungur C. 2008 ) [8]. 
 
Bu çalışma, elektrik enerjisinin bulunmadığı yerlerde soğutma yapabilmek amacıyla tasarlanmıştır. 
Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek enerji ihtiyacını karşılayan termoelektrik soğutma 
(TEC) sistemi, 6 adet TE modül ve iki farklı soğutucu tipi kullanılarak elektrik devre bağlantısı 
yapılmıştır. TEC sisteminin performans parametreleri, çekilen akım değerleri ölçülerek 
değerlendirilmiştir.  
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2. TERMOELEKTRİK SOĞUTMA TEORİSİ 
 
Termoelektrik etki, ısı enerjisinin elektrik enerjisine veya elektrik enerjisinin ısı enerjisine 
dönüşümüdür. Termoelektrik soğutucular katı haldeki ısı pompalarıdır ve peltier etkisinden 
yararlanarak bu işlevi yerine getirirler. Peltier etkisi, iki farkı metaldeki elektron akışından meydana 
gelmektedir. Bir iletkenden diğer iletkene elektron geçişi olur, bu geçiş sayesinde iletkenlerden biri 
soğurken, diğeri ısınmaktadır. Termoelektrik soğutma (TEC) sistemi, hareketli parçası olmadığından 
sessiz çalışmakta ve bu nedenle az bakıma ihtiyaç duymaktadır. En önemli özelliği ise herhangi bir 

soğutucu akışkan içermediği için küresel ısınmaya neden olmamasıdır. Bu sisteminde, N ve P tipi 

malzeme çiftlerinin eşit sayıda dizilmesiyle oluşan termoelektrik modül (TEM) kullanılmaktadır. 
Termoelektrik soğutucular elektriksel olarak seri, ısıl olarak paralel düzenlenmiş çok sayıda 
termokpuldan oluşmaktadır.  Şekil 1’de TEM’ ün performans özellikleri ve içyapısı gösterilmiştir. 
 

 
Sıcak Yüzey Sıcaklığı(°C) 25 °C 50 °C

Qmax (Watt) 43 49

Delta Tmax (°C) 66 75

Imax (Amper) 5,3 5,3

Vmax (Volt) 14,2 16,2

Modül Direnci (ohm) 2,4 2,75  
 

Şekil 1. TEC1- 12705 Performans Özellikleri ve İç Görünüşü. 
 
Deneyler sonucu elde edilen veriler, aşağıda verilen denklemler yardımıyla hesaplanarak performans 
parametreleri elde edilmiştir. 
 
Elektrik Akımı: 

 
  (1) 
 
 

 Termoelektrik modülün seebeck katsayısı (W/K) 
R: Termoelektrik modülün elektrik direnci 
Th-Tc: Sıcak ve soğuk yüzeydeki sıcaklıklar 
 
Elektrik Giriş Gücü: 

 
(2) 

Soğuk Yüzeydeki Isı Üretimi: (3) 
 

 
Kt: Termoelektrik modülün toplam termal iletkenliği (W/K). 
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Sıcak Yüzeydeki Isı Üretimi: 
 

 
(4) 

 
 

Performans Katsayısı:  (5) 
 

  
 
 
 
 
3. GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN TERMOELEKTRİK SOĞUTMA SİSTEMİ 
 
BAP (Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi) 2012-59 nolu hızlı destek projesi kapsamında, Kocaeli 
Üniversitesi Enerji Mühendisliği Laboratuarında kurulan TEC sistemi, güneş enerjisi ile 
çalıştırılmaktadır. Sisteme ait tüm bileşenler Şekil 2 ve 3’ de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. 390 Watt PV Panel. 
 

Bu çalışmada, 1481x666x48 boyutlarında PV panel kullanılmıştır. Fotovoltaik dizisi, PV panel ve 
MPPT' den oluşmaktadır. MPPT, akülerde oluşacak aşırı şarj/deşarj durumunu önler ve akü şarj 
sistemi tarafından üretilen voltajın düzenlenmesine yardımcı olur. TEC sistemi, bulutlu günlerde ve 
gece çalışma şartlarında 210 Ah’ lik jel akü ile desteklenmektedir. 
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Şekil 3. Termoelektrik Soğutma Kabini Önden Görünüşü. 
 
TEC sisteminin ana bileşenleri; içi alüminyum plaka kaplı kabin içerisine monte edilmiş TE modül 
kombini (termoelektrik modül, alüminyum sink ve fan), güç kaynağı, veri kaydedici (datalogger) ve 
PC’den oluşmaktadır. Şekil 3’de ön görünüşü verilen 460x280x210 mm boyutlarında TE soğutma 
sistemi gösterilmektedir. Kabin içi 0,5 mm kalınlığında alüminyum levha ile kaplanmıştır. TEM’ün sıcak 
ve soğuk yüzeyindeki ısının transferi için her iki yüzeyine de ısı eşanjörü ve fan (hava ve su soğutmalı) 
monte edilmiştir. Yapılan deneylerde TEC sisteminin performansını belirlemek amacıyla; kabin içi 
sıcaklıkları (alt ve üst yüzeye yakın), TE modülün yüzey sıcaklıkları (Th ve Tc), kabin içerisine konan 
0,5L hacmindeki suyun sıcaklığı ve çevre sıcaklığı olmak üzere altı noktadan termokupl ile sıcaklık ve 
akım değerleri ölçülmüştür. Güneş enerjisi destekli TEC sistemine, PV panel, MPPT (solar şarj 
regülatörü) ve batarya eklenerek fotovoltaik etkisiyle çalıştırılmıştır. Her üç durum için ölçülen sıcaklık 
değerleri, veri kaydedici ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Elde edilen datalara göre güç kaynağı, PV 
panel, batarya ve farklı soğutucu tipine göre TEC performans parametreleri hesaplanmıştır. 
 

 
 

1.12 Voltluk 7H54A-R1 model fan, 2. Xigmatek (Sulu) Fan 3. Termoelektrik Modül, 4. Alüminyum Isı Eşanjörü 
(Heat-Cold) 

 

Şekil 4. TEC Kombini 
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Sistemde, 40x40x4 mm boyutunda altı adet TEC1-12705 modül kullanılmıştır. 3 adet TE modül termal 
macun ile üst üste yapıştırılmıştır Yapıştırılan TE modülün, sıcak ve soğuk yüzeylerine ısı transferini 
kolaylaştırmak amacıyla 89x68x34.5 mm boyutunda alüminyum ısı eşanjörü yerleştirilmiştir. Hızlı bir 
şekilde hava akımını kolaylaştırmak amacıyla, ısı eşanjörünün üzerine 12 Voltluk fan (Xıgmatek (Sulu) 
ve 7H54A-R1 model fan) monte edilmiştir. Termoelektrik modül, ısı eşanjörü ve fandan oluşan bir 
kombin oluşturularak kabinin arka üst bölgesine yan yana monte edilmiştir. TEC kombini Şekil 4’de 
gösterilmiştir. 
 
 
3.1. Deney Parametrelerinin Belirlenmesi 
 

 
1.390 Watt PV Panel, 2. MPPT (Maksimum Power Point Tacking, Solar Şarj Kontrol Cihazı), 3. 210 Ah’lik 
Batarya, 4. Fan, 5. Termoelektrik Modül, 6. Sink, 7. Isıl Çift(Termokupl), 8. TEC Kabin, 9. PC, 10. Veri Kaydedici, 
11. Güç Kaynağı. 

Şekil 5. TEC Sistemi 
 

TEC sistemi; PV panel, güç kaynağı ve akü olmak üzere üç modda çalıştırılmıştır. PV sistem ve güç 
kaynağı ile yapılan deneyler 10.00-17.00, akü ile yapılan test ise 18.00-1.00 zaman aralıklarında 
gerçekleştirilmiştir. Sistem hava soğutmalı fan ile çalıştırıldığında; çevre sıcaklığının yaklaşık olarak 
23,9 

°
C olduğu güç kaynağı modunda, su sıcaklığının 16,4  C’ ye kadar düştüğü, TE modül TH ve TC 

yüzey sıcaklıklarının 45  C ve 14.7  C olduğu, çevre sıcaklığının yaklaşık olarak 24,8 
°
C olduğu batarya 

modunda, su sıcaklığının 13,8 
°
C’ ye düştüğü, TC ve TH yüzey sıcaklıklarının 11,2 

°
C ve 42,2 

°
C 

olduğu, çevre sıcaklığının yaklaşık olarak 22.1  C olduğu PV modunda, su sıcaklığının 17,3 
°
C’ye 

düştüğü, TC ve TH yüzey sıcaklıklarının 16,7 
°
C ve 43,9  C şeklinde değiştiği görülmüştür. Sistem su 

soğutmalı fan ile çalıştırıldığında sadece güç kaynağı modunda test yapılmıştır. Çevre sıcaklığının 
yaklaşık olarak 21,8 

°
C olduğu durumda su sıcaklığının 9,8 

°
C’ye düştüğü, TEM’ ün TC ve TH yüzey 

sıcaklıklarının 7,9 
°
C ve 42,8 

°
C olduğu görülmüştür. PV sisteminde, güneş açısının saatlik değişimi, 
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güneş yoğunluğu, ortam sıcaklığı ve rüzgar hızı gibi parametreler performans üzerinde etkili 
olmaktadır. Sistem 24 saat çalıştırıldığında sıcaklık değerlerinin daha iyi olduğu tespit edilmiştir.  
 
 
3.2. Deney Ölçümleri 
 
Deneyler, 4, 5, 6, 7 Eylül ve 22 Ocak tarihlerinde 7 ve 24 saatlik zaman dilimlerinde yapılmıştır. Deney 

süresince; Tc, TH, Kabin TİÇ1, Kabin TİÇ2, TÇEVRE ve TSU değerleri olmak üzere altı yerden ölçüm 

yapılmıştır. Deney sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 
 
PV ile çalışma (4 Eylül 2012) 

 

Zaman Tc Th Tiç Kabin Tçevre Tsu

10:00 22 22,4 23,9                 22,1. 22,5

11:00 17,1 43,1 16,7 23 19,9

12:00 16,8 42,8 15,8 23,2 18,5

13:00 16,7 43,5 15,3 23,5 17,9

14:00 16,7 44,1 15 24,2 17,6

15:00 16,7 44,3 14,8 24,2 17,4

16:00 16,7 44,7 14,6 24,4 17,3

17:00 16,7 43,9 14,5 24 17,3  

 
 

Şekil 6. PV ve 3200 Rpm Fan Kullanılarak Yapılan Testte Sıcaklık Değişimi. 
 

TEC sistemi PV ile çalıştırıldığında; 12 Volt, 6,52 Amper akım çekmiştir. Sistem 1 saat içerisinde TEM’ 
ün TH yüzeyindeki sıcaklığın 22,4 °C’den 43,1°C’ye çıktığı, TH sıcaklığına bağlı olarak TC sıcaklığının 
17,1 °C’ye düştüğü görülmüştür. Çalışma sonunda kabin içerisine konan 0,5L hacmindeki su 
sıcaklığının periyodik azalarak 17,3 °C’ye düştüğü izlenmiştir. Sistemin performans katsayısı 0,384 
olarak hesaplanmıştır. TH yüzeyindeki ısının çevreye transfer edilememesi, güneş ışınımı ve 
açısındaki değişimler sistem performansını etkilemektedir. 
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PV+Batarya ile çalışma (5 Eylül 2012) 
 

Zaman Tc Th  Tiç Kabin Tçevre Tsu

10:00 22,30 22,70 22,60 22,30 23,0

11:00 16,1 42,3 16,70 23,5 20,1

12:00 16,5 43,3 16,60 23,7 18,7

13:00 16,5 43,4 16,40 23,9 18

14:00 16,4 43,6 16,30 24,2 17,5

15:00 16,5 44 16,30 24,2 17,4

16:00 16,6 44,4 16,40 24,4 17.4,

17:00 16,5 43,4 16,35 24,4 17,6

18:00 13,8 41,1 14,50 24,3 17

19:00 13,1 42,5 13,70 24,3 15,8

20:00 12,6 42 13,20 24,2 15,1

21:00 12,4 41,7 12,80 24 14,6

22:00 12,3 41,5 12,60 24 14,2

23:00 12,2 42,7 12,50 24,1 13,9

00:00 12,1 41,1 12,35 24 13,8

01:00 12,1 41,1 12,30 24 13,7

02:00 12 41,5 12,25 23,9 13,6

03:00 11,9 41,1 12,20 23,8 13,5

04:00 11,9 41,2 12,15 23,8 13,4

05:00 11,8 41 12,00 23,8 13,4

06:00 11,6 40,9 11,90 23,8 13,2

07:00 11,5 41,1 11,85 23,8 13,2

08:00 11,6 40,9 11,75 23,6 13,2

09:00 11,5 40,7 11,65 23,6 13,1  

 
 

Şekil 7. PV+Batarya ve 3200 Rpm Fan Kullanılarak Yapılan Testte Sıcaklık Değişimi. 
 
TEC sistemi; 12 Volt, 6,36 Amper akım çekmiştir. Sistem PV etkisi ile çalıştırıldığında sabit akım 
gelmediği için sıcaklık değerlerinde dalgalı değişimler gözlemlenmiştir. Fakat sistem batarya ile 
çalışma moduna geçtiğinde ise sabit akım çekmiştir ve sıcaklık değerleri periyodik azalma 
göstermiştir. Sistemin performans katsayısı 0,43 olarak hesaplanmıştır. 
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Batarya ile çalışma (6 Eylül 2012) 
 

Zaman Tc Th  Tiç Kabin Tçevre Tsu

18:00 25,6 26 25,00 24,8 25,8

19:00 15,3 44,3 16,20 24,2 21,5

20:00 13,5 43,7 14,20 24,1 18,4

21:00 12,6 43,3 13,20 23,8 16,5

22:00 12 43,1 12,60 23,7 15,4

23:00 11,7 43,2 12,20 23,8 14,7

00:00 11,4 42,9 11,90 23,8 14,1

01:00 11,2 42,2 11,70 23,7 13,8  

 
 

Şekil 8. Batarya ve 3200 Rpm Fan Kullanılarak Yapılan Testte Sıcaklık Değişimi. 
 

TEC sistemi; 12 Volt ve 5,37 Amper akım çekmiştir. Bataryalı sistemde akım değerleri sabit olduğu 
için sıcaklık değişimlerinde periyodik azalma gözlemlenmiştir. Sistemin performans katsayısı 0,502 
olarak hesaplanmıştır. 
 
Güç kaynağı ile çalışma (7 Eylül 2012) 
 

Zaman Tc Th  Tiç Kabin Tçevre Tsu

10:00 24,5 24,9 23,9 23,9 24,0

11:00 16,5 45,7 16,7 24,1 20,9

12:00 15,8 45,7 15,8 24,2 19,1

13:00 15,4 45,1 15,3 24,1 18,3

14:00 15 44,3 15 24,2 17,5

15:00 14,9 46 14,8 24,3 16,8

16:00 14,7 46,1 14,6 24,2 16,6

17:00 14,7 45 14,5 24,2 16,4  
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Şekil 9. Güç Kaynağı ve 3200 Rpm Fan Kullanılarak Yapılan Testte Sıcaklık Değişimi. 
 

Sistem hava soğutmalı olarak güç kaynağı ile çalıştırıldığında; 12 Volt ve 6,28 Amper akım çekmiştir. 
Sistemin performans katsayısı 0,48 olarak bulunmuştur. 
 
Güç kaynağı ile çalışma (22 Ocak 2013)  

 

Zaman Tc Th Tiç Kabin Tsu Tçevre 

10:00 21,4 21,7 22,2 22,1 21,8

11:00 12,4 40,1 13,3 16,3 22,5

12:00 10,4 40,6 12,05 13,8 23,3

13:00 9,9 40,7 11,4 12,4 23,4

14:00 8,5 39,5 10,2 11,5 22,9

15:00 8 39 9,5 10,4 22,3

16:00 7,3 39,8 9,2 9,9 23,8

17:00 7,9 42,8 9,8 9,8 24,2

 
 

Şekil 10. Güç Kaynağı ve Xıgmatek (Sulu) Fan Kullanılarak Yapılan Testte Sıcaklık Değişimi. 
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TEC sistemi çalıştırıldığında, TE modülün TH yüzeyindeki sıcaklığın hızlı bir şekilde yükseldiği ve buna 
bağlı olarak TE modülün TC yüzeyindeki sıcaklığın ise azaldığı görülmüştür. Yapılan deneyde su 
soğutmalı fan kullanılmıştır. TEM’ün TH yüzeyindeki ısının çevreye olan transferi iyi bir şekilde 
yapılabilirse; TC, T Kabin  ve TSU sıcaklık değerlerindeki değişimin daha iyi olduğu görülmüştür. 
 

 
Kabin Tiç Tçevre Tsu 

PV 16,3 22,1 17,3 27,2

Güç Kaynağı 14,5 23,9 16,4 30

Batarya 11,7 2,8 13,8 31

PV+Batarya 11,6 22,5 13,1 29

Su Soğutmalı Güç Kaynağı 9,8 21,8 9,8 34,9

Hava Soğutmalı

 
 

Şekil 11. PV, Güç Kaynağı, Batarya ve Farklı Soğutucu Tipi İle Çalıştırılan Sistemin Sıcaklık 
Değerlerinin Karşılaştırılması.  

 
Şekil 11’ de farklı modlarda çalıştırılan TEC sisteminin sıcaklık değerlerinin karşılaştırılması 
görülmektedir. Su soğutmalı sistemde sadece güç kaynağı ile test yapılmıştır ve hava soğutmalı 
sisteme göre kabin içi sıcaklık değerlerinin daha iyi olduğu tespit edilmiştir. 

T
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Su Soğutmalı

PV PV+Batarya Batarya Güç Kaynağı Güç Kaynağı

COP 0,384 0,43 0,502 0,448 0,12

Hava Soğutmalı

 
 
Şekil 12. Güç Kaynağı, Batarya, PV ve Farklı Soğutucu Tipi İle Çalıştırılan Sistemin COP Değerlerinin 

Karşılaştırılması.  
 
Şekil 12'de, hava soğutmalı fan kullanılarak çalıştırılan TEC sistemi PV, güç kaynağı ve batarya 
modlarında, su soğutmalı fan kullanılan sistem sadece güç kaynağı modunda çalıştırılmıştır. Yapılan 
deneyler sonucunda her bir durum için COP değerleri hesaplanmıştır. Sistem performansları 
karşılaştırıldığında en etkili çalışma modunun batarya ile yapılan test olduğu görülmüştür. Batarya ile 
çalışma modunda sisteme sürekli sabit akım gelmektedir. PV modunda, güneş ışınımı ve açısı sürekli 
dalgalanma gösterdiği için akım değerinde değişimler olmaktadır ve bu durum sistem performansını 
büyük ölçüde etkilemektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, fotovoltaik etki ile termoelektrik soğutma sistemi tasarımı üzerinde durulmuştur. 
Termoelektrik modül, peltier etkisine dayandırılarak soğutma yapılmıştır. Sistemde altı adet TE modül 
kullanılmıştır. TEC sistemi; PV, batarya, güç kaynağı ve farklı soğutucu fan tipi kullanılarak 
çalıştırılmıştır. Sistemde her mod için sıcaklık ve akım değerleri ölçülerek sistemin COP (performans 
katsayısı) hesaplanmıştır. Sistem PV ile çalıştırıldığında Delta T (TH-TC) sıcaklığı 27,9 

°
C, TSU 17,3 

°
C 

olarak ölçülmüş, COP 0,384 olarak bulunmuştur. TEC sistemi güç kaynağı ile çalıştırıldığında; DT 
sıcaklığı 30,3 

°
C TSU 16,4 

°
C olarak ölçülmüş COP 0,448 olarak hesaplanmıştır. TEC sistem batarya ile 

çalıştırıldığında,      sıcaklığı 29,6 
°
C, TSU 13,8 

°
C olarak ölçülmüş ve COP 0,502 olarak hesaplanmıştır. 

TEC sistemi su soğutmalı olarak güç kaynağı çalıştırıldığında, DT sıcaklığı 34,9 
°
C, TSU 9,8 

°
C olarak 

ölçülmüş ve COP 0,12 olarak tespit edilmiştir. PV sisteminde, güneş açısının saatlik değişimi, güneş 
yoğunluğu, ortam sıcaklığı ve rüzgar hızı gibi parametreler performans üzerinde etkili olmaktadır. Su 
soğutmalı sistem, sadece güç kaynağı ile test yapılmıştır ve sıcaklık değerlerinin hava soğutmalı 
sisteme göre daha iyi olduğu görülmüştür. TEC sistemindeki, ısı iletimini artırmak amacıyla ısı 
eşanjörünün boyutlarını büyütürsek ve kullanılacak fan kapasitesinin daha iyi seçilmesiyle sıcak 
yüzeyden çevreye transfer edilecek ısı miktarı artacağı için TEC sisteminin performansının daha iyi 
olacağı düşünülmektedir. 
 
 
 

T
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ÖZET 
 
Bu çalışmada güneş enerjisi destekli su ısıtma sistemine entegre edilmiş bir damıtma sisteminin teorik 
analizi yapılmıştır. Sistem bir yandan evsel kullanım amaçlı sıcak su hazırlarken diğer yandan da 
nemlendirme-nemalma esasına göre çalışarak kuyu suyundan temiz içme suyu üretmektedir. Sistemi 
oluşturan başlıca elemanlar sırasıyla; güneş enerjili düzlemsel su ısıtıcısı, nemlendirici, nemalıcı, 
sıcak su deposu ve temiz su deposudur. Sistem farklı işletme ve tasarım parametrelerine göre 
incelenerek bu parametrelerin sistem verimi üzerine olan etkileri araştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Damıtma, Nemlendirme, Nemalma.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, a distillation system integrated with solar-assisted hot water system was theoretically 
investigated. The system produces hot water for domestic usage and distillates the brackish water into 
the clean water by means of humidification-dehumidification princple. The main parts of the system 
are flat plate hot water collector, humidifier, dehumidifier, hot water storage tank and clean water tank. 
According to different operating and design parameters, the system was investigated and examined 
the effects of these parameters on the yield of the system. 
 
Key Words: Solar energy, Distillation, Humidification, Dehumidification. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Biyolojik yaşamın devamı için vazgeçilmez bir ihtiyaç olan su, uygarlığın ve endüstrinin gelişimi ve 
devamı için de önemlidir. Bu temelde, ihtiyaç duyulan suyun belli kalite değerlerini sağlaması 
gerekmektedir [1]. Bununla beraber hızla artan insan nüfusu, endüstriyel kirlenme, kentleşme ve 
yanlış tarım politikaları gibi nedenlerle kullanılabilir su rezervleri hızla azalmaktadır. Yer kürenin önemli 
miktarını suyun oluşturmasına rağmen, bu suyun % 99'u kullanılamamaktadır [2].  
 
Tuzlu su ya da kullanılamayacak kadar çok miktarda mineral içeren yeraltı ve yerüstü sularından 
damıtma yolu ile içme suyu üretimi çok eski bir yöntemdir [2]. Uzunca bir süre kullanılabilir su 
kaynakları yetersiz olan ülkeler, petrol gibi fosil yakıtlar kullanarak deniz suyundan tatlı su elde 
etmişlerdir. Fakat fosil yakıtların sürdürülebilir bir enerji kaynağı olmadığı ve çevreye verdiği zararların 
daha iyi anlaşılması sonucunda bu alanda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı araştırılmaya 
başlanmıştır [3]. 
 
Deniz suyundan tatlı su elde etme işlemi ilk defa M.Ö. 4. yüzyıl da Yunanlı denizciler tarafından 
kullanılmıştır. Bu alandaki yazılı ilk çalışma ise 1551 yılında Arap simyacılar tarafından yapılmıştır. 
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Güneş enerjisinin damıtma işlemine ilk uygulaması ise 1872 yılında Carlos Wilson isimli bir mühendis 
tarafından Şili'de gerçekleştirilmiştir. Uzunca bir süre bu alanda çalışma yapılmış olmamasına rağmen 
ikinci dünya savaşında Amerikan Deniz Kuvvetleri için üretilen portatif acil durum damıtma üniteleri ile 
beraber bu konu tekrar popülerlik kazanmıştır.  
 
Deniz suyundan temiz su elde etme işlemi, kullanılan enerji türüne göre iki farklı ana katagoride 
gruplandırılabilir. Bunlar termal enerji destekli yöntemler ve mekanik enerji (ya da elektrik enerjisi) 
destekli yöntemlerdir. Termal enerji destekli damıtma işlemi termal enerji girdisi gerektirirken, ters 
osmoz ve elektroliz yöntemleri mekanik ya da elektrik enerjisi gerektirmektedir. Ters osmoz ve 
elektroliz yöntemleri yüksek miktarda enerji gerektiren işlemler olduğundan ekonomik olarak 
kullanılması için büyük ölçekli sistemlerin kurulması gerekmektedir. Bununla beraber küçük ölçekli 
termal sistemler, merkezi su şebekesinin ulaşamadığı ada gibi yerlerdeki veya merkezi su şebekesi 
için yatırım yapmanın mümkün olmadığı (yüksek maaliyet, sit alanı, coğrafi kısıtlar vb.) yerlerdeki ev, 
otel, küçük sanayi vb. birimler için oldukça caziptir. Küçük ölçekli sistemler üzerine yapılan çalışmalar 
içerisinde Nemlendirme-Nemalma (NNA) prensibine dayanan damıtma işlemi ön plana çıkmaktadır. 
NNA tekniği, düşük sıcaklıklı enerji (jeotermal, güneş, atık enerji) kullanabilme, basitlik, düşük kurulum 
ve işletme maliyeti, küçük ölçekler için yüksek verime sahip olma gibi özellikleri nedeniyle son yıllarda 
pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Ayrıca, atmosfer basıncında çalışmaları nedeni ile basit 
sirkülasyon pompaları ve fanları dışında mekanik enerjiye ihtiyaç duymazlar. Bu tür sistemler yüksek 
teknoloji gerektirmediğinden ötürü tasarımları, üretimleri ve işletimleri kolaydır. Ülkemizdeki teknik 
altyapı bu tür sistemlerin evsel kullanım amacıyla üretimini elverişli kılmaktadır. Sistem modüler 
olduğundan ötürü ilave toplayıcılar ve eşanjörler ile sistem kapasitesini arttırmak mümkündür.  
 
Damıtma işleminin tarihi, bugünkü durumu, gelecekteki potansiyel kullanım imkanları, farklı 
teknolojilere dair incelemeler, güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının bu alandaki 
kullanımları üzerine literatürde çeşitli incelemeler [1, 2] ve kitaplar [3] mevcuttur. 
 
Bourouni vd. [4] farklı NNA sistemleri hakkında bilgiler vererek bu sistemler hakkında genel bir 
değerlendirme yapmıştır. Düşük sıcaklıklı damıtma, nemli havanın mekanik sıkıştırması gibi farklı 
sistemleri değerlendirilmiştir. 
 
Al-Enezi vd. [5] NNA prensibi ile çalışan damıtma sistemlerinin işletme koşullarının sistem verimliliğini 
belirlemek üzere deneysel bir çalışma yapmışlardır. Düşük kapasiteli bir sistem için besleme suyu ve 
hava debisi ile besleme suyu sıcaklığı ve soğutma suyu sıcaklığını incelemişlerdir. Temiz su üretimi ile 
besleme suyu sıcaklığı arasında kuvvetli bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 
 
NNA işlemi ile ilgili literatürdeki önemli katkılardan biri de Nafey vd. tarafından yapılan terorik [6] ve 
deneysel [7] çalışmalardır. Yapılan çalışmalarda düzlemsel güneş toplayıcısı hava ısıtıcı olarak, 
yoğunlaştırıcılı güneş toplayıcısı da su ısıtıcısı olarak kullanılmıştır. Teorik çalışmada sadece hava 
ısıtıcı, sadece su ısıtıcı, açık devre hava ve su ısıtıcı ile kapalı devre hava ve su ısıtıcı gibi farklı 
çevrim tiplerinin matematiksel modeli oluşturularak incelenmiştir. Deneysel çalışmada ise 
matematiksel modeli çıkarılan sistem kurulmuştur. Her iki çalışmada besleme suyu debisi, taşıyıcı 
hava debisi, soğutma suyu debisi ve hava koşulları gibi farklı parametreler incelenerek literatürdeki 
değerlerle karşılaştırılmıştır. 
 
Fath ve Ghazy [8] NNA tekniği ile çalışan bir damıtma sistemine etki eden çevre ve tasarım 
parametrelerinin etkisini incelemek üzere matemetiksel bir modelin bilgisayar simulasyonunu 
yapmışlardır. Kapalı hava açık su devresi esasına göre çalışan sistemin yatırım ve işletim maliyetlerini 
düşürmek için, havanın doğal sirkülasyon (termosifon) ile de taşınabileceğini göstermişlerdir. Böyle bir 
sistemde hava ısıtıcısının veriminin önemli olduğu tesbit edilmiştir. 
 
Chafik [9] NNA prensibi ile çalışan yeni bir güneş enerjili damıtma sistemi önermiştir. Havayı ısıtmak 
için piyasada bulunan emsallerinden daha düşük maaliyetli bir toplayıcı tasarlamış ve pilot sistemde 
kullanmıştır. Hava sıcaklığını aşırı derecede yükseltmek yerine 4 basamaklı bir NNA sistemi 
kullanmıştır. Laboratuvar ortamında suni güneş ışığının kullanıldığı sistem ile günlük 400 litrelik su 
üretim değerlerine ulaşmıştır. 
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Fath vd. [10] güneş enerjili damıtma sistemleri için yeni bir NNA sisteminin ısıl analizini yapmıştır. 
Damıtma sisteminin izolasyonlu-basamaklı akış küveti ile ikiye ayrıldığı bu sistemde nemlendirme ve 
nemalma işlemleri havanın üst kısımdaki buharlaştırıcı ve alt kısımdaki yoğuşturucu içerisinde sürekli 
devri-daim ettirilmesi ile sağlanmaktadır. Enerji ve kütle korunum denklemlerinden türetilen temel 
denklemler sayısal olarak çözülerek farklı ortam koşulları için sistem peformansı araştırılmıştır. Elde 
edilen veriler neticesinde güneş ışınımı miktarı, ortam sıcaklığı, emici yüzeyin güneş ışınımı emme 
kapasitesi ve başlangıçtaki su sıcaklığının verimliliğe önemli etkileri olduğu tesbit edilmiştir. 
 
Orfi vd. [11] hava ve su için iki farklı düzlemsel güneş toplayıcısı kullanan bir damıtma sisteminin 
deneysel ve teorik incelemesini yapmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen verilerden nemlendiricinin 
zamana göre verimi hesaplanmış ve teorik çalışma vasıtasıyla da maksimum damıtma kapasitesi için 
gerekli olan akış oranı (su/hava) belirlenmiştir. 
 
Ettouney yaptığı bir çalışmada [12] çeşitli NNA süreçlerini değerlendirmiştir. Klasik yoğuşmalı sistem, 
mekanik sıkıştırmalı sistem, kurutucu maddeli sistem ve membran hava kurutmalı sistemlerin enerji 
dengesini kullanarak kurutucu ve yoğuşturucular için gerekli olan ölçüleri hesaplamıştır. 
 
Al-Enezi vd. [13] farklı işletme parametreleri için NNA tekniğinin verimini ölçmüşlerdir.  Küçük ölçekli 
bir deney düzeneği üzerinde yapılan deneyler vasıtasıyla besleme suyu miktarı, taşıyıcı hava miktarı, 
besleme suyu sıcaklığı, taşıyıcı hava sıcaklığı ve soğutma suyu sıcaklığının sistem performansına 
etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre damıtılan su miktarının besleme suyu sıcaklığı ile 
doğrudan ilişkisi vardır. 
 
Yamalı ve Solmuş NNA esasına dayanan bir güneş enerjili damıtma sistemini teorik [14] ve deneysel 
[15] olarak incelemişlerdir. Çift geçişli ve çift camlı düzlemsel hava ısıtıcı ve elektrikli su ısıtıcısının 
kullanıldığı sistemde kapalı su ve açık hava döngüsü vardır. Teorik çalışmada sistemin matematiksel 
bir modeli geliştirilmiş ve bu model vasıtasıyla çeşitli çalışma parametrelerinin sistem performansı 
üzerine olan etkileri incelenmiştir. Yapılan bu çalışmada besleme suyunun debisi ve sıcaklığının 
artması ile sistem performansının arttığı gözlemlenmiştir. Soğutma suyunun miktarının artması ve 
sıcaklığının düşmesi de yine sistem performansını olumlu etkilemektedir. Bununla beraber ısıtılan 
havanın debisinin artması belli bir noktaya kadar sistem performansını iyileştirmektedir. Deneysel 
çalışmada ise aynı sistem oluşturulmuş ve dış ortam koşullarında test edilmiştir. Elde edilen bulgular 
daha önce yapılan teorik çalışma ve literatürdeki diğer verilerle uyumlu çıkmıştır. Ayrıca vakumlu tüplü 
su ısıtıcısı da sisteme ilave edilerek sistemin performansı incelenmiştir. 
 
Günümüze kadar yapılan çalışmalardan anlaşılacağı üzere üretilen kullanılabilir temiz su miktarını 
belirleyen en önemli parametrelerin başında, nemlendiriciye giren suyun sıcaklığı, nemlendiriciye giren 
havanın sıcaklığı ve yoğuşturucu sıcaklığı gelmektedir. Bunlarla beraber nemlendirici ve nemalıcı 
üzerinde yapılan iyileştirmelerin de sistem verimini arttırdığı belirtilmiştir. Ayrıca gerek deneysel 
çalışmalarda gerekse teorik hesaplamalarda rüzgar hızının, ısı yalıtımı iyi yapılmış bir sistem üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 
 
Farklı araştırmacıların farklı coğrafyalarda yaptıkları benzer çalışmaların sonuçlarının da meteorolojik 
farklılıklardan kaynaklı olarak önemli değişiklikler gösterdiği görülmüştür. 
 
Bu çalışmada, yukarıdaki literatür özetinde verilen çalışmalar yardımı ile güneş enerjili evsel sıcak su 
hazırlama sistemine entegre edilmiş, nemlendirme nemalma prensibine göre çalışan damıtma 
sisteminin teorik analizi yapılmıştır. Sistem bir pompa vasıtasıyla suyu belli bir debide kollektör 
üzerinden sirküle ettirerek sıcak su hazırlamakta, bu sıcak su da hem damıtma işlemi için 
kullanılmakta hem de banyo ve mutfak gibi yerlerdeki sıcak su ihtiyacını karşılamaktadır. Sistem farklı 
işletme parametrelerine ve sıcak su kullanım durumuna göre incelenmiş ve günlük üretilebilen temiz 
su miktarları hesaplanmıştır. Sistemden günde iki kez bir saat süre ile 0.15 kg/s debi ile sıcak su 
çekildiği kabul edilmiş ve bu durumun depodaki suyun sıcaklığına ve üretilebilen günlük temiz su 
miktarına etkisi incelenmiştir.  
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2. SİSTEM TANIMI VE MATEMATİKSEL MODEL 
 
2.1. Sistem Tanımı 
 
Sistem açık hava/kapalı su döngüsü prensibi temelinde çalışmaktadır. Dış ortam havası 
nemlendiricide, düzlemsel güneş enerjili su ısıtıcısından gelen sıcak su ile temasa getirilmekte ve bu 
şekilde su buharı ile yüklenmektedir. Burada nemlendiriciden ayrılan su, depo-kollektör-nemlendirici 
hattını takip ederek sürekli sirküle ettirilmektedir. Nemlendiriciden hemen hemen doymuş olarak çıkan 
hava sonrasında yoğuşturucuya girmekte ve % 100 bağıl nem eğrisi üzerinde yoğuşma olayı 
gerçekleşmektedir. 
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Şekil 1. Güneş Enerjisi Destekli Entegre Su Isıtma-Damıtma Sisteminin Şematik Gösterimi. 
 
Nemlendirici içerisine giren hava (3), yüzey alanı arttırılmış nemlendirici içinde sıcak su ile temasa 
getirilerek nemlendirilir. Nem bakımından doymuş hava buradan yoğuşturucuya gönderilir. 
Nemlendirici çıkışında (4) nemli havanın sıcaklık bilgileri hesaplanır. Serpantinlerle yüzey alanı 
arttırılmış yoğuşturucuya giren hava, burada kısmi buhar basıncına karşılık gelen doyma sıcaklığının 
altında yüzey sıcaklığına sahip yüzeylerle temasa geldiğinde yoğuşur ve mutlak nem miktarı azalır. 
Yoğuşarak biriken temiz su bir depoda toplanarak zamana bağlı olarak artışı hesaplanır. Nemini 
kaybeden hava fan tarafından emilerek atmosfere atılır. Havanın dışarı atıldığı bu noktada (5) nem ve 
sıcaklık bilgileri hesaplanarak yoğuşturma işleminin etkinliği belirlenir. 
 
Besleme hattı üzerinden su tankına doldurulan kuyu suyu (6) pompa vasıtasıyla, debisi ayarlanarak, 
düzlemsel güneş enerjili su ısıtıcısına pompalanır. Su ısıtıcısı girişindeki (7) suyun sıcaklığı depodan 
çıkan suyun sıcaklığına eşit kabul edilerek çıkıştaki (8) suyun sıcaklığı hesaplanır. Nemlendirici 
girişinde sıcak su, dağıtıcı vasıtasıyla dağıtılarak nemlendirici yüzey alanı genişletilmiş olur. Bu geniş 
yüzey alanı üzerinden akan hava ise bu sayede nemlendirilir. Damıtılması istenilen su sistemde 
sürekli olarak sirküle ettirilerek kazanılmış ısıdan maksimum biçimde yararlanılmaya çalışılır. 
Güneşten elde edilen enerji vasıtasıyla psikometrik özelliklere bağlı olarak bir miktar temiz su üretilir. 
Bu su damıtma yoluyla elde edildiği için organik ve inorganik bileşikler ihtiva etmez. Bu sayede içme 
suyu olarak kullanılabilir. Elde edilen ve sıcak su deposunda saklanan su ise banyo ve mutfakta diğer 
günlük ihtiyaçlar için kullanılır. 
 
Sistemde dolaştırılan taşıyıcı havanın debisi, sıcak su hattında sirküle ettirilen suyun debisi, soğutma 
suyu sıcaklığı, soğutma suyu debisi ve sıcak su kullanımı sistemimizin kontrol parametreleridir.  
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2.2. Matematiksel Model 
 
NNA tekniği temel olarak havanın su buharı taşıma kabiliyetini esas alır. Yüzey alanı artırılmış ıslak bir 
yüzey üzerinden akan sıcak hava termodinamik koşullara bağlı olarak bir miktar su buharı taşır. Su 
buharı ile nemlendiricide doyurulmuş hava, nemalıcı ya da yoğuşturucu denilen ünitede havanın kısmi 
buhar basıncına karşılık gelen doyma sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki bir yüzey ile temasa 
getirildiğinde taşımakta olduğu nemi bırakır. İncelenecek olan sistemin oluş mekanizması bu 
psikometrik özelliğe dayanır. Bu psikometrik mekanizmanın incelenmesi için teorik bir çalışma 
yürütülecektir. 
 
Sistemin teorik analizi; her sistem bileşeni için, enerji ve kütle korunumu esasına göre türetilen 
denklemlerden oluşturulan matematiksel modelin sayısal çözümü şeklinde olacaktır. Bu matematiksel 
model farklı işletme ve kullanım parametreleri için çözülerek sisteminin günlük üretebildiği kullanılabilir 
temiz su miktarı hesaplanacaktır.  
 
Oluşturulacak olan matematiksel model için bir takım temel kabuller yapılması gerekmektedir. Bu 
kabuller şu şekildedir: 
 

 Nemlendirici ve nemalıcının dış ortama ısı kaybı yada kazancı ihmal edilecek seviyededir. 

 Sistemde hava kaçağı nedeniyle oluşan kütle kaybı yoktur. 

 Nemlendiriciden çıkan suyun sıcaklığı havanın yaş termometre sıcaklığına eşittir. 

 Nemlendiricinin yüzey alanının yeterince geniş tutulduğu varsayılır. Nemlendirici verimi bire 
eşittir. Nemlendiriciden çıkan hava tam doymuş, yani yaş ve kuru termometre sıcaklıkları 
eşittir. 

 Nemalma işlemi doyma eğrisi boyunca gerçekleşir. 

 Yoğuşan suyun sıcaklığı ve soğutma suyunun çıkış sıcaklığı nemalıcıdan çıkan havanın kuru 
termometre sıcaklığına eşittir. 

 Su deposu içerisindeki suyun sıcaklık değişimi ihmal edilebilir seviyededir. 

 Kollektöre giren suyun sıcaklığı sıcak su deposundan çıkan suyun sıcaklığına eşittir. 

 Soğutma suyunun sıcaklığı gün içerisinde sabit kalmaktadır. 

 Güneş ışınımı, rüzgar hızı, bağıl nem ve dış ortam sıcaklığı belirlenen saat diliminde sabit 
kabul edilmiştir. 

 Sistemde kullanılacak olan kuyu suyunun fiziksel özellikleri saf su ile aynı kabul edilmiştir. 
 
Damıtma sistemimizde damıtılacak olan kuyu suyunu ısıtmak amacıyla tek camlı, bakır yutucu plakalı 
standart bir düzlemsel güneş kollektörü kullanılmıştır. Kollektörün yutucu yüzeyine gelen güneş ışınımı 
değerleri, istatstiksel yöntemlerle elde edilmiş korelesyonlardan [16] yararlanılarak yatay yüzeye gelen 
toplam güneş ışınımı değerlerinden 30

o
 derece eğim açısı için hesaplanmıştır [17].  

 
Sıcak su deposu için yazılan zamana bağımlı enerji denklemi dördüncü dereceden Runge-Kutta 
yöntemi ile integre edilmiştir. Sistemin 24 saat boyunca çalışacağı düşünülerek yapılan integrasyon 
sonucu günlük üretilebilen temiz su miktarı hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar için MATLAB 
ortamında program yazılmıştır. 
 
Toplayıcımızda kullandığımız yutucu yüzey tarafından absorbe edilen faydalı enerji [17]: 
 








 








 


2

cos1
)()(

2

cos1
)()(





 gdbgddbbb IIIRIS    (1) 

 
Yutucu tabaka üzerine düşen güneş ışınımı toplayıcı üzerinde faydalı enerjiye dönüşür: 

 

       iowpwaiRcapmcu TTcMTTUSFATTUSAQ
LL

 _1    (2) 

 
Matematiksel modelin oluşturulması için her sistem bileşeninin enerji dengesi yazılmalıdır. 
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 Nemlendirici 
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  (5) 

 
Hava ısıtıcı kollektörün çıkışından nemlendiriciye giren havanın entalpisi: 

 

2_ _ 2_ 1( ) ( ) ( ) ( )a e p a a e gt t t th c T W h  
   (6) 

 
Doymuş su buharının entalpisi  

 

25008.1109.1103.9)( 2536   TTTthg    (7) 
 
Nemlendirici çıkışındaki doymuş havanın nem miktarı, 

 

002.000071.01095.1107.7)( 2537   TTTtW
   (8) 

ve entalpisi 
 

5 4 3 2
( ) . . . . .2 82 10 0 00106 0 0615 1 32 10 5a th T T T T

        
   (9) 

şeklinde hesaplanır. 
 
Nemalıcıda üretilen temiz su miktarı ise havanın kaybettiği nem miktarı bulunarak hesaplanır,  

 

3 4( ) ( ) ( )( )c at t tM M W W 
   (10) 

 
 
2.3. Çözüm Yöntemi 
 
Yukarıda açıklanan matematiksel modele uygun olarak MATLAB yazılımı ile simülasyon programı 
geliştirilmiştir. Bu simülasyon programı kullanılarak, işletme ve kullanım parametrelerinin üretilen temiz 
su miktarına etkisi incelenmiştir.  
 
Matematiksel modelde yer alan zamana bağlı diferansiyel denklem seti dördüncü dereceden Runge-
Kutta metodu kullanılarak integre edilmiştir. Zaman adımı için yapılan testler neticesinde 1 saniyelik 
zaman arttırımlarının sistemi çözmek için uygun olduğuna karar verilmiştir. Başlangıç koşulu olarak 
sıcaklık değerleri ortam sıcaklığına eşit alınmıştır. Düzlemsel su ısıtıcının ortalama plaka sıcaklığı 
başlangıç koşulu olarak ortam sıcaklığından 10 

o
C yüksek kabul edilmiş ve her zaman adımında 

iteratif olarak çözülmüştür. Elde edilen değer bir sonraki zaman adımı için iterasyon başlangıç değeri 
olarak kullanılmıştır. 
 
Başlangıç koşulu olarak kabul edilen sıcaklık değerleri kullanılarak her zaman adımı için psikometrik 
değerler hesaplanmış ve diferansiyel denklemler çözülerek yeni sıcaklık değerleri bulunmuştur. Her 
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zaman adımı için sistemi oluşturan bileşenlerin enerji ve kütle dengesi dikkate alınarak yoğuşan temiz 
su miktarı hesaplanmıştır. 
 
Gün içerisindeki sıcak su kullanımı, aile fertlerinin sayısı ve kullanım alışkanlıkları gibi etkenlere bağlı 
olarak değişiklik göstermekle beraber hesaplamalarımızda gün içerisinde iki kez, ilki saat 12 ile 13 
arasında ikincisi ise saat 21 ile 22 arasında olmak üzere, 0.15 kg/s debi ile sıcak su kullanıldığı kabul 
edilmiştir. Kullanılan sıcak suyun yerine aynı miktarda su depoya ilave edilmiştir. Eksilen suyun 
tamamlanması için sisteme ilave edilen suyun sıcaklığı 20 

o
C kabul edilmişdir. 

 
 
 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Çalışmada yapılan tüm simülasyonlar için Antalya iline ait 15.08.2011 tarihli meteorolojik verileri 
kullanılmıştır. Rüzgar hızı, bağıl nem ve ortam sıcaklığı değerleri Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü’nden alınmıştır. Güneş ışınımı değerleri ise eksik veri olması nedeni ile istatiksel 
yöntemlerden [16] yararlanılarak hesaplanmıştır [17]. Şekil 2’de güneye dönük, yatay ile 30 derece açı 
yapan eğik düzlem üzerine düşen güneş ışınımının ve ortam sıcaklığının gün içerisindeki değişimi 
verilmiştir. 
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Şekil 2. Antalya İli İçin 30 Derecelik Eğik Düzleme Gelen Güneş Işınımının ve Ortam Sıcaklığının 
Zamana Göre Değişimi [19]. 

 
Nemlendiriciye giren hava debisi ve sirkülasyon debisinin üretilen temiz su miktarına etkisi Şekil 3’de 
gösterilmiştir. Nemlendiriciye giren suyun debisi üretilebilen temiz su miktarını arttırmıştır. Bununla 
beraber üretilebilen temiz su miktarındaki artım gittikçe azalmaktadır. Bunun nedeni nemlendirici 
içerisindeki havanın sıcaklığının artmasıyla nem tutma kapasitesinin artmasıdır. Nemlendirici 
içerisinde dolaşan hava sıcaklığı sirkülasyon debisinin artması ile nemlendiriciye giren suyun 
sıcaklığına yaklaşır. Hava ve suyun sıcaklıkları eşitlendiğinde ise üretilebilen temiz su miktarını daha 
fazla arttırmak mümkün olmaz. 
 
Hava debisinin arttırılması ise nemlendiricideki buharlaşma hızını arttırmaktadır. Havanın debisinin 
artması nemlendirici içerisindeki suyun sıcaklığını düşürmektedir. Dolayısıyla hava debisinin artması 
ile üretilebilen temiz su miktarı önce hızlıca artmakta daha sonra ise belli bir maksimum noktaya 
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ulaştıktan sonra ise yavaşça düşmektedir. Benzer sonuçlar literatürdeki farklı araştırmalarda da 
görülmektedir [7, 14, 15, 19]. 
 
Üretilebilen temiz su miktarı nemalıcıya giren soğutma suyu debisi ve sıcaklığı ile de değişmektedir. 
Soğutma suyu debisi arttıkça ve soğutma suyu sıcaklığı düştükçe nemalıcıdan çekilen ısı miktarı 
yükselmekte ve bu sayade yoğuşma miktarı artmaktadır. 
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Şekil 3. Üretilebilen Temiz Su Miktarının Hava Debisi (Ma) ve Sirkülasyon Debisi (Mw1) İle Değişimi 
[19]. 
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Şekil 4: Üretilebilen Temiz Su Miktarının Soğutma Suyu Debisi (Mw3) ve Soğutma Suyu Sıcaklığı (Tw3) 
İle Değişimi [19]. 
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Sistem verimini etkileyen bir diğer önemli parametre de kullanılan sıcak su deposunun hacmidir. Depo 
hacminin artması ile daha fazla ısı depolanabilmekte ve bu depolanan ısı güneş battıktan sonra da 
kullanılabilmektedir. Depo hacmini arttırarak, üretilebilen günlük temiz su miktarını arttırmak 
mümkündür (Şekil 5). Bununla birlikte daha büyük bir depo kullanmak her zaman ilk yatırım maaliyetini 
arttırmaktadır. Depo hacminin çok küçük seçilmesi ise sistemde sirküle ettirilen debiye bağlı olarak , 
depodaki suyun daha erken soğumasına neden olmaktadır (Şekil 6). Yüksek sirkülasyon debilerinde 
(Mw1=0.1 kg/s) depoyu büyük seçmek, depodaki su sıcaklığının daha geç düşmesine neden olacağı 
için (Şekil 7) özellikle sıcak su kullanımının ihtiyaç duyulduğu durumlarda gereklidir. 
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Şekil 5. Depo Hacminin Üretilebilen Temiz Su Miktarına Etkisi (Mw1=0.1 kg/s) 
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Şekil 6. Depo İçerisindeki Suyun Sıcaklığının Zamana Göre Değişimi (Vdepo=200 lt) 
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Şekil 7: Depo İçerisindeki Suyun Sıcaklığının Zamana ve Depo Hacmine Göre Değişimi          
(Mw1=0.1 kg/s) 

 
Depodaki sıcak sudan, gün içerisinde kullanım amacıyla yararlanılması durumunda ise su sıcaklığı 
kullanımın yapıldığı zamana ve kullanım miktarına göre değişmektedir. Ele aldığımız sistemde sıcak 
su kullanımının saat 12 ile 13 arasında ve saat 21 ile 22 arasında 0.15 kg/s debi ile yapıldığı 
varsayılmıştır. 200 litrelik ve 500 litrelik iki farklı depo ve üç farklı sirkülasyon debisi (Şekil 8, 0.001 
kg/s; Şekil 9, 0.01 kg/s; Şekil 10, 0.1 kg/s) için yapılan hesaplamalarda, saat 12 ve 13 arasındaki sıcak 
su kullanımının depodaki suyun sıcaklığını çok fazla değiştirmediği görülmüştür. Bu saatler güneş 
ışınımının en fazla olduğu zaman dilimi olduğu için sıcak su kullanımı ile kaybedilen ısı güneş ışınımı 
ile hızlıca geri kazanılabilmiştir. Sadece sirkülasyon debisinin yüksek olduğu koşulda (Şekil 10, 
Mw1=0.1 kg/s) 200 litrelik depoda, depo suyu sıcaklığında yaklaşık 4 

o
C kadar azalma olmuştur. 

 
Saat 21 ile 22 arasında sıcak su kullanımı olması durumunda ise depo içerisindeki suyun sıcaklığı 
hızlıca düşmektedir. 200 litrelik depo kullanılması durumunda depodaki sıcak su miktarı yeterli 
olmamaktadır. 500 litrelik depo kullanılması durumda ise sirkülasyon debisinin artması ile depodaki su 
sıcaklığı azalmakta fakat evsel ihtiyaçların karşılanmasına yetecek seviyede sıcak su kalmaktadır. 
 
Sıcak su kullanımı neticesinde depo içerisindeki su sıcaklığı azalmakta ve bu da üretilebilen temiz su 
miktarını düşürmektedir. Şekil 11’de farklı depo hacimleri ve sirkülasyon debileri için sıcak su kullanım 
durumunda üretilebilen temiz su miktarındaki azalma gösterilmiştir. Depo hacminin artması ile üretim 
kaybı da bir miktar artmaktadır. İlk bakışta çelişkili bir durum gibi görünmekle beraber düşük hacimli 
depo kullanılması durumunda, gün batımından sonra daha düşük sıcaklıklarda çalışmakta ve üretim 
miktarıda daha düşük olmaktadır. Sıcaklık farkının daha az olması nedeni ile üretim kaybı da daha az 
olmaktadır. Bununla beraber sirkülasyon debisinin artması ile beraber bu fark hızlıca artmakta fakat 
yaklaşık olarak Mw1=0.5 kg/s değerinden sonra fark sabit kalmaktadır.  
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Şekil 8. Depo İçerisindeki Suyun Sıcaklığının Kullanım Durumuna Göre Değişimi (Mw1=0.001 kg/s) 
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Şekil 9. Depo İçerisindeki Suyun Sıcaklığının Kullanım Durumuna Göre Değişimi (Mw1=0.01 kg/s) 
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Şekil 10. Depo İçerisindeki Suyun Sıcaklığının Kullanım Durumuna Göre Değişimi (Mw1=0.1 kg/s) 
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Şekil 11. Gün İçerisinde Sıcak Su Kullanılması Halinde Temiz Su Üretimindeki Azalmanın Besleme 
Suyu Debisi Ve Depo Hacmine Göre Değişimi. (Mw1=0.1 kg/s) 
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SONUÇ 
 
Yapılan çalışmada güneş enerjisi ile çalışan sıcak su hazırlama ve damıtma sistemlerinin entegre 
edilmiş hali incelenmiştir. Farklı işletme, tasarım ve kullanım parametrelerinin incelenmesi sonucunda, 
üretilebilen temiz su miktarının sirkülasyon debisi ve depo hacmi ile birlikte arttığı görülmüştür. Genel 
olarak yüksek hacimli bir depo ve yaklaşık 0.5 kg/s lik sirkülasyon debisi uzun vade de optimum 
çözüm olabilecektir. Bununla beraber bu tasarım ve işletme parametreleri kullanım yerindeki ihtiyaçlar 
gözönünde bulundurularak belirlenmelidir. Yapılmış olan çalışma farklı kullanım senaryolarına göre 
genişletilebilir. 
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KULLANIMININ DENEYSEL İNCELENMESİ 
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Hüseyin GÜNERHAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Son yıllarda, araştırmacıların ve politikacıların yoğunlaştığı sorunların başında enerji gelmektedir. Fosil 
yakıtlar günümüzde en çok kullanılan enerji kaynağıdır. Ancak, buna rağmen, yeryüzündeki fosil yakıt 
rezervlerinin kısıtlılığı ve yakın gelecekte tamamen tükeneceğinin tahmin edilmesi, dünyamızın 
geleceğinde enerji kıtlığının çok da uzak olmadığını göstermektedir. 
 
Kurutma yoğun enerji girdisine ihtiyaç duyan bir işlem olup, çoğu sanayileşmiş ülkede kurutmanın 
sanayide kullanılan enerjideki payı % 10-15 civarlarındadır. Bir ısı pompası ve bir kurutucunun 
birleşimi olan ısı pompalı kurutucu ise, işletilmesi için gerekli olan elektrik enerjisinden daha fazla ısıl 
enerji sağlamaktadır. Enerji fiyatlarında artan eğilim nedeniyle, dünyadaki her endüstriyel sektörde 
verimli yöntemlerin kullanımına olan gereklilik büyük önem kazanmıştır. Bu çerçevede, alternatif 
sistemler arayışı içine girilmiştir.  
 
Bir gaz motoru tahrikli ısı pompası (GMIP); açık tip bir kompresörün gaz motoru ile tahrik edildiği yeni 
tip bir ısı pompasından oluşmaktadır. GMIP sistemleri, özellikle ısı geri kazanımı (motor silindir 
ceketlerinden ve egzoz gazından ısı geri kazanımı) sayesinde yüksek enerji verimi ile çalışan, düşük 
enerji tüketiminden dolayı çevre ile uyumlu, gaz kaynağının ayarlanmasıyla kolaylıkla çalışma hızı 
ayarlanabilen, dış ortam sıcaklığından fazla etkilenmeyen, ekonomik sistemler olarak öne çıkmaktadır. 
 
Bu çalışmada, GMIP kurutma sisteminde 45 °C sıcaklıkta ve 1 m/s hava hızında, üç farklı tıbbi 
aromatik bitki (Foeniculum vulgare, Malva sylvestris L., Thymus vulgaris) kurutulmuştur. Enerji ve 
ekserji analiz yöntemleri kullanarak bazı termodinamik parametreler tüm sistem ve sistem bileşenleri 
için hesaplanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kurutma, Gaz motoru tahrikli ısı pompası, Tıbbi aromatik bitki, Performans 
değerlendirme. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In recent years, one of the most important topics for investigators and politicians is energy issues. The 
main energy source in the world is fossil fuels and depletion of fossil fuels is a risk for energy poverty 
in the future. 
 
On the other hand, drying is an energy-intensive process with the energy consumption value of 10-
15% of the total energy consumption in all industries.  
 
A heat pump drying system, which is a combination of a heat pump and a drier, provides much more 
thermal energy than electrical energy for the operation of the system. Due to the growing trend of 
energy prices, the use of efficient methods has gained big importance in the worldwide industrial 
sector .In this context, investigations have focused on alternative systems. 
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Gas engine driven heat pump (GEHP) systems are a new type of HP systems, which have an open 
compressor driven by an internal combustion engine. GEHP systems work with high energy efficiency 
because of heat recovery. They reduce environmental pollution with low fuel consumption and are an 
economic choice by using relatively cheaper energy sources. GEHP’s compressor speed can easily 
be modulated by adjusting the gas supply, while GEHP systems are not effected by the ambient 
temperature. All these features cause growing interest in GEHP systems. 
 
In this study, three medicinal and aromatic plants (Foeniculum vulgare, Malva sylvestris L. and 
Thymus vulgaris) were dried in a pilot scale GEHP drier at an air temperature of 45 °C with an air 
velocity of 1 m/s. Some thermodynamic parameters were calculated for main components of the 
system and overall drying system using energy and exergy analysis methods. 
 
Key Words: Drying, Gas engine driven heat pump, Medicinal and aromatic plant, Performance 
evaluation. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Fosil yakıt rezervlerinin yakın gelecekte tükenecek olması, araştırmacıları alternatif kaynaklara, 
özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesine yol açmıştır. Fakat yüksek kurulum 
masraflarından dolayı alternatif enerji kaynakları yaygınlaşamamıştır. Araştırmaların odaklandığı bir 
diğer eksen ise var olan sistemlerin verimliliğinin yükseltilmesi ve bu yolla enerji tüketiminin 
düşürülmesidir. Bu şekilde hem enerji kaynaklarının tükenmesi gecikmekte, hem de çevreye verdikleri 
zarar azaltılmaktadır. Bu çalışmalar ile enerji masrafları azaltılabildiği gibi, geliştirilen sistemlerin 
kurulum masrafları da yüksek olmadığından uygulanabilirliği yüksektir. Tüm bu özellikleri ile sistem 
verimliliklerinin arttırılmasına dönük çalışmalar sadece araştırmacıların değil aynı zamanda 
yatırımcıların da yoğun ilgisini çekmektedir [1]. 
 
Enerji tüketimi incelendiğinde ise, başta evsel tüketim olmak üzere enerjinin en yoğun tüketildiği 
alanlar su ve hava ısıtması/soğutması ile iklimlendirme olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstriyel 
uygulamalara baktığımızda ise özellikle kurutma, enerjinin yoğun tüketildiği bir alan olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çoğu sanayileşmiş ülkede, kurutmada kullanılan enerjinin payı, ülkenin sanayide tükettiği 
enerjinin %7-15’i arasında olup, çoğunlukla ısıl verimi %25 ile %50 arasında değişmektedir. 
Tahminlere göre, tarımsal ürünlerdeki toplam enerji ihtiyacının %60’ından fazlası kurutma işleminde 
kullanılmaktadır. Hem su ve hava ısıtması/soğutması ile iklimlendirme, hem de kurutma işlemlerinin 
uygulamaları incelendiğinde enerji kaynağı olarak fosil yakıtların veya fosil yakıtların tüketilmesiyle 
elde edilen elektriğin kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu alanlardaki çalışmalar sistemlerdeki 
enerji verimliliğinin düşürülmesi açısından özellikle önemli hale gelmektedir. Bu alanların tamamında 
uygulamaları denenmiş ve başarı elde edilmiş olan ısı pompalarının (IP) önemi de burada ortaya 
çıkmaktadır [2]. Isı pompalarının (IP) önemi ise burada ortaya çıkmaktadır. Hem su-hava ısıtmasında, 
hem iklimlendirmede kullanılan ve enerji verimi yüksek olan IP sistemleri, düşük sıcaklık ortamından 
yüksek sıcaklık ortamına ısının transferini sağlayarak ısı üreten cihazlardır (Hepbasli et al., 2009). 
Kullanılan IP’ları kullandığı enerji kaynağına göre elektrikli ısı pompaları (EIP), kimyasal IP’ları, toprak 
(yer) kaynaklı, su kaynaklı, hava kaynaklı IP’ları, jeotermal IP’ları, güneş enerjili IP’ları ve/veya hibrit 
güç kaynaklı IP’ları gibi çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan bir tanesi de gaz motoru tahrikli ısı 
pompalarıdır (GMIP) [3,4].  
 
GMIP, içten yanmalı bir motorla tahrik edilen, açık kompresörlü ve genellikle tersinir buhar-sıkıştırma 
çevrimli IP’ndan oluşmaktadır. Gaz motorunun ısıl verimi düşük olmasına karşın (% 30-45), egzoz 
gazındaki atık ısının ve motor silindir ceketlerindeki atık ısının geri kazanımı ile toplam atık ısının 
yaklaşık % 80’inden faydalanılabilmekte ve bu da GMIP’ları verimli cihazlar haline getirmektedir [5,6]. 
Düşük fosil yakıt tüketiminden dolayı GMIP sistemleri doğayla barışık sistemlerdir. Aynı zamanda, 
doğal gaz, propan, LPG gibi ucuz enerji kaynaklarından faydalanıyor olması ve düşük işletim 
maliyetleri, bu sistemleri ekonomik hale getirmektedir. Diğer taraftan, GMIP’larının yaygınlaşması, 
elektrik tüketimini/ ihtiyacını dengeleyecek ve yaşanan elektrik piklerini hafifletecektir. 
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Kurutma işlemi enerjinin yoğun olarak kullanıldığı proseslerden biridir. Tahminler; odun ürünleri 
imalatında toplam enerjinin % 70’inden fazlasının, tekstil ürünleri imalatında toplam enerjinin % 
50’sinin ve buğday, mısır gibi tarım ürünlerindeki toplam enerji ihtiyacının% 60’ından fazlasının 
kurutma prosesinde tüketildiğini göstermektedir. Bu değerler, yürütülecek olan enerji verimliliği 
çalışmalarının önemini açıkça göstermektedir [7].  
 
Bundan dolayı özellikle kurutma işlemlerinde ekserji analizi uygulamaları ile karşılaşılmaktadır, ancak 
özgün bir alan olarak gıda kurutmasındaki çalışmalar sınırlı kalmıştır. Ekserji, enerjinin faydalılığının, 
kalitesinin bir ölçüsüdür ve bir maddenin çevreyle etkileşim potansiyelinin etkin bir ölçümüdür. Enerji 
analizi sadece ısı kayıplarını azaltmak veya ısı geri kazanımını arttırmak için kullanılırken, ekserji 
analizi ile işlemin ve işlem ekipmanlarının olası geliştirme olanakları ve sistem bileşenlerindeki 
tersinmezliklerin dağılımı hakkında bilgi edinilebilir. Böylece sistemdeki tersinmezlikler 
belirlenebilmekte, enerji kayıpları minimize edilebilmekte ve enerjinin daha verimli kullanımı 
sağlanabilmektedir [8].  
 
Tıbbi aromatik bitkiler gıda, kozmetik ve ilaç sanayinde esans, ilaç ve baharat üretiminde hammadde 
olarak kullanılmaktadırlar. Genellikle yüksek seviyede nem ve mikroorganizma içerirler. Kurutma ve 
depolama koşulları bu ürünlerin kalitesini korumak için çok önemlidir ve hasattan hemen sonra 
kurutulmaları gerekmektedir. Kekik (T.vulgaris), ebegümeci (M.sylvestris) ve rezene (F.vulgare) 
bitkileri, Türkiye'de geleneksel gıda olarak kullanılan önemli tıbbi aromatik bitkilerdir. Bu bitkiler 
üzerinde yürütülmüş araştırmalar da bitkilerin yüksek antioksidan ve antimikrobiyal madde içerdiğini 
göstermiştir [9,10,11]. Gıda maddelerine uygulanan kurutmanın birçok amacı vardır ve bunların belki 
de en belirgin olanı, uzun süreli depolamalarda ürünün bozulmasını önlemektir. Kurutma işlemi uzun 
süreli depolamalarda ürünün bozulmadan kalmasını, ürünün nemini mikrobiyal gelişme veya diğer 
reaksiyonları sınırlamaya yeterli seviyeye düşürerek sağlar. Buna ek olarak ürünün nem miktarının 
düşürülmesi ile aroma ve besin değeri gibi kalite özelliklerinin muhafazası da sağlanmaktadır. Kurutma 
işleminin diğer amacı ürün hacmini azaltarak, gıda maddesinin önemli bileşenlerinin taşınmasında ve 
depolanmasında verimliliği artırmaktır. 
 
Bu çalışmada, ince tabaka kurutma prensibine dayanarak kekik (T.vulgaris), ebegümeci 
(M.sylvestris)ve rezene (F.vulgare), tıbbi aromatik bitkileri GMIP kurutucu sisteminde kurutulmuş ve 
bitkilerin kuruma kinetiği incelenmiştir. Ayrıca enerji ve ekserji analiz yöntemi kullanılarak GMIP 
kurutucu sistemindeki tüm komponentlerin ve bütün sistemin performansı değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
2. DENEYSEL DÜZENEK VE ÖLÇÜMLER 
 
2.1. Sistem Tanıtımı 
 
Bu çalışma kapsamında, kekik (T.vulgaris), ebegümeci (M.sylvestris) ve rezene (F.vulgare) tıbbi 
aromatik bitkileri GMIP kurutucu sisteminde ince tabaka prensibine göre kurutulmuş ve kuruma kinetiği 
incelenmiştir. Ülkemizde giderek artan kurutma proseslerine ihtiyaç göz önüne alınarak, kurutma 
işlemlerinin yoğun enerji kullanımı ve ısı pompalarının enerji tasarrufu özellikleri birleştirilerek kurutma 
işlemlerinde enerji tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır. 
 
Sistem temel olarak iki ana bölümden oluşmaktadır: (a) GMIP, (b) kurutma kanalları ve kabininden 
oluşan kurutma çemberi (DC). GMIP sisteminin şematik olarak gösterimi Şekil 1.’de gösterilmiştir. 
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3,a

 
 

Şekil 1. GMIP Kurutucu Sisteminde Kurutma İşleminin ve Ölçümlerinin Akış Diyagramında Gösterimi 
 

a. GMIP: İçten yanmalı bir gaz motoru (GM), 2 adet scroll tip kompresör, kondenser, evaporatör, 
genleşme vanası, egzoz gazı ısı değiştiricisi (EAHE), çift borulu ısı değiştirici (DPHE) ve su 
pompasından oluşmaktadır. Sistem çevriminde, IP kısmında soğutucu akışkan R407-C, GM 
kısmında ise DPHE, EAHE ve motor silindir ceketlerinden ısı geri kazanımlarını (HRECJ) 
sağlamak amacıyla motor soğutma suyu kullanılmaktadır. Motor da yakıt olarak LPG 
kullanılmıştır. Yanma sonucu açığa çıkan ısıdan motor silindir ceketlerinden dolaştırılan 
soğutma suyu ile yararlanır. Aynı şekilde egzoz gazının atık ısısı EAHE ile soğutma suyuna 
geçer. DPHE içerisinde soğutucu akışkan ve soğutma suyu arasında ısı transferi gerçekleşir. 
Bu sayede soğutucu akışkanın daha hızlı bir şekilde buharlaşması sağlanmış olur ve verimlilik 
artar. GM’nun şematik olarak gösterimi Şekil 2.’de verilmiştir. 
 

MM

1

2

3
4

5

67
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 
 

Şekil 2. GMIP Sisteminde Bulunan GM Ünitesinin Şematik Gösterimi. 
 

b. Kurutma çemberi: Kurutma çemberi, kurutma kabini ve kurutma kanallarından meydana 
gelmektedir. Kurutma kabini 3m x 1m x 1m ebatlarındadır ve ürün kabin içerisinde bir bant 
motoru tarafından hareketlendirilen teflon malzemeden imal edilmiş konveyör bir bant 
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sistemiyle taşınır. Kabin içerisindeki havanın etkin şekilde dolaşımının sağlanması için kabin 
içerisindeki çeşitli noktalara hava kanatları yerleştirilmiştir. 

 
 
2.2. Ölçüm Sistemi 
 
GMIP kurutucu sisteminde üç farklı tıbbi ve aromatik bitki türü olan kekik (T.vulgaris), ebegümeci 
(M.sylvestris) ve rezene (F.vulgare) bitkileri kurutulmuşlardır. Bitkiler üst üste gelmeyecek şekilde 
tepsilere ince tabaka halinde konulmuş ve daha sonrasında kurutucu bandın üzerine yerleştirilmiştir. 
Kurutma işlemleri 45 °C sıcaklıkta ve 1 m/s hava hızında, 120-240 dakika süre aralığında 
gerçekleştirilmiştir. Hava hızı ölçümleri hava hızı ölçüm probu (Testo 0635.9540, Almanya) ve 
teleskopu (Testo 0430.0941, Almanya) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık ile göreli nem 
ölçümleri, nem ve sıcaklık ölçüm probu (Testo 0636.2140, Almanya) kullanılarak yapılmış ve tüm bu 
ölçümler çok fonksiyonlu ölçüm cihazı (Testo 350-XL/454,Almanya) ile okunarak kaydedilmiştir. 
Kurumakta olan ürünün yüzey sıcaklığı infrared termometre ile (Testo 525-T2, Almanya), kurutucu 
ekipmanın yüzey sıcaklığı ise yüzey ısıl ölçeri ile (METEX ME-32, Güney Kore) tespit edilmiştir. Ağırlık 
kayıpları analitik terazi (SartoriusGE7101, Almanya) ile izlenerek belirlenmiştir. IP’nın performansının 
belirlenmesi amacıyla soğutucu akışkanın dolaştığı borulara basınç ölçüm probları (Testo 0638.01941, 
Almanya) ile yüzey sıcaklığı ölçüm probları (Testo 0628.0019, Almanya) yerleştirilmiştir. Soğutucu 
akışkan kütlesel debisinin belirlenmesi amacıyla lazer takometre ile kompresör devri ölçülmüştür. 
Egzoz gazı ekserji analizi için egzoz gazı analizörü ile yanma sonucunda açığa çıkan gazların yüzde 
oranları ölçülmüştür. DPHE ve EAHE’sinden geri kazanımları belirlemek için soğutma suyu ve egzoz 
gazı giriş-çıkış borularına ile yüzey sıcaklığı ölçüm probları (Testo 0628.0019, Almanya) 
yerleştirilmiştir. Tüm ölçümler 15 dakika ara ile kaydedilmiştir.   
 
 
2.3. Malzeme 
 
Rezene (Foeniculum vulgare), ebegümeci (Malva sylvestris L.) ve kekik (Thymus vulgaris) bitkileri 
İzmir’de yerel bir marketten satın alınmıştır. Bitkiler yapraklarına ayrıldıktan sonra suyla yıkanmışlar 
daha sonra filtre kağıdına alınarak yüzeylerindeki fazla su uzaklaştırılmıştır. Bitkiler alındıktan en fazla 
24 saat içinde kurutulmuşlardır.  
 
 
 
 
3. ANALİZ 
 
Ekserji analizi kütle, enerji ve ekserji denklikleri, ekserji yıkımını ve enerji ve ekserji verimliliklerini 
bulmak için kullanılmaktadır. 
 
Genel olarak, kararlı akış proseslerinde dört denge eşitliği vardır. Bunlar; kütle, enerji, entropi ve 
ekserji eşitlikleridir. Bu çalışmada, kütle, enerji ve ekserji denge eşitlikleri kullanılarak, ekserji kaybı 
(tahribi, yok oluşu veya yıkımı), enerji ve ekserji verimleri verilmiştir [12,13,14]. Sistemin kütle, enerji 
ve ekserji denklikleri GMIP, GM ve kurutma işlemi için üç kademede incelenmiştir. 
 
 
3.1. Kurutma İşleminin Enerji ve Ekserji Denklik Bağıntıları 
 
Ekserji analizi yapılırken, kütle, enerji ve ekserji denge denkliklerinin tamamından yararlanılır. Kurutma 
işlemi sırasında kurutucu kabin içerisinde kurutulan üründen kurutma havasına su geçişi ve kurutucu 
kabin yüzeyinden ortama ısı transferi vardır [15]. 
 
Kütle, enerji ve ekserji dengesi ısı girişi, ekserji tahribi ve enerji ve ekserji verimliliklerini bulmak için 
gereklidir. Düzenli-hal, düzenli-akış prosesi olarak kabul edilecektir. Genel kütle dengesi aşağıda 
gösterilmiştir. 
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∑ ∑ cikangiren mm      (1) 

 

Burada, m  kütlesel debiyi göstermektedir. Enerji dengesi, toplam giren ve çıkanlara eşittir. Enerjinin 

korunumunu temel alan termodinamiğin 1.yasasından hareketle giren ve çıkan enerjiler birbirine 
eşitlenerek aşağıdaki denkliklere ulaşılır: 

 

çg EE      (2) 

 
 (3) 

 
 

Ekserji dengesi denklikleri oluşturulmuş, ekserji eşitlikleri düzenlenmiş, gerekli kabuller ve 
sadeleştirmeler yapılmıştır: 

 

   yçg xExExE 
  

(4)
 

 
 

(5) 
 

 
Özgül ekserji veya akış ekserjisi (ex) terimi ve bu terimin her bir bileşen için eşitlikleri aşağıda 
belirtilmiştir: 
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3.2. GMIP Sistem Bileşenlerinin Enerji ve Ekserji Denklikleri 
 
GMIP kurutma sisteminde dolaşan çevrim akışkanlarının dolaşımı ve bu çevrim sırasında ekserji 
hesaplamalarında kullanılan noktalar Şekil 1’.de gösterilmiştir. Ayrıca sistemde dolaşan soğutucu 
akışkan, soğutma suyu, egzoz gazı ve hava gibi akışkanların izledikleri çevrimler gösterilmiş ve 
numaralandırılmıştır. Sistem parçalarının ekserji denklikleri yazılırken ve hesaplamaları yapılırken bu 
numaralandırma esas alınmıştır. Buna göre soğutucu akışkan için, 1: kompresör girişi / DPHE çıkışı, 
2:kompresör çıkışı / kondenser girişi, 3: kondenser çıkışı / genleşme vanası girişi, 4: genleşme vanası 
çıkışı / evaporatör girişi, 5: DPHE girişi / evaporatör çıkışı, soğutma suyu için, 1:su pompası 
girişi/DPHE çıkışı, 2:EAHE girişi / su pompası çıkışı, 3: HRECJ girişi / EAHE çıkışı, 4:DPHE girişi / 
HRECJ çıkışı, egzoz gazı için, 1: EAHE girişi / motor çıkışı, 2: baca gazı çıkışı, hava için, 1: 
kurutucudan dönen havanın fan girişi, 2: kurutucudan dönen havanın kondenser girişi, 3:kurutucuya 
giden havanın kondenser çıkışı, 4: kurutucu kabin giriş havası, 5: kurutucu kabin çıkışıdır. Sistem 
parçalarının kütle ve enerji eşitlikleri, ekserji verimlilikleri yazılırken ve hesaplamaları yapılırken bu 
numaralandırma esas alınmıştır. 
 
Kompresör 
 
GMIP sistemi, IP (kompresör, kondenser, evaporatör ve genleşme vanası), GM ve kurutma 
kabininden meydana gelmektedir. GM ve kompresör için kullanılan enerji bağıntıları referanstan 
alınmıştır [16]. 
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compW kompresör güç tüketimi, rm  soğutucu akışkan kütlesel debisi, 1h soğutucu akışkanın 

kompresör girişindeki entalpi değeri, 2h kompresör çıkışındaki entalpi değeri, sh2  izantropik 

sıkıştırmada soğutucu akışkan entalpi değeri, s  ise kompresörün izantropik verimliliğidir.  
Soğutucu akışkanın kütlesel debisi Eşitlik 8. ile bulunmuştur. 
 

60

NV
m

compcomp

1vr 

   

(8)

 
 

compV , kompresör süpürme hacmi, compN kompresör devri, 1 kompresörün emme hattındaki 

soğutucu akışkan yoğunluğu ve
v kompresör volümetrik verimliliğidir. R407-C soğutucu akışkan 

kullanılan scroll tip kompresörlerde volümetrik verim Eşitlik 9.’daki gibi bulunur [16]. 
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v
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P
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disP , soğutucu akışkanın kompresör çıkış basıncı, sucP  ise soğutucu akışkanın kompresöre giriş 

basıncıdır. 
 
Isı Pompası ve Gaz Motoru 
 
Kompresörlerin tahrik edilmesinde LPG yakıtı ile çalışan Toyota marka içten yanmalı bir motor 
kullanılmaktadır. Sistemde bulunan iki adet scroll tip kompresör kapasite yük durumlarına göre tek 
olarak veya birlikte çalışabilmektedir. 
 
Yakıtın hacimsel debisi gaz sayacı ile ölçülmüştür. Yakıt kütlesel debisi aşağıdaki eşitlik kullanılarak 
hesaplanmıştır. 
 

   
(10)

 
 

GMIP sisteminde kompresör güç tüketimi ( compW ) ve GM güç tüketimi ( i,GMW ) Eşitlik 11. ile 

gösterilmektedir: 
 

beltmech,compi,GMcomp ..WW     (11) 

 
Gaz motorunun ısı verimliliği aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir: 
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Isı pompası (IP) ünitesinin ve GMIP sisteminin enerji-bazlı verimliliği sırasıyla aşağıda gösterilmiştir: 

 
 

(13) 
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Giriş ekserjisi olarak adlandırılan yakıt ekserjisinin ise sadece kimyasal ekserjisi vardır. Havanın 

ekserjisi ise ihmal edilebilir. Ekserji girişi akımı
inxE ,aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 
 (15) 

 

Burada, 
fuelm yakıt tüketiminin kütlesel değeri ve 

fuel yakıtın özgül ekserjisidir. Özgül ekserji değeri 

aşağıdaki eşitlik ile bulunur. 
 

LHVfuel qε 
   

(16) 

 

burada, LHVq yakıtın alt ısıl değeri, φ özgül yakıt ekserjisinin bulunmasında kullanılan kimyasal ekserji 

faktörüdür. 
 
Buna göre GM, IP ünitesi, GMIP sistemi, kurutma kabini ve kanalları (DC) ile tüm sistemin (OS) 
ekserjetik verimliliği aşağıdaki formüller ile hesaplanmıştır. 
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4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARTIŞMA 
 
GMIP kurutucu sistemindeki temel parçalar; gaz motoru ünitesi, egzoz gazı ve motor silindir 
ceketlerinden ısı geri kazanımları sağlaması amacıyla EAHE ve DPHE, iki adet scroll tip kompresör, 
havayı ısıtmak (soğutucu akışkanı soğutmak) amaçlı kullanılan bir ısı değiştirici (kondenser), soğutucu 
akışkanın basıncını düşürmek amaçlı kullanılan bir genleşme vanası ile soğutucu akışkanı ısıtmak 
(havayı soğutmak) amaçlı kullanılan bir evaporatör ve motor soğutma suyunun sistemde 
dolaşabilmesi için su pompasıdır. Bu ekipmanların verimliliğini belirlemek üzere orta düzeydeki işlem 
koşullarında (45 °C; 1,0 m/s; 120-180 dak) ayrıntılı bir ekserjetik performans analizi yapılmıştır. 
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Tablo 1. Gaz Motoru Ekserji Analizi Sonuçları 
 

Bitki 
Kuruma 
süresi 
(dk) 

Vfuel 
(m

3
) 

V 
(m

3
/s) 

fuelm  

(kg/s) 

fuelE  

(kW) 

fuelxE  

(kW) 

CWxE  

(kW) 
EAxE  

(kW) 

Ebegümeci 120 0,818 0,00011 0,0003 13,7489 15,2886 0,94267 2,71 

Kekik 180 0,972 0,00009 0,00023 10,8915 12,1112 0,44319 1,306 

Rezene 135 0,851 0,00010 0,00027 12,7143 14,1381 0,86644 2,544 

 
Bu çalışmada, referans durum, 10 °C ve atmosferik basıncın 101,325 kPa olduğu ortam koşulları 
alınmıştır. Suyun, havanın ve R-407C’nin termodinamik özellikleri, mühendislik denklem çözücü (EES) 
bilgisayar yazılım paketi kullanılarak bulunmuştur. Sistemdeki gaz motoru 1915-1940 dev/dak hızında 
çalışmıştır. Bu devirler arasında çalışan gaz motorunun deney verileri esas alınarak hesaplanan enerji 
ve ekserji analizi sonuçları Tablo 1.’de gösterilmiştir. 
 
Ebegümeci (Malva sylvestris L.) ve rezene (Foeniculum vulgare) bitkileri aynı nem seviyesine 120 ve 
135 dakikada gelirken kekik (Thymus vulgaris) bitkisi aynı nem seviyesine 180 dakikada gelebilmiştir. 
Bu da bize kekik (Thymus vulgaris) bitkisinin en düşük kuruma hızına sahiptir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. 45 °C’deki kurutma işlemi sonucu ile elde edilen deneysel MR değerlerinin zamanla değişimi. 

 
IP ünitesi ve GMIP sisteminin enerji-bazlı verimliliği hesaplanmıştır. IP ünitesinin COP değeri 4,197-
5,058 arasında, GMIP sisteminin COP değeri ise 0,893-1,018 arasında değişmektedir. 
 
Kurutma işlemi ekserji verimliliği % 0,80-1,62 ve iyileştirme potansiyeli (IP) değeri 1,753-2,160 kW 
değerleri arasında değişmektedir. Şekil 3.’de görüldüğü üzere, ebegümeci bitkisinin kuruma hızı 
diğerleri arasında en yüksektir ve bu durumda Şekil 4.’de görülen durum ile uygunluk göstermektedir. 
Kurutma işleminde en çok su kaybeden bitki olan ebegümeci aynı zamanda en yüksek ekserji 
verimliliğine sahiptir. 
 

 
 
Kurutma Süresi (dak) 

M
R
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Şekil 4. Tıbbi Aromatik Bitkilerin Kurutma İşleminde Ekserji Verimliliği ve Evaporasyon Ekserji 
Miktarının Kıyaslanması 

 
Kurutma deneyleri sistemde tek bir kompresör kullanılarak 1915-1940 devirleri arasında yapılmıştır. 

Ekserji yıkımı (
dxE ) ve iyileştirme potansiyeli (IP) değerlerine göre sistemin diğer komponentleri 

yaklaşık olarak aynı önem derecesine sahiptirler. IP ünitesi ve kurutma çemberinin (DC) ekserji yıkımı 
akım değeri 1,171-1,344 kW ve 1,008-1,261 kW değerleri arasında, geliştirme potansiyeli akım 
değerleri 0,564-0,768 kW ve 0,498-0,641 kW arasında değişmektedir.  

 

 
Şekil 5. Tıbbi Aromatik Bitkilerin Kurutma İşlemlerinde Kurutma Sistem Bileşenlerinin Ekserji 

Verimliliği Karşılaştırılması. 
 

IP ünitesinde oluşan tersinmezliklerin çoğu kompresörde meydana gelen mekanik kayıplardan 
meydana gelmektedir. Kompresördeki enerji dönüşümü sırasında gerçekleşen mekanik ve elektriksel 
kayıplar da düşünüldüğünde, kompresör performansının geliştirilmesinin sisteme sağlayacağı katkı 
büyük olacaktır. Isı pompasındaki ısı değiştiricileri (kondenser ve evaporatör) verimliliklerinin 
arttırılması ile sıcaklık farklarının azaltılması da, kompresör verimliliğini olumlu etkileyecektir. 
Dolayısıyla sistemin toplu tasarımı kompresör verimliliği açısından da önemlidir. Ancak kompresördeki 
kayıplar genel olarak sistem koşullarından bağımsızdır ve esas çözüm kompresör tasarım ve üretim 
teknolojisindeki gelişimle mümkündür. Bu çalışmada kullanılan kompresör tipi (scroll) ısı pompasıyla 
gerçekleştirilen ısıtma işlemlerinde verimliliği ile önerilen bir kompresör tipidir [17].  
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Şekil 6. Tıbbi Aromatik Bitkilerin Kurutma İşlemlerinde Kurutma Sistem Bileşenlerinin Ekserji Yıkımı 

Değerlerinin Karşılaştırılması. 
 

Kurutma çemberi (DC), kurutma kabini ve kurutma kanallarından meydana gelmektedir. DC’de 
meydana gelen ekserji kaybı kurutma kabini ve kanalları yüzeyinden ortama gerçekleşen ısı 
transferinden kaynaklanmaktadır. Kabin ve kanal yalıtımlarının iyileştirilmesi ile tüm sistemin verimliliği 
arttırılabilir.  
GMIP kurutucu sisteminin performansının değerlendirilmesinde ekserji analizi methodu uygulanmıştır. 
Tüm sistemde geliştirme potansiyeli ve ekserji faktörü en yüksek olan komponent gaz motoru olarak 
hesaplanmıştır. İkinci olarak EAHE sistemde en düşün ekserji verimliliğine ve en yüksek geliştirme 
potansiyeli değerine sahip olan komponent olarak bulunmuştur. Geliştirme potansiyeli değerlerine 
göre sistemde bulunan diğer önemli komponentler HRECJ, kurutma kanalları ve kompresör olarak 
hesaplanmıştır. GM, genleşme vanası ve kurutma kanallarının ekserji faktörü değerlerinin toplamı tüm 
sisteminin ekserji faktörü değeri toplamının % 60’ını oluşturmaktadır. Bu komponentler GMIP kurutucu 
sisteminde en yüksek ekserji oranına sahiptir. 
 

 
 

Şekil 7. Tıbbi Aromatik Bitkilerin Kurutma İşlemlerinde Kurutma Sistem Bileşenlerinin İyileştirme 
Potansiyeli (IP) Değerlerinin Karşılaştırılması. 

 
GM ünitesinin ekserji verimliliği, geliştirme potansiyeli ve ekserji faktörü değerleri sırasıyla % 20,45-
22,7, % 6,19-7,36 kW ve % 35,22-39,46 olarak hesaplanmıştır. Sistemin diğer önemli komponentleri 
ısı değiştiricilerdir (kondenser, evaporatör, EAHE, HRECJ ve DPHE). Kompresör ε and IP değerleri % 
68,76-70,91 ve 0,21-0,23 kW, olarak bulunmuştur. Kompresör gücü, önemli ölçüde soğutucu akışkan 
giriş-çıkış basınçlarına bağlı olarak ve ısı değiştiricilerinde dolaşan soğutucu akışkanlarının arasındaki 
sıcaklık farkının azalmasıyla evaporasyon ve yoğuşma sıcaklıklarının birbirine yaklaşması ile 
meydana gelebilecek olan iyileştirmelere bağlı olarak azalır. Bu çalışmada kullanılan GMIP sisteminde 
iki adet scroll tip kompresör bulunmaktadır. Scroll tip kompresörler diğer kompresör türlerine oranla 
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daha verimli çalışmaktadırlar. Deneysel verilere göre bu çalışmada bulunan kompresörε değeri, 
literatürde bulunan benzer çalışmalarda bulunan pistonlu ve scroll tip kompresörlerden daha yüksek 
olarak bulunmuştur. 
 
Bu çalışmada kurutma kabini ve kurutma kanallarından yüksek ε değerleri elde edilmiştir. Kurutma 
kabini ve kanallarında oluşan tersinmezlikler genel olarak yalıtımın iyi olmamasından kaynaklı olarak 
yüzeyden çevreye ısı kaybı şeklinde meydana gelir. Ekserji verimliliği değerinin yüksek olması 
sistemde iyi bir yalıtımın olduğuna ve yüzeyden düşük miktarda ısı kaybının olduğuna işarettir. GMIP 
kurutucu sisteminde kullanılan kurutma kabininin ısı transferi yüzey alanı 12 m

2
’dir.  

 
Tüm sistemin (OS) ekserji verimliliği (ε) değeri %48,24 - 51,28 arasındadır. Isı pompası, GMIP ve 
kurutma çemberi (DC) için ekserji verimlilikleri, %77,68-79,21, %39,26-43,24 ve % 81,29-81,56 olarak 
hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada GMIP kurutucu sisteminde üç farki tıbbi aromatik bitki olan ebegümeci (Malva sylvestris 
L.), rezene (Foeniculum vulgare) ve kekik (Thymus vulgaris) bitkileri kurutulmuştur. Sistemin belirsizlik 
analizi yapılmıştır. Deneysel sonuçlara dayanarak bitkilerin kuruma davranışları belirlenmiştir. Kurutma 
işleminin ekserji analizi yapılmıştır. 
 
GMIP kurutma sisteminin, ekserji analizi tek tek sistem bileşenlerinden hareketle gerçekleştirilmiştir. 
Elde edilen bazı sonuçlar aşağıda sıralanmıştır: 
 

 Isı pompası sisteminde COPIP değeri 4,197-5,058 arasında, tüm GMIP sisteminde COPGMIP 

değeri 0,893 ve 1,018 arasında belirlenmiştir. 

 Rezene (Foeniculum vulgare),ebegümeci (Malva sylvestris L.), ve kekik (Thymus vulgaris) 
bitkilerinin kuruma ekserji verimlilikleri değerleri sırasıyla; % 1,27, % 1,62 ve % 0,80 olarak 
hesaplanmıştır. 

 Gaz motoru, genleşme vanası ve kurutma kanallarının ekserji değeri sisteme giren toplam 
ekserjinin % 60’ından fazlasını oluşturmaktadır. 

 GMIP ünitesinin ekserjetik verimliliği  % 39,26-% 43,24 aralığında kurutma çemberinin 
ekserjetik verimliliği % 81,29-% 81,56 aralığında ve tüm kurutma sisteminin ekserjetik 
verimliliği % 48,24-% 51, 28 aralıklarında hesaplanmıştır. 
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YEŞİL BİNA UYGULAMALARINDA GİZLİ ISI DEPOLAMA 
SİSTEMLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
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ÖZET 
 
Yeşil bina uygulamalarında en yüksek enerji yükü, binanın konfor şartlarını sağlamak amaçlı ısıtılması 
ve soğutulması için harcanmaktadır. Bu çalışmada; İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davut paşa 
Yerleşkesinde bulunan Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nin güneş kollektörleri ile ısıtılmasında ısıl enerji 
depolamanın kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu bağlamda güneş enerjisi ve toprak kaynaklı ısı 
pompalarının yeşil binalarda ısıtma amaçlı kullanımı sırasında, ısıl depolama sistemlerinin gerekliliği 
de incelenmiştir. Bu yolla ısı depolamada kullanılan farklı yöntemler araştırılmış ve karşılaştırmalar 
yapılmıştır. Faz değiştiren maddenin gizli ısısından faydalanılarak oluşturulan gizli ısı depolarının 
verimliliği incelenerek güneş panelleri, toprak kaynaklı ısı pompası ve faz değiştiren madde olarak 
parafin kullanılan gizli ısı deposu ile çalışan bir ısıtma sisteminin termodinamik analizleri yapılmıştır. 
Çalışmada değişken toprak sıcaklıkları ve güneş ışınımı miktarına göre ısıl depoda enerji depolama 
miktarının değişimi analiz edilmiştir. Altı aylık ısıtma sezonunda toprak kaynaklı ısı pompasının 
kullanımının da kompresördeki enerji tüketiminin özellikle kış döneminde önemli bir artış göstereceği 
analiz edilmiş, bundan dolayı düşük enerji tüketimiyle ısı pompasından faydalanabilirlik süresinin kısa 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada topraktan fazla enerji çekmemek amacıyla kollektörlerden enerji 
eldesinin zamana bağlı değerlendirmesi yapılmıştır. Bu yolla ele alınan mahalde saatlik enerji talebinin 
karşılanma oranları ele alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji depolama, Yenilenebilir enerji, Yeşil bina.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In green building applications,highest energy demands are needed for heating and cooling to provide 
comfort conditions.This study is done by using real datas obtained from a prototype structure,built  as  
part of a project.Necessity of heat storage systems, during the usage of solar energy and ground 
sourced heat pump systems for heating are investigated.By this way different techniques used for heat 
storage are researched and compared. Efficiency of latent heat storages constituted by utilizing latent 
heat of phase change material is analysed.Thermodynamic analyses of the heating system works with 
solar panels, ground sourced heat pump and a latent heat storage which uses paraffin as a phase 
change material are done.Lastly for various ground temperature and solar radiation, changes in 
amount of heat storage in heat storage system is analysed.For six month heating period, analyses 
show that especially in winter,energy consumption in compressor shows a sharp rise.For this reason 
utilizing period from heat pump with low energy consumption is too short.This study focuses on energy 
generation from solar panels due to time is analysed. Thereby, supply ratios of hourly energy demand 
of the inspected building are investigated. 
 
Key Words: Energy storage, Renewable energy, Green building 
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1. GİRİŞ 
 
Teknolojinin gelişmesi, nüfusun artması ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak çevre kirliliğinin artması, 
yeni ve sürdürülebilir özellikte enerji kaynaklarına yönelimi arttırmıştır. Özellikle sanayi ve kamu 
kurumlarının şehir merkezinde bulunmasından dolayı şehir merkezlerine nüfus göçü son yıllarda hızla 
artmakta bundan dolayı şehir merkezlerinde çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma meydana gelmektedir. 
Çarpık yapılaşmanın temel sonuçları olarak ise inşa edilen binalarda enerji tüketimine dair herhangi bir 
planlama yapılamaması ve bundan dolayı yüksek enerji tüketimi karşımıza çıkmaktadır. Ancak son 
dönemde yapılan çalışmalar ile bina enerji tüketimleri kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu 
bağlamda binalara enerji kimlik belgesi verilmekte ve bu yolla binalarda enerji tüketiminin azaltılması 
ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılması teşvik edilmeye çalışılmaktadır. 
 
Bununla birlikte, Sera gazı miktarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki artış çeşitli yenilenebilir enerji 
kaynaklarından faydalanma yolunda en önemli itici güç olmuştur [1]. Dünyanın birçok yerinde güneş 
enerjisi gelecek için en önemli enerji kaynağı olarak görülmektedir. Bilim adamları yeni ve yenilenebilir 
enerji kaynakları araştırmalarını sürdürmektedirler. Ancak yeni enerji kaynakları kadar önemli olan 
enerji depolama sistemlerini geliştirmektir. Enerjiyi uygun şekilde depolamak ve ihtiyaç durumunda 
kullanılabilir hale dönüştürmek günümüz araştırmacılarının en önemli misyonudur. Enerjinin 
depolanması sadece arz talep dengesini sağlamakla kalmayarak ayrıca enerji sistemlerinin 
performansını ve kullanılabilirliğini de arttırarak enerjinin korunmasını sağlamaktadır. Enerji depolama 
sistemleri yakıtların ekonomik kullanımını sağlayarak atık enerjinin azaltılmasını böylece enerji 
sistemlerinin ekonomikliğinin artmasını sağlamaktadır. [2] 
 
Günümüzde ulusal enerji sistemlerinin bağımlı durumda olduğu fosil yakıtlar sınırlı hale gelmiş ve 
gelecekte zor bulunabilecek pahalı bir kaynak olacağı öngörülmektedir. Bunun yanında toplumsal 
enerji talebi gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca enerji tüketimindeki artışa bağlı olarak iklim değişikliği ve 
atmosferik kirlenme gibi çevresel etkiler de artmaktadır. İklim değişikliğinin en önemli etkeni olarak 
sera gazı emisyonları dikkat çekmekte ve bu bağlamda Kyoto Protokol’u gibi çeşitli uluslararası 
çalışmalar yapılmaktadır. [3]  
 
Isıl enerji depolama sistemleri ileri düzeyde, verimli enerji sistemleri elde edebilmek amacıyla 
yararlanılabilecek gelişmiş teknolojilerden biridir. 
 
 
 
 
2. ENERJİ TÜKETİMİ VE YEŞİL BİNALAR 
 
Enerji üretim ve tüketimi dünya çapında ekonomik gelişimin her aşamasında enerjinin korunması ve 
verimli kullanılması için hayati önem taşımaktadır. Global enerji tüketimi ekonomik ve çevresel gelişim 
ile bağlantılıdır. Bu sebeple enerji tüketimi faktörü enerji tasarruflu ve verimli sistemlerin tasarımını ve 
çevresel faktörleri dikkate almayı zorunlu kılar. Ekonomik gelişime bağlı olarak enerjinin temel tüketim 
alanları yapılaşma ve çevresel gelişim, ticari, endüstri, ulaşım ve konutlarda gerçekleşmektedir. Son 
yıllarda yapılaşmaya olan talep hızla artmakta ve bu talebin karşılanabilmesi için gerçekleşen çok 
büyük ebattaki binalar enerji tüketimi üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Birincil enerji tüketiminde 
gelişmiş ülkelerde %27 ile konutlar başı çekmektedir. Elektrik enerjisinin %70’lik tüketim payı ve sera 
gazı içeren atmosferik emisyonların %40’lık bölümü de konutlardan kaynaklanmaktadır. Binalarda 
enerji değişken zamanlardaki enerji tüketimi ve enerji kayıplarının tespiti enerji verimi yüksek binalar 
için zorunluluk durumundadır. [4]  
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Şekil 1. Sektörel Bazda Enerji Tüketim Payları [4]   
 
“‘Yeşil binalar” sürdürülebilir yapıdaki binalar olarak bilinmektedir. Normal klasik binalarda enerji 
tüketiminin en çok %15-20‘lik kısmı yenilenebilir enerjiden karşılanırken yeşil bina teknolojisinde 
binanın ısıl ve elektriksel enerji ihtiyacının %75-80 oranında yenilenebilir enerjiden karşılanması 
amaçlanmaktadır. Bu tür uygulamalar günümüzde artarak devam etmektedir. Yeşil bina 
uygulamalarında sadece aktif teknolojiler değil (mekanik çevrim) bina mimarisi, güneşlenme miktarı, 
yeşil alanlar, yapı malzemesi gibi faktörlerde enerji tüketiminin azaltılması ve CO2 gazı emisyonlarının 
azaltılması açısından dikkat edilen parametrelerdir. Bunun yanında bina enerji ihtiyacının karşılanması 
amacıyla kullanılan yenilenebilir kaynakların döngüsel olarak var oldukları bilinmektedir. Dolayısıyla bu 
tür sistemler yeşil binalardaki enerji talebine zaman zaman cevap verememekte, zaman zaman ise 
kullanılan bu kaynaklardan ihtiyaçtan çok daha fazla miktarda enerji üretilmektedir. Bu nedenler göz 
önüne alındığında binalarda enerji depolama sistemlerinin teknolojik olarak geliştirilmesinin 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilirliğini arttırılması açısından ön plana çıkmaktadır. 
 
Binalardaki enerji kullanımının verimli düzeyde tutulması için son yıllarda akıllı bina yönetim sistemleri, 
aydınlatma, havalandırma, soğutma ve hava şartlandırma, ısıtma gibi alanlarda mühendislik disiplinleri 
gelişmiştir. Bu yolla konutlarda oturan kişiler için uygun ısıl ortam, kaliteli mahal havası, yeterli 
aydınlatma gibi koşullar sağlanarak gerekli konfor şartları elde edilmektedir. Enerji verimliliği artırma 
teknikleri kullanılması ilk yatırım maliyetlerini arttırsa da uzun vadede sağladığı düşük enerji tüketimi 
ile ilk yatırım maliyetini karşılamakta ve karlılık sağlamaktadır. Özetle iyi tasarlanmış bir bina konutta 
yaşayan kişilerin konfor talebini minimum enerji tüketimi ile sağlayabilecek yapıdır (Şekil 2). [4]    
 
 

 
 

Şekil 2. Binalarda Ortalama Enerji Tüketim ve Enerji Kaybı Payları [4]  
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3. BİNALARDA GİZLİ ISI DEPOLAMA SİSTEMLERİ 
 
Artan enerji talebi ve çevresel faktörler son yıllarda enerji depolama sistemlerine olan ilgiyi ve talebi 
arttırmıştır. Yukarıdaki şemadan da görüleceği üzere konut sektörü enerji tüketimindeki en büyük 
paylardan birine sahiptir. Binalardaki enerji tüketimini azaltacak birçok yöntem olmasına rağmen, bina 
pik ısıl yük talebini karşılayabilecek enerji depolama potansiyeline sahip bir sistem talebi mevcuttur[4]  
. Bu sebeple enerji depolama sistemleri bina düşük ısıtma ve soğutma enerjisi talebi olduğu sırada pik 
ısıl yük durumu için ısıyı depolayarak gerekli enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Isıl sistemlerle entegre 
edilmiş ısı depolama sistemleri ısıl enerjinin verimli kullanılmasını ve değişken enerji taleplerinin 
karşılanmasını sağlamaktadır. [5]   
 
 
3.1. Binalarda Isı Enerjisi Depolama Yöntemleri 
 
Isı depolama sistemleri boyutları, uygulanan depolama sistemi ve ısı depolama materyallerine bağlı 
olarak, herhangi bir uygulama için düşük sıcaklıkta kısa veya uzun süre için ısı depolanabilir. Güneş 
enerjisi miktarı ve gereksinim duyulan enerji miktarı arasındaki farkın az olması durumunda, kısa süreli 
depolama uygulanır. Mevsimlik olarak gereksinim duyulan enerji miktarının güneş enerjisi ile 
karşılanması için uzun süreli ısı depolama uygulanarak, toplama enerji gereksiniminin 
karşılanmasında güneş enerjisi katkısının artmasına imkân verir. Enerjinin en düşük maliyetle 
sağlandığı ve süreye bağlı olarak kısa veya uzun süreli depolamaya karar verilir. [6]   
 
Isı depolama yönteminin seçimi esas olarak, ısı depolama süresi, ekonomik uygulanabilirlik ve işletme 
şartlarına bağlıdır. Herhangi bir uygulama için depolama yönteminin belirlenmesi, ısı depolamanın 
etkinlik ve ekonomikliği sisteminin tasarımına bağlıdır. Isı depolama sistemlerinin tasarımında 
aşağıdaki etkenler dikkate alınır; [7]   
 

1. Isı depolama materyalinin birim kütle veya hacminin ısı depolama kapasitesi, 
2. Isı depolama, geri kazanma sıcaklığı ve yöntemi  
3. Isı depolama ve geri kazanma işlemleri için enerji gereksinimi 
4. Sıcaklık gradyeni 
5. Sistem bileşenlerinin boyutlandırması 
6. Isı deposu malzemesi, şekli boyutları ve düzenlemesi, 
7. Depolama ünitesinin yalıtımı ve ısı kayıplarının kontrolü, 
8. Depolanan enerjinin kullanılacağı ortamın özellikleri 
9. Sistemin toplam maliyeti 

 
Temel olarak üç tip ısıl enerji depolama sistemi vardır. Bunlar; duyulur, gizli ve kimyasal ısı depolama 
sistemleridir (Şekil 3). Duyulur ısı depolama sistemleri ısı depolama malzemesinin sıcaklığının 
değiştirilmesi ile enerji depolar. Termokimyasal enerji depolarında ise enerji ayrışma reaksiyon ile 
depolanır. Enerjinin bırakılması ise bu reaksiyonun tersinin gerçekleştirilmesi ile sağlanır. [8]  
 
Gizli ısı depolama sistemlerinde ısının depolanması veya bırakılması ise faz değişimi sırasındaki 
füzyon (erime)/katılaşma ile gerçekleşir. Faz değiştiren malzemelerle gizli ısı depolama faz değişim 
sırasında yüksek yoğunlukta ve yüksek miktarda ısı depolamaya düşük sıcaklık ve hacim değişimi ile 
göstererek imkân verir. [3]  
 
Binalarda gizli ısı depolama sistemlerinin kullanımı ısıl konfor ve enerjinin korunarak verimli 
kullanılmasına imkân verir. Bu çalışmada yeşil binalarda gizli ısı depolama malzemesi olarak parafin 
kullanılan gizli ısı depolama sistemlerinin kullanımı incelenmiş, örnek bir uygulamayla binalardaki 
enerji tüketimine etkisi incelenmiştir.  



    ______________________  1251 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Isı Pompaları Sempozyumu 

 
 

Şekil 3. Isı Depolama Yöntemleri [2]  
 
 

3.2. Gizli Isı Depolama Malzemeleri 
 
3.2.1. Sınıflandırma 
 
Faz değişim şekline göre, Faz Değiştiren Materyaller (FDM) üç grupta toplanır; katı-katı- FDM’ler katı-
sıvı FDM’ler ve sıvı-gaz FDM’lerdir. Bunların içinde katı-sıvı FDM’ler ısıl enerji depolama için en uygun 
olanıdır. Kat-sıvı FDM’ler organik, inorganik FDM’ler ve ötektikler olarak üç grupta incelenmektedir. [3]    
 
3.2.2. FDM Seçim Kriterleri 
 
Uygun FDM seçimi karmaşık olup ancak ısıl depolamanın etkinliği bakımından çok önemlidir. 
Potansiyel FDM uygulamaya bağlı olarak uygun ergime sıcaklığına, yüksek füzyon (faz değişim)  
ısısına ve ısıl iletkenliğe sahip olmalıdır. Faz değiştiren malzemelerden beklenen özellikler Tablo 1’de 
verilmiştir. Ergime sıcaklıkları bakımından binalarda gizli ısı depolama sistemleri için en uygun FDM’ler 
parafin, yağ asitleri, tuzlu hidratlar ve ötektik karışımlar olarak görülmektedir. [3]  
 
Tablo 1. Faz değiştiren malzemelerden beklenen özellikler [3]  
 

 
Termodinamik Özellikler 

 

İstenilen aralıkta ergime sıcaklığına sahip olması 

Birim hacim başına yüksek füzyon gizli ısısı 

Yüksek ısıl iletkenlik 

Yüksek özgül ısı ve yoğunluk 

Depolama problemini önlemek için faz değişimi sırasında düşük 
hacimsel değişim ve buhar basıncı 

Uygun ergime 

Kinetik Özellikler 
Hızlı soğumayı önlemek için yüksek çekirdeklenme hızı 

Isıl depodan yeterli ısı talebini karşılamak için yüksek kristalleşme hızı 

Kimyasal Özellikler 

Tersinir ergime/katılaşma çevrimi 

Kimyasal kararlılık 

Çok sayıda faz değişimi sonrası bozulma olmaması 

Korozif olmaması 

Toksik, Alevlenebilir ve patlayıcı bir malzeme olmaması 

Ekonomik Özellikler 
Uygun fiyat 

Geniş ölçekte kullanılabililik 
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4. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde bulunan Yıldız Yenilenebilir Enerji 
Evi’nin güneş kollektörleri ile ısıtılmasında ısıl enerji depolamanın kullanılabilirliği araştırılmıştır. 
 
 
4.1. Sistemin Tanıtılması 
 
Güneş enerjisi döngülü bir enerji kaynağı olduğu için güneş enerjisi yoğunluğu fazla olduğu 
zamanlarda mahal ısı yükü fazlası enerjiyi depolamak güneş enerjisinden kullanılabilirliği 
arttıracaktır[5]. Enerji evi 46 m

2
 taban alanına sahip çift katlı prefabrik bir yapıdır [9]. Binanın ısıtması 

duvar içerisine döşenmiş serpantinlerle duvardan ısıtma-soğutma sistemi ile yapılmaktadır. Isı 
yükünün karşılanmasında toplam 4.86 m

2
 alana sahip 3 adet kollektörle sağlanmaktadır. Enerji evinin 

ısıtma sistemi şeması Şekil 4’de verilmiştir. Sistemde gizli ısı depolama malzemesi olarak Türkiye’de 
kolayca bulunabilen 42-44°C sıcaklık aralığında faz değiştiren parafin kullanılmıştır. Parafin 0.22 m

3
 

hacminde bir dış gövde içerisine yerleştirilmiş 0.063 m
3
 hacmindeki parafin kovanı içerisinde yer 

almaktadır. Isı transfer akışkanının dolaşımı parafin kovanı ile dış gövde arasında yer alan boşlukta 
gerçekleşmektedir. Isı transfer yüzeyini arttırmak için parafin kovanını ortasında 0.1 m çapında boşluk 
mevcuttur.  
 

 
 

Şekil 4. Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi Isıtma Sistemi Şeması 
 
 
4.1. Deneysel Ölçümlerin Değerlendirilmesi 
 
4.2.1. Mahal Isı Kayıplarının ve Kollektör Kazançlarının Belirlenmesi 
  
Çalışmada Ekim - Mart aylarını kapsayan 6 aylık ısıtma sezonunu incelenmiştir. Bu amaçla, incelenen 
aylara ait gün içerisindeki ortalama saatlik güneş ışınımı ve sıcaklık değerlerinden faydalanılmıştır[10]. 
Bu verilerden faydalanarak her ay için gün içerisindeki saat bazında mahal ısı yüküne karşılık 
kollektörlerden elde edilebilecek ısı yükü verileri elde edilmiş ve depolanabilecek ısı miktarı analiz 
edilmiştir. 
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Şekil 5. Ekim Ayı Mahal Isı Kaybı-Kollektör Isı Kazancı Grafiği 
 

 
 

Şekil 6. Kasım Ayı Mahal Isı Kaybı-Kollektör Isı Kazancı Grafiği 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 7. Aralık Ayı Mahal Isı Kaybı-Kollektör Isı Kazancı Grafiği 
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Şekil 8. Ocak Ayı Mahal Isı Kaybı-Kollektör Isı Kazancı Grafiği 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. Şubat Ayı Mahal Isı Kaybı-Kollektör Isı Kazancı Grafiği 
 

 
 

Şekil 10. Mart Ayı Mahal Isı Kaybı-Kollektör Isı Kazancı Grafiği 
 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Yerleşkesi’nde yer alan Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nde 
yapılan bu çalışmada Şekil 5-10’da verilen grafiklerde; gün içerisinde saat bazında mahal ısı yükü-
kollektör ısı kazancı değerleri gösterilmiştir. Bu bağlamda edinilen sonuçlara göre Aralık – Şubat 
aylarını kapsayan 3 aylık dönemde mahal ısı yükünün fazla olması sebebiyle kollektörlerden elde 
edilen enerji ile depolama yapmak uygun görülmemektedir. Ancak sonbahar ve ilkbahar dönemi 
periyodunda yer alan Ekim, Kasım ve Mart aylarında özellikle 10:00-15:00 saat dilimleri arasında ısıl 
depolamadan faydalanabilecektir. Akşam saatlerinde mahal ısı yükü arttığı zaman dilimlerinde 
kullanılabilecek ihtiyaç fazlası ısıl enerji bulunmaktadır.  
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4.2.2. İhtiyaç Fazlası Depolanacak Enerji Miktarlarının Belirlenmesi  
 
Aylara göre gün içerisinde toplanan ihtiyaç fazlası, depolanabilecek enerji miktarları Şekil 11’de 
gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere özellikle Ekim, Kasım ve Mart aylarında önemli miktarda 
depolanabilecek enerji ortaya çıkmaktadır. Enerji talebinin her geçen gün arttığı buna karşılık arzının 
ise gün geçtikçe azaldığı günümüzde özellikle güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından en 
verimli şekilde faydalanmak bir zorunluluk durumuna gelmiştir. Enerji sistemlerinin verimlerini arttırmak 
için yapılan çalışmalar bu kaynaklardan faydalanabilmek için her ne kadar önem arz etsede enerjiyi 
depolamak ve istenilen zaman dilimlerinde kullanabilmek ülkemize hem ekonomik anlamda hem de 
enerji arz–talep dengesinin korunması anlamında büyük katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda hem 
elektriksel ısı depolama sistemleri hem de ısıl enerji depolama sistemleri teknolojileri üzerinde 
çalışılmaya ve geliştirmeye açık ve değer konular olarak görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 11. Aylara Göre Gün İçerisinde Elde Edilen İhtiyaç Fazlası Depolanabilecek Enerji Miktarları 
 
 
 
 
SONUÇ  
 
Bu çalışmada İstanbul’da, Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Yerleşkesi’nde bulunan Yıldız 
Yenilenebilir Enerji Evi’nin güneş kollektörleri ile ısıtılmasında ısıl enerji depolama sisteminin 
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Isı depolama sistemleri boyutları, uygulanan depolama sistemi ve ısı 
depolama materyallerine bağlı olarak, herhangi bir uygulama için düşük sıcaklıkta kısa veya uzun süre 
için ısı depolanabilir. Güneş enerjisi miktarı ve gereksinim duyulan enerji miktarı arasındaki farkın az 
olması durumunda, kısa süreli depolama uygulanır. Mevsimlik olarak gereksinim duyulan enerji 
miktarının güneş enerjisi ile karşılanması için uzun süreli ısı depolama uygulanarak, toplama enerji 
gereksiniminin karşılanmasında güneş enerjisi katkısının artmasına imkân verir. 
Yapılan çalışma sonuçlarına göre; 
 

 Bu sistemle Aralık – Şubat aylarını kapsayan 3 aylık en soğuk kış döneminde, mahal ısı 
yükünün fazla olması sebebiyle, kollektörlerden elde edilen enerjinin depolanarak kullanılması 
uygun değildir.  

 Ekim, Kasım ve Mart aylarında ise özellikle 10:00-15:00 saat dilimleri arasında ısıl 
depolamadan faydalanabilmektedir. Bu sistem akşam saatlerinde mahal ısı yükünün arttığı 
zaman dilimlerinde kullanılabilecek ısıl enerji sağlanmaktadır. 
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Tuğba KÖSE 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada; sıcak hava üretim amacıyla, dört farklı tipte havalı güneş kolektörü tasarlanmış, imal 
edilmiş ve performansları araştırılmıştır. Bu kolektörlerde verim artırmak amacıyla, farklı geometrik 
hava akış kanalları tasarlanmış ve uygulanmıştır. Kanatçıklı ısı borulu kolektör, hava akışına dik ve 
delikli kanatçıklı kolektör, boyuna dalgalı kanatçıklı kolektör, boyuna düz kanatçıklı kolektör, boyuna 
dalgalı ve ortadan bölmeli dalgalı kanatçıklı kolektör olmak üzere dört farklı yapıda kolektör imal 
edilmiştir. Kolektörlerin yüzey alanları aynı olup 0.5 m

2
’dir. Bu kolektörlerden üçü tabii akımlı, birisi de 

cebri akımlıdır. Deneysel sonuçlara göre performans karşılaştırmaları yapılan havalı kolektörlerin ısıl 
verimleri; % 19, % 21, % 25 ve % 66 olarak belirlenmiştir. Bu durumda görülüyor ki; bu sistemler biraz 
daha geliştirildiğinde; Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, ihtiyaç duyulduğunda; hava ısıtma amaçlı olarak 
kullanılabilirler. Bunun yanında, özellikle; güneş potansiyelinin yüksek ve kış şartlarının hafif olduğu 
bölgelerdeki iklimlendirme sistemlerinde mahal ısıtma amaçlı ve yazın da ürün kurutma amaçlı olarak 
kullanılmaları da mümkün olacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Hava ısıtma, Havalı güneş kolektörü 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, for hot air production, four different types of solar air collectors were designed, 
manufactured and their performances were investigated. In these collectors, in order to increase 
efficiency, different geometrical air-flow channels were designed and applied. These collectors; finned 
heat pipe collector, perforated-finned collector of perpendicular to the flow of air, longitudinal wavy 
finned collector, longitudinal flat finned collector, divided and longitudinal waved collector were made 
in four different structures. Surface areas of the designed collectors are about 0.5 m

2
. Three of them 

are natural flowing while other two are forced flowing. According to experimental results, Thermal 
efficiencies of solar air collectors are 19%, 21%, 25% and 66%. If these systems develop; in various 
regions of Turkey, when needed, they can be used for heating purposes. Also, these collectors will be 
able to be used for space heating and air conditioning systems and the purpose of drying the product 
in particularly high solar potential areas and warm winter conditions.  
 
Key words: Solar energy, Air heating, Solar air collector 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji, günümüzün en değerlisidir, verimli ve çevreye karşı duyarlı olarak tüketilmelidir. 1970’li 
yıllardaki petrol krizinden sonra önemi giderek artan enerji maliyetleri sebebiyle enerji ve enerji 
verimliliği yaşam kalitesinin arttırılmasında ve milletlerin gelişmesinde öncü faktör olmuştur. Bu 
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nedenle; enerjide devamlılığın sağlanması, enerji ve enerji kaynaklarının verimli kullanılarak, enerji 
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması, iklim değişikliği 
ve çevre ile ilgili konularda çalışmalar yapılmaktadır. Dünya genelinde enerji üretimi için, büyük ölçüde 
fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Fosil yakıtların tükenebilir olmasından dolayı, dünyanın artan enerji 
talebini karşılayamayacak olması, bazı çevre problemlerine sebep olması gibi tehditler, insanoğlunu 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmektedir. Ancak; yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtların 
yerini alabilmesi için, bazı ekonomik ve teknik problemlerin çözümlenmesi gerekmektedir [1]. 
Dünyanın mevcut klasik enerji potansiyelleri azaldıkça, bilim adamları, farklı alternatif enerji kaynakları 
araştırmalarına yönelmişlerdir. Bu alternatif enerji kaynaklarının başında da güneş enerjisinden daha 
çok faydalanma fikri doğmuştur. 
 
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye 
göre şanslı durumdadır. Güneş enerjisi sistemleri dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak; 
Türkiye’de en yaygın kullanımı sıcak su hazırlama sistemleridir. Bu sistemler, özellikle güney 
bölgelerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Türkiye, güneş enerjisi sistemlerini kullanan ülkeler 
arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 2001 yılı için Türkiye’de kurulu güneş kolektörü alanı 7,5 milyon 
m

2
, 2007 yılında 10 milyon m

2
 ve 2009 yılında ise 12 milyon m

2
 civarındadır [1]. Avusturya 

Sürdürülebilir Teknolojiler Enstitüsü’ne göre; dünya çapında 2007 yılı sonunda operasyonda olan 
209.7 milyon m

2
’ye karşılık gelen 146.8 GWth güneş enerjisi kolektörü kapasitesi mevcuttur. Bu 

kapasitenin 120.5 GWth’ini düz plaka ve vakum tüplü kolektörler, 25.1 GWth’ini camsız plastik 
kolektörler ve 1.2 GWth’ini ise hava toplayıcıları oluşturmaktadır. 2007 yılı sonunda dünyada 
işletmede olan düz kolektör ve vakumlu kolektör toplam kapasitesi içerisinde; Çin (79.9 GWth), 
Türkiye (7.1 GWth), Almanya (6.1 GWth), Japonya (4.9 GWth) ve İsrail (3.5 GWth) lider ülkelerdir. Bu 
rakamlardan da görüleceği gibi Çin, Dünya düz kolektör ve vakum tüplü pazarının % 66’sını temsil 
etmesiyle en büyük pazar payına sahiptir [1,2]. 
 
Görüldüğü üzere, güneş enerjili sistemler daha çok, kullanma sıcak suyu hazırlama amaçlı olarak 
düşünülmekte ve kullanılmaktadırlar. Havalı güneş kolektörleri yeni yeni kullanım alanları bulmaya 
başlamıştır. Havalı güneş kolektörleri iklimlendirme sistemlerine ön ısıtma, sera ısıtması, alan ısıtma 
ve ürün kurutma uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu bağlamda; son yıllarda pek çok araştırmacı, 
güneş kolektörlerinin performanslarını geliştirmek için çalışmalar yapmaktadırlar. Bunlardan: Chen ve 
ark. (1982), havalı güneş kolektörlü 1.5 BG’lik ısı pompası destekli tam kapalı bir fırın imalatı 
yapmışlardır [3]. Çomaklı ve ark. (1990), Karadeniz Bölgesi için kurutma ve iklimlendirme amaçlı 
güneş kolektörlü enerji depolu, ısı pompası sistemi kurmuşlar ve depolama veriminin % 70’e kadar 
çıktığını belirtmişlerdir [4]. Düzlemsel güneş kolektörlerini teknik ve ekonomik yönden incelemiştir 
[5,6]. Alkoç (1996) ve Yenice (1998) ısı borulu, Deniz (2003) çift fazlı güneş kolektörünün farklı 
kolektör tipleri ile ısıl verimlerini karşılaştırmışlardır [7,8,9]. Doğan (2001), ön hava kurutmalı olarak 
tasarlanan kolektörlerde hava kolektör girişinde soğuk yüzeyden (evoporatörden) geçirerek nemi 
alındığında, sistem havasının diğer kolektörlere göre daha çabuk ısındığını belirtmiştir [10]. Sugözü ve 
ark. (2006), güneş ışınım şiddetine bağlı olarak havalı güneş kolektörü ile iç ortam sıcaklığını 5 ila 25 

C arasında arttırılabileceğini belirtmişlerdir [11]. Bulut ve ark. (2006), yaptıkları farklı güneş 
kolektörleri ile farklı günde yapılan ölçümler sonucunda havalı güneş kolektörlerinin ortalama ısıl 
verimini % 53 olarak hesaplamışlardır [12]. Doğan (2013), iki farklı havalı güneş kolektörünün 
tasarımını yaparak deneysel olarak karşılaştırmıştır [13]. 
 
Bütün bunlar göz önüne alınarak yapılan bu çalışmada; değişik amaçlar için kullanılan sıcak hava 
üretiminde klasik enerji kaynakları yerine, güneş enerjisinden faydalanmak için farklı tiplerde havalı 
güneş kolektörleri tasarlanmış, üretilmiş ve deneysel olarak performansları karşılaştırılmıştır. 
 
 
 
 
2. DENEY DÜZENEĞİ 
 
Güneş kolektörleri, güneş enerjisini toplayarak bir ısıtıcı akışkana ısı enerjisi olarak aktarmaya 
yarayan çeşitli yapı ve özelliklerdeki elemanlardır. Güneş enerjili sistemlerin inşasında güneş 
kolektörlerinin tasarımları, yerleştirilmesi, verimleri ve en önemlisi maliyetleri oldukça önem 
kazanmaktadır. Düzlemsel güneş kolektörleri, yapılmaları ve sistemlerinin kolay olması bakımından en 
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yaygın olarak kullanılan güneş ışınımı toplama araçlarıdır. Şekil 1’de bir düzlemsel havalı güneş 
kolektörü ve prensip detayı görülmektedir. Kolektör sıcaklığının, yüksek sıcaklıklara çıkabilmesi; 
kolektörün yapım malzemesi ve sisteminin durumuna bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırmacılar; 
yüksek verimli kolektörleri daha düşük maliyetli olarak yapabilmek için çalışmaktadırlar.   
 

 
 

Şekil 1. Havalı Güneş Kolektörü. 
 

İmalatı tarafımızdan yapılan kolektörlerin boyu 1.0 m, eni 0.5 m olmak üzere toplam 0.5 m
2
 yüzey 

alanına sahiptir. Kolektörlerin derinliği 10 cm olup, kasaları 0.5 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 
yapılarak, iç yüzeyleri 2.0 cm kalınlığındaki straforla yalıtılmıştır. Kolektörlerin üstleri de dış havanın 
etkisinden korumak amacıyla 0.5 mm kalınlığındaki adi şeffaf camla örtülmüştür. Hazırlanan deney 
düzeneği Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi; kolektörlerin içine, ısı taşınım yüzeyini 
arttırmak ve hava akımında türbülansı sağlayarak, havanın daha iyi ısınabilmesi amacı ile (kolektör 
boyunca), değişik geometrik yapıda kanallar oluşturulmuştur.  
 

 
 

Şekil 2. Havalı Güneş Kolektörlerin Kanatçık Ve Yerleşim Şekilleri 
 

Zorunlu bir açıklama olarak Şekil 2’de çizimi ve Şekil 3’de de fotoğrafı görülen, cebri akımlı "1" nolu 
kolektör ısı borulu ve kanatçıklı olarak düşünülmüş, ancak, ısı boruları çalışmadığı için; devre dışı 
bırakılarak değerlendirmeye alınmamıştır. 
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Yapılan kolektörler Şekil 2’de verilen sırasıyla;  
 

1. Kanatçıklı ısı borulu kolektör (Değerlendirmeye alınmadı),  
2. Hava akışına dik, delikli kanatçıklı kolektör,  
3. Boyuna dalgalı kanatçıklı kolektör,  
4. Boyuna düz kanatçıklı kolektör,  
5. Boyuna dalgalı ve ortadan bölmeli dalgalı kanatçıklı kolektör, 

 
olmak üzere beş farklı kolektör tipi imal edilmiştir. Deney düzeneğinin görünümü Şekil 3’te 
verilmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. Deney Düzeneğinin Görünüşü 
 

Şekil 2 ve 3’te görülen kolektörlerden "2, 3 ve 4" nolu kolektörler tabii akımlı ve "5" nolu kolektör ise 
cebri akımlı olarak tasarlanmıştır.  
 
Tabii akımlı havalı güneş kolektörlerinde (2, 3 ve 4 nolu), "ısınan hava yükselir" esasına bağlı olarak, 
altta bırakılan açıklıklardan (Şekil 2’de "1" noktaları) giren hava ısındığında yukarıya doğru ilerleyerek 
toplama kanalına ("2" noktasından) akmaktadır. Diğer cebri dolaşımlı olarak tasarlanan 5 nolu 
kolektörün hava giriş ve çıkışları ("1" ve "2" noktaları) üstte olduğu için, normal şartlarda hava akımı 
olamayacağından, kolektörün sol taraftaki girişine ("1" noktası) küçük kapasitede bir aktarma fanı 
konularak havanın cebri olarak akması sağlanmıştır. Resimlerden de anlaşılacağı üzere; tabii akımlı 
sistemin alt kısmında hava giriş açıklıkları (delikleri) bulunurken, cebri akımlı sistemin alt kısmı 
tamamen kapalıdır. Cebri akımlı olarak düşünülen kolektörde kullanılan ve Çizelge 1’de özellikleri 
verilen fanın, hava debisini ayarlayabilmek için, enerji kaynağı olarak yine Çizelge 1’de verilen 
transformatör kullanılmıştır. Fan, kolektörün dış hava giriş ağzına yerleştirilmiştir. 
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Tablo 1. Kullanılan Ölçüm Cihazları 
 

Cihazın adı Özelliği Görünüşleri 

Hava aktarım fanı 
Bilgisayar soğutma fanı 
DC 12 V, 0.15 A 

 

Transformatör 
Giriş: 220 V AC 
Çıkış:0-14V DC, 1.1 A 

 

Solarmetre 
(Güneş ışınım ölçer) 

DAYSTAR  
0-1200 W/m

2
 

Hassasiyet: ± 0.03 
 

Sıcaklık ve hava hızı 
ölçüm cihazı 

TESTO 435 

Sıcaklık -20+70,  Hız: 020 m 
Hassasiyet: Hız: ± 0.01 m/s,  

sıcaklık: ± 0.5 C  

 
Şekil 2 ve 3’ten de anlaşılacağı üzere; kolektörlerin yüzey alanı aynı, ancak; kanatçık geometrilerinin 
farklı oluşlarından, ışın toplama yüzey alanları farklıdır. Ayrıca; tabii akımlı kolektörlerdeki hava akım 
kanalı boyu 1.0 m iken, cebri dolaşımlı olanında havanın kanallar içindeki akma boyu 2.0 m 
olmaktadır.  
 
Kanatçık yapımında 0.35 mm kalınlığında galvanizli sac kullanılmıştır. Kolektör kasaları klasik, bilinen 
malzemelerden ve basit şeffaf cam örtüden yapıldığından, burada detayına girme ihtiyacı 
duyulmamıştır. Kolektör içi, ışın toplama yüzeyleri, daha iyi ısı emdirmek ve yansımadan ısı kaybını 
azaltmak amacıyla; mat siyah boya ile boyanmıştır. 
 
Dünya enerji potansiyelinin azalması sebebiyle bu tür araştırmalar yapılmaya başlanıldığından, bu 
çalışmada da güneş enerjisinden daha çok nasıl faydalanılacağı düşünülmüştür. Buna bağlı olarak da; 
kolektör yüzeyine gelen ışınım enerjisinin, daha az maliyetle, yüzde kaçını kullanım enerjisine 
dönüştürebilindiğinin araştırılması esas alınmıştır.  
 
 
 
 
3. SİSTEMİN ENERJİ ANALİZİ 
 
Sistemlerin güneş ışınımından kazandıkları enerji yükleri, sisteme giren havanın sıcaklığı, yoğunluğu 
ve akan hava debisi ile çıkan havanın sıcaklığı, yoğunluğu ve akan hava debisi üzerinden 
hesaplanmıştır. Buna göre kolektör tarafından kazanılan enerji için: 
 

)( tcVQ     (1) 

)( tcmQ    (2) 

çg ttt   

Vm   

 
eşitlikleri kullanılmıştır. 
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Bu eşitlikteki “V ” sistem havasının hacimsel debisi olup, 

 

vAV   (3) 

 
eşitliği ile belirlenmiştir. Havanın yoğunluk ve özgül ısı değerleri, havanın sıcaklıklarına göre “Isı 
transferi” kitaplarında verilen, "Islak hava" çizelgelerinden alınmıştır [13,14].   
 

Eşitlikte “A” kanalın kesit alanı ve “v” ise kanaldan akan havanın hızı olarak verilmiştir. Ankara 30-42 
kuzey enlemlerinde olduğu için kolektörlerin yönü güneye dönük ve yataya 40

o
 olacak şekilde 

ayarlanmıştır. Işınım ölçüm cihazı (solarmetre) kolektör cam yüzeyine konularak, ölçümler “W/m
2
” 

cinsinden alınmıştır. Belirtilen noktalardan hava sıcaklıkları “C” ve havanın hızı da “m/s” cinsinden 
ölçülerek kaydedilmiştir.  
 
Ölçüm noktalarındaki kanal, kare kesitli olup, 5 cm x 5 cm boyutlarındadır. Tespit edilen kanal kesit 

alanı (A) ve hız (v) ortalama değerleri Eşitlik 3’te yerleştirilerek hava debisi )(V  bulunmuştur. Hız 

ölçümünde kolektör giriş-çıkışında, kanalın duvarına yakın kısım ve kanal ortasında farklılık 
gösterdiğinden hava hızları ortalama değer alınmıştır. Alınan ve tespit edilen veriler Eşitlik 1’de yeri 
koyularak, giren ve çıkan havaların taşımış oldukları enerji yükleri "W, J/s" cinsinden belirlenmiştir.  
 
Sisteme giren ve çıkan havanın taşımış olduğu enerji farkı ile kolektör yüzeyine gelen güneş ışınım 
yükü verileri kullanılarak; 
 

AI

Q





   (4) 

 
eşitliği ile kolektörlerin ayrı ayrı verimleri bulunmuştur.  
 

Eşitlikte “ Q ” havaya birim zamanda aktarılan ısı yükü (W), “IA” ise kolektör yüzeyine gelen güneş 

ışınım yükü (W/m
2
) miktarı olarak alınmıştır.  

 
 
 
 
4. DENEYLERİN YAPILIŞI 
 
Deneyler; Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü bahçesinde 
yapılmış ve ölçümler; sabah saat 9.00’da başlayarak, akşam saat 17.00’ye kadar her 15 dakikada bir 
alınmıştır.  
 
Sistem % 100 dış hava kaynaklı ve 5 nolu kolektörde kullanılan fanın çalışması için harcanan enerji 
dışında hiç bir enerji kullanılmamıştır. Performans hesaplarında; cebri akımlı sistemde kullanılan fanın 
hava ile sürtünmesinden oluşacak enerji, çok düşük olduğu için dikkate alınmamıştır. Kolektörlerin 
verimlerini hesaplamak için sisteme giren hava ile çıkan hava arasındaki enerji farkından gidilerek 
bulunmuştur. Bunun için de sisteme giren havanın sıcaklıkları Şekil 2’de gösterilen "1" noktalarından 
ve çıkış havasının sıcaklık ve hızları ise "2" noktalarından ölçülmüştür. Bütün ölçümler (hava 
sıcaklıkları, hava hızları ve kolektör yüzeyine gelen güneş ışınımları)  için, Çizelge 1'de verilen ölçüm 
cihazları kullanılmıştır. 
 
 
 
 
5. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Beş gün boyunca saat 9

00
’dan saat 17

00
’ye kadar ölçülen güneş ışınımı ve sıcaklık verileri birbirine 

yakın olduğu için herhangi bir günün deney verileri esas alınarak hesaplar yapılmıştır. Hesabı yapılan 
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gündeki verilerin zamana göre dış hava sıcaklığı ve güneş ışınımı değerlerinin değişim grafiği Şekil 
4’te verilmiştir.  
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Şekil 4. Zamana Göre Dış Hava Sıcaklığı Ve Güneş Işınımı Değerleri 
 

Şekil 4’teki grafikte güneş ışınımının zamana göre değişim hareketindeki farka rağmen, dış hava 
sıcaklığı fazla zik-zak yapmak yerine seri bir halde seyretmektedir. Güneş ışınımının hızlı değişimleri 
havanın bulut durumuna bağlı iken, dış hava sıcaklığının, güneş ışınımına bağlı olarak dalgalanmasını 
havanın nem miktarı etkilemektedir. Çünkü; fazla nemli havalarda, hava içindeki nem ısıyı tuttuğu için, 
çabuk bir şekilde sıcaklık değişimine uğramamaktadır. Ancak kurak bölgelerde bu değiş im daha 
hızlıdır.  
 
Şekil 5’de zamana ve güneş ışınımına bağlı olarak kolektörlerin çıkış havası sıcaklıklarının değişim 
eğrileri verilmiştir. Şekil 5’de görüleceği üzere; kolektör çıkış havası sıcaklıkları dış hava sıcaklığından 
daima yüksektir. Çünkü; kolektör ışın toplama yüzeyleri, hatta havanın temas ettiği bütün yüzeyler, 
akan hava ile ısı alışverişinde bulunmaktadır. Ayrıca, ısınan havanın rüzgar etkisinden korunduğu için, 
kolektör çıkış havası sıcaklıkları daima dış havadan yüksek çıkmaktadır.  
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Şekil 5. Zamana Göre Kolektör Çıkış Havası Sıcaklıkları 
 

Şekil 6’da güneş ışınım şiddeti, dış hava şartları ve kolektörlerin çıkış havası sıcaklıklarının günün 
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zamanına göre değişimleri verilmiştir. Her iki şekilde de (Şekil 5 ve 6) 5 nolu kolektörün çıkış havası 
sıcaklığı diğerlerinden yüksek çıkmıştır. Bu da; havanın sistem içinde takip ettiği yol diğerlerinin iki katı 
olduğu için ısınma yüzeyi ve süresi arttığından dolayı gerçekleşmiştir.  
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Şekil 6. Zamana Göre Sıcaklık, Nem Ve Işınım Değerleri 
 

Şekil 7’de zamana göre ortalama kolektör çıkış havası hız değerleri verilmiştir. Kolektörlerin ortalama 
hava hızları, 2 nolu kolektörden başlamak üzere; sırasıyla; 0.35 m/s; 0.41 m/s; 0.29 m/s ve 0.67 m/s 
olarak ölçülmüştür. 
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Şekil 7. Zamana Göre Ortalama Kolektör Çıkış Havası Hızı Değerleri 
 

Şekil 8’de zamana göre ortalama kolektör verim değerleri verilmiştir. Eşitlikler (1- 4) kullanılarak 
yapılan işlemler sonucunda, tabii akımlı kolektörlerin (2, 3 ve 4 nolu kolektörler) verimleri sırasıyla; % 
21, % 19 ve % 25 olarak hesaplanmıştır. Tabii akımlı kolektörlerin verimleri karşılaştırıldığında; benzer 
sonuçlar çıkmasına rağmen en iyi verim 4 nolu kolektörde elde edilmiştir. Cebri akımlı kolektörün (5 
nolu kolektör) verimi ise % 66 olarak hesaplanmıştır. 5 nolu kolektörün verimi, diğerlerine göre çok 
yüksek değerde olması; hava hızından dolayı debisinin yüksek olması ve ayrıca kolektör içinde ısınma 
süresi ve kat ettiği yolun diğerlerinden fazla olmasıdır. 
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Şekil 8. Zamana Göre Ortalama Kolektör Verim Değerleri 
 
 
 
 

SONUÇ 
 
Tasarlanan havalı kolektörlerin en büyük üstünlüğü; yapılışları basit, yerleşimleri kolay, maliyetleri 
düşük ve yerleştirildikleri dam ya da çatılara fazla yük getirmemeleridir. Bunun yanında, sistem 
verimleri de oldukça iyidir. Tabii akımlı kolektörlerin (2, 3 ve 4 nolu kolektörler) verimleri sırasıyla; % 
21, % 19 ve % 25 olarak hesaplanmıştır. Tabii akımlı kolektörlerin verimleri karşılaştırıldığında; benzer 
sonuçlar çıkmasına rağmen en iyi verim 4 nolu kolektörde elde edilmiştir. Cebri akımlı kolektörün (5 
nolu kolektör) verimi ise % 66 olarak hesaplanmıştır. 5 nolu kolektörün verimi, diğerlerine göre çok 
yüksek değerde olması; hava hızından dolayı debisinin yüksek olması ve ayrıca kolektör içinde ısınma 
süresi ve kat ettiği yolun diğerlerinden fazla olmasıdır. Bu ve benzeri şekillerde tasarlanan havalı 
güneş kolektörleri, daha iyi bir yalıtım ve emici yüzeylerin geliştirilmesi durumunda; vakum tüplü ve 
maliyeti oldukça yüksek kolektörlerin verimlerine erişilemese dahi, sistem verimlerinin daha da 
artacağı muhakkaktır. 
 
Enerji fiyatlarının gün geçtikçe yükselmeleri ve klasik fosil yakıtlarının da çevreye verdikleri kalıcı etki 
ve zararların söz konusu olduğu günümüzde; tükenmeyen kaynak olan ve çevreye hiçbir zararı 
dokunmayan güneş enerjisinden havalı güneş kolektörleri gibi basit düzeneklerle %19-66 oranlarında 
faydalanmak, ekonomi ve gelecek açısından önemlidir.  
 
Bu basit sistemlerle alınan ısının suya aktarılması durumunda, konut kullanım sıcak suyu hazırlamak 
mümkün olduğu gibi, bina duvarlarına yerleştirilmeleri durumunda, mahalleri ısıtmak da mümkün 
olacaktır. Ayrıca, çatı arasına konulacak bir iklimlendirme sisteminin güneşten alınan enerji ile 
doğrudan desteklenmesi veya ürün kurutmada kullanılması mümkündür.  
 
 
 
 
SEMBOLLER 
 
A Yüzey alanı (m

2
) 

Q  Isı gücü (kJ/h) 

V  Hava debisi (m
3
/h) 

t Sıcaklık (C) 

tg Giriş havası sıcaklığı (C) 
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tç  Çıkış havası sıcaklığı (C) 
c Özgül ısı (kJ/kgK) 
ρ Yoğunluk (kg/m

3
) 

m  Kütlesel debi (kg/h) 
η Verim (%) 
I Güneş ışınımı (W/m

2
) 
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KOLLEKTÖRÜNÜN İKLİMLENDİRME SANTRALİNE 

UYGULANILIŞI 
 
 

Hikmet DOĞAN 
Mustafa AKTAŞ

 

Tuğba KÖSE 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada; doğrudan konut ısıtma ya da iklimlendirme santralinin ısıtıcılarında ısıtkan (ısıtıcı 
akışkan) olarak sıcak su kullanımının kullanılabilirliliği deneysel olarak araştırılmıştır.  Tarafımızdan 
tasarlanan bu sistem; ısı borulu güneş kollektörü ile güneşten alınan enerjinin, plaka tipi ısı 
dönüştürücüler aracığıyla, iklimlendirme sistemi havasına aktarılması düşünülmüştür. Belirtilen amaçla 
yapılan güneş kollektörünün, Ankara şartlarında yapılan deneyler sonucundaki ısıl verimi  % 72 olarak 
tespit edilmiştir. Bu sonuç, ileri teknolojiler kullanmadan, herkes tarafından kolayca yapılabilecek bir 
sistem olması bakımından önemlidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Isı borusu, Hava ısıtma, İklimlendirme 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, usability of hot air in direct residential heating or in the heaters of air conditioning plant 
has been investigated experimentally. It was fended for transferring the solar energy taken from the 
sun through a heat-piped solar collector, which was designed by us, into the system air which flows in 
the duct with the help of plate-type exchangers. As a result of several experiments (in Ankara) of the 
collector, which was designed for the stated purpose, thermal efficiency was determined as 72%. This 
results is important, because this system is easy to build, there is no need to use advanced 
technology. 
 
Key words: Solar energy, Heat pipe, Water heating, Plate heat exchanger 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünya yaşlandıkça bazı potansiyel değerlerini de kaybetmektedir. İnsanlığı en çok ilgilendiren bu 
potansiyel değerlerden birisi de yavaş yavaş tükenmekte olan enerji stoklarıdır. Dünyada var olan 
enerji stoklarının en büyüğünü de fosil enerji kaynakları oluşturmaktadır. Bu fosil enerji kaynaklarının 
başlıcaları da petrol, kömür ve doğalgaz kaynaklarıdır.  
 
Su kaynaklarının azalmasıyla hidroelektrik kaynakları da bir sona doğru gitmektedir. Böyle olunca 
insanlık alternatif enerji kaynaklarına yönelmek durumunda kalmıştır. 
 
Nükleer enerjinin ilk yatırımının çok fazla maliyetli ve arızalarda da tehlikenin büyük olması; dünya 
enerji piyasalarının, siyasetçilerin ve çevrecilerin başlıca gündem konusunu oluşturmaktadır [1]. 
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Bu saymış olduğumuz sebeplerden dolayı; insanlık âlemi daha basit, çevreye zararı dokunmayan, 
daha düşük maliyetlerle elde edilebilen diğer enerji kaynaklarına yönelmek durumunda kalmıştır. Şu 
an itibariyle; bu enerji kaynaklarının başında da güneş ve rüzgâr enerjileri gelmektedir. 
 
BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’nun verilerine göre; 2010 yılında Türkiye, dünyadaki toplam enerji 
tüketiminin %0,9’unu gerçekleştirdi. Buna göre Türkiye’de, enerji tüketimi 2009 yılına göre %9,8 
oranında arttı. Türkiye'de 2010 yılında 28,7 milyon ton petrol, 39 milyar metreküp doğalgaz tüketildi 
[2].  
Bunun yanında Dünya enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı %1.8 kadardır [2]. Bu da enerji 
tüketim gidişatının ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. 
 
Bu çalışmada, en önemli alternatif enerji kaynağı olan güneş enerjisinin iklimlendirme santrallerindeki 
ısıtıcılardaki kullanımı konu edilmektedir. Bu amaçla üretilen ısı borulu güneş kollektörleri ile ısıtkan 
(ısıtıcı akışkan, su) aracılığı ile güneşten alınan enerjinin, plaka ısı dönüştürücüler vasıtası ile 
iklimlendirmede sistem havasının ısıtılması düşünülmüştür.  
 
 
 
 
2. GÜNEŞ ENERJİSİ ÇALIŞMALARI 
 
Güneş enerjisi çalışmaları genelde güneş kollektörleri ve güneş enerjisini depolama konuları üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Çünkü güneş enerjisi kollektörleri, güneş enerjisinden faydalanmada sistemin en 
önemli kısmını oluşturur. Toplaçlar (kollektörler) güneş enerjili sistemlerin; güneş enerjisini toplayarak 
bir ısıtkana (ısı taşıyıcı akışkana) aktaran kısmıdır. Bir başka ifade ile toplaçlar; güneş ışınımını ısı 
enerjisine dönüştürerek, kullanıma sunan sistemin en önemli öğesidir. Bu nedenle; bilim adamları, 
enerji kaynaklarında sıkıntılar arttıkça, verimi en yüksek, maliyeti en düşük, yapımı da en kolay ve 
herkes tarafından kolayca yapılabilecek kollektörler (ışınım toplaçları) üzerindeki çalışmalarını devam 
ettirmektedirler.  
 
Kollektörler üzerindeki çalışmalarını devam ettiren bilim adamlarından; Chen ve ark. (1982), havalı 
güneş kollektörlü, 1,5 BG ’lik ısı pompası destekli tam kapalı bir fırın imalatı yapmışlardır [3]. Çomaklı 
ve ark. (1990), Karadeniz Bölgesi için kurutma ve iklimlendirme amaçlı güneş kollektörlü enerji depolu, 
ısı pompası sistemi kurmuşlar ve depolama veriminin %70 ‘e kadar çıktığını söylemişlerdir [4]. Tezcan 
Tezcan (2002), düzlemsel güneş kollektörleri üzerine çalışmıştır [5]. Koyuncu ve Ültanır (1987) 
tarafından Türkiye’de sıcak su üretiminde kullanılan düz yüzeyli güneş kollektörlerinin teknik ve 
ekonomik yönden irdelenmesi yapılmıştır [6]. Alkoç (1996), güneşli su ısıtıcılarına ısı borusu prensibi 
uygulayarak doğal dolaşımlı güneşli su ısıtıcılarıyla ısıl verimlerinin karşılaştırılmasını yapmıştır [7]. 
Deniz (2003), çift fazlı sistemde çalışma sıvısı olarak etanol, dolaylı dolaşımlı sistemde ise çalışma 
sıvısı olarak su kullanılan güneş toplacı sistemlerin karşılaştırılması yapmıştır [8]. Yenice (1998), sıcak 
su hazırlamak amacıyla çalışma sıvısı alkol olan ısı borulu güneş kollektörü ile seçici yüzeyli tabii 
dolaşımlı güneş kollektörlerinin incelenmesini yapmıştır [9]. Doğan (2001), ön hava kurutmalı olarak 
tasarlanan kollektörlerde hava, kollektör girişinde soğuk yüzeyden (evoporatörden) geçirilerek nemi 
alındığından, sistem havasının diğer kollektörlere göre daha çabuk ısındığı görülmüştür [10]. Sugözü 
ve ark. (2006), hava güneş ışınımı toplacıyla iç ortam sıcaklığını güneş ışınım şiddetine bağlı olarak 
5°C ile 25°C arasında arttırdığını tespit etmişlerdir [10]. Bulut ve ark.(2006), yaptıkları farklı güneş 
ışınımı kollektörleri ile 8 farklı günde yapılan ölçümler sonucunda havalı güneş kollektörlerinin 
ortalama ısıl verimini %53 olarak hesaplamışlardır [12]. Çınar ve Toros (2008), odaklamalı kollektörle 
elde edilen enerjinin yer altında depolanması sistemi üzerinde teorik bir çalışma yapmışlardır [13].  Işık 
(2007), güneş enerjisi ile mahal ısıtmasını destekleyerek, sağladığı enerji tasarrufu üzerinde 
çalışmıştır [14].  
 
Literatür araştırmaları da göstermektedir ki; güneş enerjisinden faydalanan yüksek kapasiteli 
sistemler, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, gelişmektedir. 
 
Isı taşıyıcı olarak kullanılan akışkana, güneş enerjisinden, yüksek seviyelerde ısı aktarmak; sistemde 
kullanılan malzeme, sistemin yapısı ve sistemin teknolojik seviyesine bağlıdır. İleri teknolojilerin 
kullanıldığı sistemlerdeki sistem verimi tabiî ki yüksektir. Bu da ilk yatırım maliyetini arttırmaktadır. Bu 
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nedenle; güneş enerjisinden faydalanma konusunda araştırma yapan araştırmacılar, daima, enerji 
verimi yüksek olurken yatırım maliyeti düşük olan sistemleri geliştirmek üzere çalışmalar 
yapmaktadırlar. 
 
Bu çalışmada ısı borulu güneş kolektörü tasarlanmış, imal ve test edilerek, yapılan kolektörün verim 
analizi yapılmış ve kullanılabilirliliği araştırılmıştır. 
 
 
 
 
3. ISI BORUSU 
 
Isı borusu; havası alınmış iki ucu kapalı, içinde istenilen sıcaklıkta kaynayan ve iç hacminin 1/3 ‘ü 
oranında çalışma sıvısı bulunan bir boru olarak tanımlanmaktadır [15,]. Isı borusu yardımıyla ısı 
enerjisi en az kayıpla, sıcak ısı kaynağından (sıcak bölgeden) kullanım bölgesine (soğuk bölgeye) 
aktarılmaktadır (Şekil 1.).  
 

 
 

Şekil 1. Isı Borusu Çalışma Prensibi [1].  
 

Alman mühendis E. Schmidt (1939) gerçekleştirdiği deneylerde, ısı borusuyla ısı aktarımının, 
akışkanın kritik noktasına yakın bir sıcaklıkta olması durumunda son derece etkili olduğunu 
göstermiştir. 1960 yılında da kritik noktasına yakın bir sıcaklıkta amonyak ya da karbondioksitle 
doldurulmuş bir borunun birim zaman içerisinde aktardığı ısı miktarının, aynı boyutlarda yapılmış, 
soğuk ve sıcak bölgeleri arasındaki sıcaklık farkı aynı olan bakır bir çubuğa oranla 4 bin kat daha fazla 
olduğunu ortaya koymuştur. Bu yolla büyük miktarlarda ısı enerjisinin, oldukça küçük bir sıcaklık 
farkıyla daha uzak bölgelere aktarılabilirliliği tespit edilmiştir [15, 17]. 
 
 
 
 
4. HAVA ISITMA AMAÇLI PLAKA ISI DÖNÜŞTÜRÜCÜ 
 
Plaka ısı dönüştürücüler (eşanjörler) yapısı itibariyle basit olduğu için, belki de dikkatten kaçan, ama 
son yılların en önemli buluşlarından birisidir. Önceden 2 m boyunda ve 60 cm çapındaki bir ısı 
dönüştürücünün yaptığı işi bugün bir ev bilgisayarı kasası hacmindeki plaka ısı dönüştürücü 
yapabilmektedir. Bu itibarla; biz de yapmış olduğumuz bu çalışmada ısı borulu bir güneş kolektörü 
sistemi ile güneşten aldığımız ısıyı, bir plaka ısı dönüştürücü aracılığıyla, iklimlendirme sisteminde 
kullanılan havaya aktarmayı düşündük.  
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Plaka ısı dönüştürücünün iklimlendirme santraline yerleşimi Şekil 2. ‘de ve bağlantıları da şematik 
olarak Şekil 5. ‘de gösterildiği gibi düşünülmüştür. 
 

 
 

Şekil 2. Plaka Isı Dönüştürücünün Santraldeki (Boyuna) Şematik Konumu 
 
 
 
 

5. ISI BORULU GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN HAZIRLANIŞI 
 
İmalatı tarafımızdan yapılan kollektörün toplam boyu 1,2 m, eni 0,5 m ve derinliği de 0,1 m 'dir. Sıcak 
bölgenin boyu 1,0 m olduğu için, ışınım toplama yüzeyinin toplam alanı 0,5 m

2
 'dir. Bu alandaki ısı 

borularına, (yüzey alanını arttırmak amacıyla) bakır malzemeden kanatçıklar yapılmıştır. Sıcak 
bölgeden alınan ısı enerjisini sistem havasına aktarmak için de; ısı borularının üst kısmına enine 
kanatçıklar yapılarak, ısı aktarım yüzeyi arttırılmıştır. Kullanılan ısı borularının boyu 120 cm ve çapı da 
15 mm ‘dir. Bu ısı borularının 100 cm ‘si ısı toplama yüzeyinde (sıcak bölge) ve 20 cm ‘si de kanal 
içindeki ısı geçiş hücresindedir (soğuk bölge) (Şekil 3.). 
 

 
 

Şekil 3. Isı Borulu Kanatçıklı Işın Toplama Yüzeyi Yapım Aşaması 
 

(kanatçıkların; a-Yan, b- ön; üst kanal bağlantısından sonraki; c-  ön, d- yan ve e- alttan görünüş 
fotoğrafları) 

 
Kollektörlerin kasası 0,5 mm kalınlığındaki alüminyum plakadan yapılarak, iç yüzeyleri 2,0 cm 



    ______________________  1277 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Isı Pompaları Sempozyumu 

kalınlığındaki straforla yalıtılmıştır. Işın toplama yüzeyinin üstü de, dış havanın etkisinde korumak 
amacıyla; 0,5 mm kalınlığındaki şeffaf camla örtülmüştür.  
 
Sistemin kollektör kısmı çatı üzerinde ve iklimlendirme santrali de çatı arasında düşünülmektedir. 
Böyle olunca, ısıtkan (ısı taşıyıcı akışkan), iklimlendirme santrali ısı dönüştürücüsüne tabii olarak 
gidemeyeceğinden; dolaşım hattı üzerine (Şekil 4. ) küçük kapasiteli bir devir-daim pompası 
bağlanmıştır.  
 

 
 

Şekil 4. Düşünülen Sistemin Şematik Görünüşü 
 

Tasarlanan sistemin bitmiş görünümü Şekil 5. ‘deki gibi olmuştur. Şeklin üzerinde gösterilen güneş 
pilinden alınan enerji ile sistem devir-daim pompası çalıştırılmıştır. Böylece kurulacak olan sistemin, 
dışarıdan hiçbir enerji almadan, çatı arasında bulunan, iklimlendirme santralinin ısıtma bataryasında 
(Şekil 4. 'deki gibi)  güneş enerjisi ile ısıtılan sıcak su dolaşacaktır. 
 

    
Sistem yan görünüşü    Sistem ön görünüşü 

 
Şekil 5. Sistemin Yandan Görünüşü 
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Veri ölçümleri; Şekil 4. 'de gösterilen  noktasından giriş suyu sıcaklığı,  noktasından çıkış suyu 
sıcaklıkları ve  noktasından da güneş ışınım şiddeti değerleri ölçülmüştür. Ölçümler; Çizelge 1. 'de 
özellikleri, hassasiyetleri ve fotoğrafları verilen " The Daystar meter (DS-05A)" adlı ışınımölçer ile 
güneş ışınım şiddeti ve yine aynı çizelgede görülen "TESTO 435" adlı cihazla hava hızı-sıcaklığı ve 
CEM DT-630 Thermometer ile de su sıcaklıkları ölçülmüştür. 
 
Çizelge 1. Sistemlerde Kullanılan Ölçüm Cihazları 

 

S
ır

a
 

Cihaz Adı Özelliği Görünümü 

1 Işınımölçer 

The Daystar meter (DS-05A) 
Hassasiyet: (3%); ölçüm aralığı: 0- 1200 
Watts/m2 
Maksimum ölçüm: 1999 W/m2 

 

2 
Sıcaklık ve 
hava hızı 
ölçüm cihazı 

TESTO 435 
Sıcaklık Aralığı: -20 …+70

 o
C,  

Hız aralığı: 0 … 20 m/s 
Hassasiyet: v =  ± 0,01 m/s, t= ± 0,5

 o
C  

3 
Sıcaklık 
ölçüm cihazı 

 

CEM DT-630 Thermometer 
K tipi, -200 .. 1372 

o
C 

Hassasiyet: ± 0,1 
o
C 

 
 

 
Dünya enerji potansiyelinin azalması sebebiyle bu tür araştırmalar yapılmaya başlanıldığından, bu 
çalışmada da güneş enerjisinden daha çok nasıl faydalanılacağı düşünülmüştür. Buna bağlı olarak da 
bu çalışmada; kollektör yüzeyine gelen ışınım enerjisinin, daha az maliyetle,  ne kadarının ısı 
enerjisine dönüştürülebilindiğinin tespitinin yapılması esas alınmıştır.  
 
 
 
 
6. DENEYİN YAPILIŞI VE VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Sistemde güneş ışınım enerjisini sistem ısıtkanına (ısı taşıyıcı akışkan) aktarırken, güneş enerjisi 
haricinde hiç bir enerji kullanılmaması esas alınmıştır. Bu nedenle, Şekil 5. ‘de de yeri gösterilen su 
devir-daim pompasının çalışması için ihtiyaç duyulan enerji, güneş pili ile yine güneşten alınan enerji 
dönüştürülerek kullanılmıştır.  
 
Sistemde her 15 dakikada bir veri ölçümleri yapılırken, su devir-daim amaçlı kullanılan pompa ile 
sürtünmesinden oluşacak enerji, çok düşük olduğu için hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.  
 
Deneyler 17.09.2012- 21.09.2012 tarihlerinde, Gazi Üniversitesi Tek. Eğt. Fak. bahçesinde 5 gün 
süreyle yapılmıştır.  Ankara 30

o
-42

o
 kuzey enlemlerinde olduğu için kollektörün yönü güneye dönük ve 

yataya 40
o
 olacak şekilde ayarlanmıştır. Işınım ölçüm cihazı (solarmetre) kollektörün cam yüzeyine 

konularak güneş ışınım gücü (I) W/m
2
 cinsinden alınmış ve alınan değerler kaydedilmiştir.  

 
Sistemde kullanılan suyun debisi; doğrudan şehir şebekesine bağlanarak, debimetre ile ayarlanmıştır. 
Su debisi 24 kg/h ve 8 saatlik deney süresinde de 192 kg/gün olarak belirlenmiştir. Hesaplar belirtilen 
tarihlerde alınan verilerin toplamının ortalaması alınarak yapılmıştır. 
 
Hesaplarda kollektörden kaybolan enerjiler dikkate alınmayıp, doğrudan suya aktarılan enerji esas 
alınmıştır. Kazanılan toplam enerji ile kollektör yüzeyine gelen toplam enerji orarından da sistemin 
verimi hesaplanmıştır. 
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Kazanılan enerji: 
 

Sistemlerin kazandıkları enerji yükleri ( Q ), sisteme giren suyun sıcaklığı (tg), yoğunluğu )( ve akan 

suyun debisi )m(  ile çıkan suyun sıcaklığı (tç) değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. Bunun için de;  
 

)t(cVQ    (1) 

 
ya da; 

 

)t(cmQ    (2) 

 

çg ttt   

Vm   (3) 

 
eşitlikleri kullanılmıştır. 
 
Verim hesabı: 
 
Verim için de; 

AI

Q





  (4) 

 
eşitliği kullanılmıştır.  
 
Deneyler Mayıs 2011 tarihinde 5 gün süreli olarak yapılmıştır. Beş gün boyunca saat 9.00 ‘dan saat 
17.00 ‘ye kadar ölçülen güneş ışınımı ve sıcaklık verileri birbirine yakın olduğu için 28 Mayıs günü 
verileri esas alınmıştır ve ortalama deney sonuç verileri aşağıda verilen çizelgedeki gibi (Çizelge 2.) 
tespit edilmiştir. 
 
Çizelge 2. Deney Sonuç Verileri Ortalama Değerleri 
 

Dış Hava Ortalama Şartları Sistem Akışkanı Ortalama Şartları 

Sıcaklık  931,7/33   = 28,3 
o
C Giriş sıcaklığı 1009/33        =  30,58 

o
C 

Hava hızı 12,35/33   = 0,37  m/s Çıkış sıcaklığı 1324/33         = 40,0 
o
C 

Havanın bağıl 
nemi 

814,4/33   = 24,67 % Akışkan debisi 6   15 dak    =  24 kg/h 

Işınım şiddeti 24057/33  = 729 W/m
2
 Kanal kesiti 0,1327∙10

-3 
m

2 
 (1/2” boru) 

 

Eşitlikte “ Q ” suya birim zamanda aktarılan ısı, “I A” da kollektör yüzeyine gelen güneş enerjisi miktarı 

olarak alınmıştır.  
 
Sistem akışkanına aktarılan ısı enerjisi dikkate alınarak; Eşitlikler 1. ve 4. kullanılarak yapılan işlemler 
sonucunda, bakır malzeme kullanılarak yapılan ısı borulu ve bakır kanatçıklı su ısıtma kollektörünün 
ortalama verimi  % 72 olarak hesaplanmıştır. 
 
Hesabı yapılan günlerdeki ortalama güneş ışınım şiddeti  (I) değeri ve dış hava sıcaklığı (t) ilişkisi 
Şekil 6. 'da, dış hava sıcaklığı değişimleri ile sistem akışkanı giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki 
ilişkileri gösteren diyagram Şekil 7. 'de, dış hava sıcaklığına bağlı olarak kollektör giriş-çıkış suyu 
sıcaklıkları ilişkisi Şekil 8. 'de,  dış hava sıcaklığı ve güneş ışınım şiddetine bağlı olarak kollektör giriş-
çıkış su sıcaklıkları ilişkisi de Şekil 9. 'da verilmiştir. 
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Şekil 6. Zamana Bağlı Güneş Işınımı - Dış Hava Sıcaklığı İlişkisi 
 

Grafikte (Şekil 6.) görüleceği gibi; güneşten dünya yüzeyine gelen ışınım enerjisi ile ortam havasının 
grafikleri arasında doğrudan bir paralellik yoktur. Bilindiği gibi ışınım, önce bir emici yüzey (absorber) 
tarafından emildikten sonra çevresine iletim ve taşınımla (kondüksiyon ve konveksiyon = temas ve 
yayılım) ısı yaymaktadır. 
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Şekil 7. Zamana Bağlı Olarak Sistem Akışkanının Giriş-Çıkış Su Sıcaklıkları İlişkisi 
 

Şekil 7. ‘de giren su ile çıkan suyun sıcaklık farkının 9,42 
o
C ‘a çıktığı görülmektedir. Bu birinci grafiğin 

tersine, güneşten ışınımla gelen enerji kollektör yüzeyini ısıttığından, o yüzeyle temas eden havanın 
da sıcaklığını hızla yükseldiği görülmektedir. 
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Şekil 8. Dış Hava Sıcaklığına Bağlı Olarak Kollektör Giriş-Çıkış Suyu Sıcaklıkları İlişkisi  
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Şekil 9. Dış Hava Sıcaklığı ve Güneş Işınım Şiddetine ve Kollektör Giriş-Çıkış Suyu Sıcaklıkları İlişkisi  
 

Şekil 8. ve 9. 'daki grafiklerde güneş ışınım şiddetinin arttığı durumlarda, sistem akışkan sıcaklığı 
arasında paralel olmasa da bir ilişki vardır, şöyle ki; güneşten doğrudan ışınımla gelen enerji doğrudan 
emici plakaları ısıtmakta ve bunlar da güneşten aldıkları bu enerjiyi doğrudan ısı boruları içindeki 
ısıtkana aktarmaktadırlar. Buharlaşma ısısını doğrudan güneş enerjisinden alan ve buharlaşan ısıtkan, 
sistemin soğuk bölgesinde ısısını sistem suyuna aktarıp, yoğuşarak tekrar sıcak bölgeye dönmektedir. 
Bu devir-daim ne kadar hızlı olursa; aktarılan ısı miktarı da o kadar fazla olduğundan çıkış suyunun 
sıcaklığı da artmıştır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Sonuç olarak şöyle söylemek mümkündür; klasik fosil yakıtlarının stoklarının tükenme sinyallerini 
vermeye başlamasıyla birlikte enerji fiyatları gün geçtikçe yükselmeye devam edecektir. Ayrıca, fosil 
kaynaklı yakıtların çevreye verdikleri kalıcı etki ve zararlarının da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 
Bu bakımdan; tükenmeyen kaynak olan ve çevreye hiçbir zararı olmayan güneş enerjisinden, bu basit 
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düzeneklerle % 72 oranında faydalanmak, ülke ekonomisi ve gelecek açısından çok önemlidir. Sistem 
verimlerinin % 72 olması demek; güneşten kollektör yüzeyine gelen enerjinin % 72’inin sistem suyuna 
aktarılması demektir. Bu tür basit sistemlerde bile, daha iyi yalıtımın yapılması ve emici yüzeylerin 
biraz daha geliştirilmesi durumunda; vakum tüplü ve maliyeti oldukça yüksek kollektörler kadar olmasa 
bile, sistem veriminin daha da artacağı muhakkaktır. 
 
Bu basit sistemlerle güneşten alınan enerjinin suya aktarılması durumunda iklimlendirme santralinin 
ısıtıcısında, plaka ısı dönüştürücü ile (Şekil 4.), kışın güneşli günlerinde konut ısıtılması daha kolay 
olacaktır. Ayrıca bu tür güneş enerjili su ve hava ısıtma sistemlerinin su deposu olmadığından, hem 
daha hafif ve hem de yerleştirilmesi ve işçiliği de oldukça kolaydır.  
 
Bu çalışma ile; ısı borulu güneş kolektörlerinin iklimlendirme sistemlerinde ısı ihtiyacını karşılamak için 
kullanılabilirliği deneysel olarak ortaya konulmuştur. 
 
 
 
 
SEMBOLLER 
 
A Yüzey alanı (m

2
) 

Q  Isı gücü kJ/s 

V  Hacimsel debi (m
3
/s) 

t Sıcaklık (
o
C) 

tg Giriş suyu sıcaklığı (
o
C) 

tç  Çıkış suyu sıcaklığı (
o
C) 

c Özgül ısı (kJ/kgK) 
ρ Yoğunluk (kg/m

3
) 

m  Kütlesel debi (kg/h) 
η Verim (%) 
I Güneş ışınımı (W/m

2
) 
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KAPALIÇARŞI SANDAL BEDESTEN’İN 
İKLİMLENDİRİLMESİNDE ISI POMPASI UYGULAMASI 

 
 

Mustafa Kemal SEVİNDİR 
Semih TEMEL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Kapalıçarşı, İstanbul şehrinin merkezinde yer alan dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından 
biridir. Kapalıçarşı’da 61 adet sokak, 2000’ in üzerinde dükkân mevcuttur ve günlük 250000 ile 400000 
kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 
 
Bugün, Kapalıçarşı 26000 çalışanıyla büyüyen bir yapıdır. 2012 yılında Kapalıçarşı’da altyapı, ısıtma 
ve aydınlatma sistemlerinde bir yenileme projesi başlatılmıştır. Bu çalışma, HVAC ısıtma ve soğutma 
sistemlerinin merkezi hale getirilmesi ile ilgilidir. Kapalıçarşı içerisindeki ticari yapıların farklı 
olmasından dolayı (örneğin; kuyumcu, halıcı, restoran vb.) iç ortam şartları da farklılık göstermektedir. 
 
Kapalıçarşı’nın çekirdeğini Cevahir ve Sandal Bedestenleri oluşturmaktadır. Sandal Bedesten, bir yolu 
pamuk bir yolu ipekten dokunan ve Sandal adı verilen kumaş satıldığı için ismini buradan almıştır. 
Sandal Bedesten açık tezgâhlı satış düzeni nedeniyle çarşının diğer bölümlerinden farklı bir karakter 
göstermektedir. Bu bildiride mahallin iklimlendirilmesi için tasarlanan özel bir sistem tanıtılacak, 
hesaplar ve sistem seçimi yapılacaktır.  
 
Dükkânların ısıtma ve soğutma yüklerinin hesaplanmasında Carrier HAP v4.5 yazılımı kullanılmıştır. İç 
yükler, mahallerde insanların bulunma süreleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Analizde, günlük 
aynı zamanda mevsimsel iklim şartları göz önüne alınmıştır. Kapalıçarşı’nın tamamının ısıtma 
periyodun da pik ısıtma yükü 3093 kW civarında ve en yüksek soğutma yükü ise Temmuz ayı saat 
16:00 da 4047 kW’ tır. Sandal Bedestenin ısıtma yükü 230 kW, soğutma yükü 256 kW ve hava debisi 
5320 L/s’dir. Kapalıçarşı’daki dükkânların yüklerini incelediğimizde, bazı yerler soğutmaya ihtiyaç 
duyarken diğerleri ısıtmaya ihtiyaç duymaktadır. Kış mevsiminde, Kapalıçarşı’daki dükkânların 
bazılarında ısıtma yapılması gerekirken bazılarında soğutma ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. 
 
Kapalıçarşı’nın tarihi yapısından, mimari kısıtlardan aynı zamanda dükkânlar arasındaki ısıtma ve 
soğutma giderlerinin ödeme zorluğundan dolayı su kaynaklı ısı pompası sistemi tasarımı kabul 
edilmiştir. Sandal Bedesten özelinde ise bu sisteme bağlı olarak bağımsız bir iklimlendirme sistemi 
tasarlanmıştır. 
 
Bu bildiride, sistemin detaylı dinamik enerji analizi, ekonomik analizi ve fizibilite çalışması sunulmuştur. 
Bu sistem, tarihi yapıların ortamını bozmadan modern HVAC gereksinimlerini çözmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kapalı Çarşı, Isı pompası, Tarihi yapılar.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The Grand Bazaar is located inside the walled city of Istanbul and is one of the largest and oldest 
covered markets in the world, with 61 covered streets and over 2000 shops which attract between 
250000 and 400000 visitors daily. 
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Today the Grand Bazaar is a thriving complex, employing 26000 people. A restoration project started 
in 2012 to renew its infrastructure, heating and lighting systems. This study is related to the HVAC 
design to centralize the heating and cooling systems. The variety of the different trades (jewelers, 
carpet shops, restaurants, etc.) requiring different indoor conditions in the complex makes the 
application quite difficult. 
 
The Sandal Bedesten and the Cevahir Bedesten constitute the core of the Grand Bazaar. The name 
of the Sandal Bedesten comes from the fabric, named Sandal which is sold in Grand Bazaar. Sandal 
Bedesten outdoor bench has a different character from other parts of the bazaar due to the sales 
order. In this study a specific system for the conditioning of the spaces is presented and calculations 
and system selection is done. 
 
Heating and cooling loads of the shops have been determined using Carrier’s Hourly Analysis 
Program (HAP) v4.5. Internal loads have been considered using occupancy scenarios. Daily as well 
as seasonal weather conditions have been adopted into the analysis. The peak heating load of around 
3093 kW is reached during the heating period and a peak cooling load of 4047 kW in June 16:00. The 
Sandal Bedesten’s heating load is 230 kW, cooling load is 256 kW and the air flow rate is 5320 L/s. 
When the loads are examined dynamically, it can be observed among the shops in the Bazaar, that 
while some require cooling others need heating.  
 
Due to the historical structure of the Grand Bazaar and architectural constraints as well as the difficulty 
of payment of the heating and cooling costs among the shops, the water source heat pump system 
has been selected. An independent air-conditioning system for the Sandal Bedesten has been 
designed. 
 
A detailed dynamic energy analysis of the system, an economic analysis and a feasibility study is 
presented in the paper. The system solves the modern HVAC requirement of the historical site without 
disturbing its ambiance.  
 
Key Words: Grand Bazaar, Heat pump, Historical buildings. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kapalıçarşı (Şekil 1) İstanbul kentinin merkezinde yer alan dünyanın en büyük ve en eski kapalı 
çarşılarından biridir. Kapalıçarşı’da 61 adet sokak, 2000’ in üzerinde dükkân mevcuttur ve günlük 
250000 ile 400000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir. İçinde son zamanlara kadar 5 cami, 1 mektep, 
7 çeşme, 10 kuyu, 1 sebil, 1 şadırvan, 24 kapı, 17 han vardı. Fatih Sultan Mehmet tarafından 
yaptırılmıştır. 15. yüzyıl' dan kalan kalın duvarlı, bir seri kubbe ile örtülü eski iki yapının etrafı sonraki 
yüzyıllarda, gelişen sokakların üzerleri örtülerek, ekler yapılarak bir alışveriş merkezi haline gelmiştir. 
Geçmişte burası her sokağında belirli mesleklerin yer aldığı ve bunların da, el işi imalatının sıkı 
denetim altında bulundurulduğu, ticari ahlak ve törelere çok saygı gösterilen bir çarşı idi. Her türlü 
değerli kumaş, mücevherat, silah, antika eşya, konusunda nesillerce uzmanlaşmış aileler tarafından, 
tam bir güven içinde satışa sunulurdu. Geçen yüzyılın sonlarında deprem ve birkaç büyük yangın 
geçiren Kapalıçarşı eskisi gibi onarılmışsa da, geçmişteki özellikleri değişikliğe uğramıştır [1]. 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/15._y%C3%BCzy%C4%B1l
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Şekil 1. Kapalıçarşı Genel Görünüm 
 

Kapalıçarşı’nın çekirdeğini oluşturan iki bedestenden İç Bedesten, yani Cevahir Bedesteni müellifler 
arasında tartışmalı olmakla beraber büyük olasılıkla Bizans’tan kalma bir yapı olup 48 m x 36 m 
ölçülerindedir. Yeni Bedesten ise 1461 yılında yaptırılmaya başlanan Kapalıçarşı’nın ikinci önemli 
yapısıdır ve Sandal Bedesteni (Şekil 2) olarak anılmaktadır. Burada bir yolu pamuk, bir yolu ipekten 
dokunan ve Sandal adı verilen kumaş satıldığı için Sandal Bedesteni ismi verilmiştir [3]. 
 

 
 

Şekil 2. Sandal Bedesten’den Bir Görünüm 
 

2010 yılında Kapalıçarşı da altyapı, ısıtma ve aydınlatma sisteminde bir yenileme projesi başlatılmıştır. 
Bu çalışma Sandal Bedesten’ in HVAC tasarımı ile ilgilidir. Farklı iç şartlara sahip kapalı mekânların 
şartlandırılması oldukça zor bir uygulamadır. Sandal Bedesten’ in en fazla yükünü insanlardan ve 
aydınlatmadan gelen iç yükler oluşturmaktadır. 
 
 
 
 
2. HVAC SİSTEMLERİ 
 
2.1. Tüm Sulu (Fan Coil) Sistemler  
 
Merkezi bir soğutma grubunda (su soğutmalı ya da hava soğutmalı olabilir) veya sıcak su kazanında 
ısıtılan/soğutulan suyun iklimlendirilecek zonlarda veya mahallerdeki fan coil cihazlarına gönderilerek 
ısıtma ve soğutma prosesi gerçekleştirilir. 
 
Fan coil termostatları ile her bir mahallin veya zonun sıcaklığını bağımsız olarak kontrol etmek 
mümkündür. Fan coillerde (FCU) doğrudan fana müdahale edilerek veya FCU girişindeki 2 veya 3 
yollu vanaya termostat ile müdahale edilerek mahallerde sıcaklık kontrolü yapabilmek mümkündür. 
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FCU ların kış işletmesindeki sıcak su ihtiyacı sıcak su kazanından, yaz işletmesindeki soğuk su 
ihtiyacı ise su soğutma grubundan (Chiller) temin edilir. Soğutma gruplarını iki ana grupta toplamak 
mümkündür bunlar hava soğutmalı ve su soğutmalı soğutma grupları olarak tanımlanabilir. 
 
Hava soğutmalı gruplarda, konderserdeki soğutucu akışkan hava ile yoğuşturulur. Bu cihazlar, her ne 
kadar paket bir sistem olup, bakım giderleri çok düşük olsa da COP olarak adlandırılan enerji 
verimlilikleri, su soğutmalı gruplarla mukayese edildiğinde oldukça düşük kalmaktadır. Bu grupların 
COP değerleri yaklaşık 2,7 ile 3,0 arasında değişmektedir. 
 
Su soğutma gruplarında, kondenserdeki soğutucu akışkan su ile yoğuşturulur. Bu nedenle, soğutma 
grubunun yanı sıra bir soğutma kulesine ihtiyaç vardır. Kulede soğutulan suyun sıcaklığı havanın kuru 
termometre sıcaklığından daha düşük olması nedeniyle su soğutma gruplarının COP değerleri 6 ile 7 
arasında olmaktadır [2]. 
 
2.1.1. Soğutma Kuleleri 
 
Soğutma kuleleri ise açık ve kapalı olarak sınıflandırılmaktadır. Kapalı kuleler kış işletmesinin de 
olduğu veya doğal soğutma (free cooling) amaçlı kullanılması durumunda zorunlu olarak tercih edilir. 
Su soğutma gruplarının yer ihtiyaçları hava soğutmalı gruplara göre ortalama %70 daha azdır. 
Soğuma kuleleri açık tip ve kapalı tip olmak üzere 2 tiptir, uygulama şekline bağlı olarak her ikisi de 
kullanılabilir [2]. 
 

 
 

Şekil 3. Kapalı Tip Soğutma Kulesi 
 

 
 

Şekil 4. Açık Tip Soğutma Kulesi 
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2.2. VRV Sistemi  
 
Bu sistemlerde soğutucu akışkan doğrudan devrede dolaşır. İç üniteler için ek bir soğutma suyu 
devresi gerekmez. Bir dış üniteye bağlı olarak çalışıldığından sadece dış ünitenin kondenserinin 
soğutulması yeterlidir. Esas elektrik tüketimini ortak dış ünite yaptığından paylaşımda sorunlar 
yaşanabilir. VRV sistemlerinin verimi yüksektir. Bina içi dükkân dağıtımlarında bakır borular kullanıldığı 
için boru çapları diğer sistemlere göre daha küçüktür. Su soğutmalı sistemde olduğu gibi çatıda kule 
için yer ihtiyacı vardır [2]. 
 
2.3. Su Kaynaklı Isı Pompalı Sistemler 
  
Bu sistemde soğutma grubu kullanılmamaktadır. Soğutma ve ısıtma prosesi dükkânların içine monte 
edilen ve genellikle kiracı tarafından temin edilen su kaynaklı ısı pompaları ile karşılanır. Bu paket 
cihazlar ile mahallerin, kışın ısıtma ihtiyacı, yazın da soğutma ihtiyacı karşılanabilmektedir. Paket tip 
ısı pompasının (kompresör, su soğutmalı kondenser, evaporatör ve üfleme fanı ile birlikte) su 
soğutmalı kondenserinin yaz çalışmasındaki soğuk su ihtiyacı, kapalı bir soğutma kulesi tarafından 
temin edilmektedir. Kışın ise cihaz ısı pompası gibi çalışmakta yani kondenser evaporatör gibi 
çalıştırılmaktadır. Bu nedenle, kışın dış hava sıcaklığı 0 ºC ye yaklaştığında kuleden çıkan suyu bir 
miktar ısıtarak (sıcak su kazanı yardımıyla) ısı pompası cihazına göndermek gerekmektedir (cihazın 
verimini artırmak için). Bu sıcaklık işletme koşullarına göre belirlenir ve 15 - 30 ºC civarında olması 
tavsiye edilir. 
 
Bu sistemlerin alışveriş merkezi gibi yerlerde kullanılmasının nedeni, bazı cihazların örneğin kış 
çalışmasında ısıtma modunda çalışırken bazı cihazların iç ısı yükü nedeniyle soğutma modunda 
çalışması durumunda toplam sistem verimliğinin çok artmasıdır. Hatta kışın kule suyunun ısıtmasına 
bile gerek görülmeyebilir [2]. 
 
2.3.1. Çatı Tipi Klima (Su Kaynaklı Isı Pompalı) 
 
Çatı tipi paket klimaları, paket klima cihazlarının bir parçasıdır ve klima santrali ve kondens cihazını 
tek bir yapı içerisinde toplayan, soğutma veya ısıtma çevriminin tümüyle aynı ünite içerisinde 
gerçekleştiği kompakt ve birleşik bir hava koşullandırıcıdır. Bu cihazlar soğutma-ısıtma kontrolü, 
havalandırma ve havanın temizlenmesini de kapsayan toplam bir iklimlendirme sağlar. Isının 
sağlandığı ortam ve ısının verildiği ortam hava olduğu için “havadan havaya” tip iklimlendiricilerdir. 
 
İklimlendirme olarak “sadece soğutma” veya “hem ısıtma hem soğutma” yapabilen cihazlar olarak iki 
ana tipe ayrılırlar. Isıtma işlevi cihazın tersine çevrimle ısı pompası olarak çalıştırılmasının yanında, 
elektrikli ısıtıcı, sıcak su bataryası veya gaz yakma modülü kullanılarak da sağlanabilir. Soğutma 
çevriminde ısı iç ortamdan alınır ve dış ortama iletilir. Bu durumda dış ortam tarafındaki batarya 
kondenser, iç ortam tarafındaki batarya ise evaporatör işlevi görür. Isıtma çevriminde ise soğutma 
çevriminin tersine ısı dış ortamdan alınır ve iç ortama iletilir. Bu durumda dış ortam tarafındaki batarya 
evaporatör, iç ortam tarafındaki batarya ise kondenser işlevi görür [6]. 
 

  
 

Şekil 5. Çatı Tipi Klima Santrali Isıtma ve Soğutma Çevrimi [6] 
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3. SANDAL BEDESTEN İÇİN HVAC SİSTEMİ 
 
Su soğutmalı çiller gruplarına soğutma kulesi gerektiğinden dolayı tarihi yapının çatısına soğutma 
kulesi kurulması zor bir işlemdir (Şekil 6).  Soğutma kuleleri ayrıca tarihi yapıya fazladan bir statik yük 
getirecektir. Sandal Bedesten’ in içyapısından dolayı su kaynaklı ısı pompalı çatı tipi klima sistemine 
hava kanalları monte edilerek ortamın iklimlendirilmesi sağlanacaktır yani tüm havalı sistem 
düşünülmektedir. 
 

 
 

Şekil 6. Soğutma Kuleli Su Kaynaklı Isı Pompası Sistemi 
 

Sandal Bedesten’ in iklimlendirilmesinde kullanılacak olan çatı tipi klima sistemi ünitesi, bedestenin 
camları önünde yer alan çepeçevre çıkıntılardaki bireysel klima dış üniteleri yerine konularak 
iklimlendirilmesi sağlanacaktır (Şekil 7). 
 

  
 

Şekil 7. Sandal Bedesten’in Çepeçevre Çıkıntıları  
 
Sandal Bedesten’in içindeki sokaklar üzerine yapılması planlanan hava kanalları yardımıyla 
bedestenin taze hava, ısıtma ve soğutma ihtiyacı karşılanacaktır (Şekil 8). 
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Şekil 8. Sandal Bedesten İçindeki Sokaklardan Bir Tanesi  
 
 
 
 

4. SANDAL BEDESTEN’ İN İKLİMLENDİRME HESAPLAMALARI 
 
Sandal Bedesten’ in iklimlendirilme hesaplarında bedestenin doluluk oranına göre hesaplamalar 
yapılmıştır. Bu hesaplamalar Carrier Hourly Analysis Program (HAP) ‘ ı kullanılarak yapılmıştır. Günlük 
hesaplamaların yanı sıra mevsimsel hesaplamalara da yer verilerek analizler yapılmıştır. 
 
HAP yazılımı ticari binalar için HVAC sistemlerinin tasarımında mühendislere yardımcı olan bir 
bilgisayar programıdır. HAP yazılımı iki adımdan oluşmaktadır. Birinci adım sistemin tasarlanması ve 
yüklerin belirlenmesi içindir. İkinci adım ise binanın enerji kullanımının simülasyonu ve enerji 
maliyetlerinin hesaplanmasıdır. HAP programı yük hesaplarında ASHRAE onaylı transfer fonksiyon 
yöntemini ve enerji analizleri için de saatlik detaylı (8760 saat) simülasyon tekniğini kullanmaktadır [5]. 
 
HAP programı, ticari binaların tasarım ısıtma ve soğutma yüklerini hesaplayarak HVAC sistemi 
bileşenlerinin gerekli boyutlarını belirlemekte kullanılır. Sonuçta program, ekipmanların seçiminde ve 
belirlenmesinde gerekli olan bilgileri sağlar. Özellikle program aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir: 
 

1. HVAC sistemindeki mahallerin, zonların ve bataryanın tasarım soğutma ve ısıtma yüklerini 
hesaplar  

2. Mahallerin, zonların ve sistemin gerekli hava debilerini  
3. Isıtma ve soğutma bataryalarını boyutlandırır  
4. Hava sirkülasyon fanlarını boyutlandırır 
5. Soğutma grubu ve kazanları boyutlandırır 

 
Sandal Bedesten’ in ısıtma ve soğutma yükleri sabah saat 08:00 dan akşam 19:00 a kadar olan 
zaman periyodunda hesaplanmıştır. Analizlerde ASHRAE nin İstanbul için Florya meteoroloji 
istasyonu verileri kullanılmıştır. Yaz için kuru termometre sıcaklığı 30 

o
C ve yaş termometre sıcaklığı 

21,1 
o
C alınmıştır. Kış için kuru termometre sıcaklığı -3,3 

o
C ve bağıl nem %50 olarak alınmıştır. 

 
Yapılan analizde Sandal Bedesten içerisindeki dükkanlar ve sokaklar için ısı transferi analizleri 
yapılmıştır. Dükkanlar ve sokaklar için pik yükler ve gerekli hava debileri belirlenmiştir. Bu mahallerin 
karakteristikleri mimarı plandan alınmıştır. 
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Tüm dış duvarlar için tek bir duvar tipi kullanılmıştır. Bu duvar 600 mm kalınlığında taşlardan 
yapılmıştır. Dış yüzeyin rengi koyu olarak alınmıştır. Toplam ısı transfer katsayısı U= 2,174 W/m

2
K dir. 

Toplam ağırlık 1560 kg/m
2
 dir.  

 
Tek bir üniform yatay çatı tipi seçilmiştir. Çatı 400 mm kalınlığında taşlardan yapılmıştır. Dış yüzeyin 
rengi koyu olarak alınmıştır. Toplam ısı transfer katsayısı U= 3,028 W/m

2
K dir. Toplam ağırlık 

1040kg/m
2
 dir.  

 
Kubbelerdeki camların ölçüleri 800 x 800 mm boyutunda cam olup, toplam ısı transfer katsayısı        
U= 2,4 W/m

2
K dir.  

 
Bedesten için toprak üzerine oturmuş bir döşeme tipi belirlenmiştir. Toplam ısı transfer katsayısı       
U= 1,75 W/m

2
K dir.  

 
Aydınlatma yoğunluğu 15 W/m

2
 olarak belirlenmiştir. Aydınlatma armatürlerinin Kapalıçarşı’ nın 

çalışma saatleri olan sabah 08:00 dan akşam 19:00 a kadar %100 olarak açık olduğu kabul edilmiştir.  
 
İnsan yoğunluğu olarak 1 m

2
/kişi kabül edilmiştir. İnsanların aktivite seviyesi ofis işi olarak alınmıştır 

(71,8 W/kişi duyulur ısı, 60,1 W/kişi gizli ısı). İnsan yoğunluk seviyesinin sabah 08:00 dan 10:00 a 
kadar %10, 10:00 dan 11:00 e kadar %50, 11:00 dan 19:00 a kadar %100 olduğu kabül edilmiştir.  
 
Elektrikli ekipman yoğunluğu 15 W/m

2
 olarak kabül edilmiştir. Elektrikli ekipmanların çalışma yoğunluk 

seviyesinin sabah 08:00 dan 10:00 a kadar %10, 10:00 dan 11:00 e kadar %50, 11:00 dan 19:00 a 
kadar %100 olduğu kabül edilmiştir.  
 
İnfiltrasyon miktarı tasarım ısıtma soğutma yüklerinde saatte 1 hava değişimi olarak alınmıştır. 
  
Yukarıda verilen veriler sistem tasarım soğutma ısıtma yükü hesaplarında kullanılmıştır. Tasarım yükü 
özet raporu Tablo 1 de gösterilmektedir.  
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Tablo 1. Hava Sistemi Tasarımı Yük Özet Raporu [5] 
 

 
 DESIGN COOLING DESIGN HEATING 

  COOLING DATA AT Jun 1900 HEATING DATA AT DES HTG 

  
COOLING OA DB / WB   27,7 °C 
/ 20,6 °C 

HEATING OA DB / WB   -3,3 °C 
/ -5,7 °C 

    Sensible Latent   Sensible Latent 
ZONE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W) 

Window & Skylight Solar 
Loads 

1 m² 195 - 1 m² - - 

Wall Transmission 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Roof Transmission 1208 m² 48831 - 1208 m² 89427 - 

Window Transmission 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Skylight Transmission 1 m² 5 - 1 m² 38 - 

Door Loads 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Floor Transmission 1209 m² 0 - 1209 m² 0 - 

Partitions 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Ceiling 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Overhead Lighting 18135 W 14849 - 0 0 - 

Task Lighting 150 W 135 - 0 0 - 

Electric Equipment 18135 W 16278 - 0 0 - 

People 1209 61921 72661 0 0 0 

Infiltration - 0 0 - 0 0 

Miscellaneous - 0 0 - 0 0 

Safety Factor 0% / 0% 0 0 0% 0 0 

>> Total Zone Loads - 142213 72661 - 89464 0 

Zone Conditioning - 148893 72661 - 87088 0 

Plenum Wall Load 0% 0 - 0 0 - 

Plenum Roof Load 0% 0 - 0 0 - 

Plenum Lighting Load 0% 0 - 0 0 - 

Exhaust Fan Load 5320 L/s 0 - 5320 L/s 0 - 

Ventilation Load 5320 L/s 15396 356 5320 L/s 153882 0 

Ventilation Fan Load 5320 L/s 0 - 5320 L/s 0 - 

Space Fan Coil Fans - 18410 - - -18410 - 

Duct Heat Gain / Loss 0% 0 - 0% 0 - 

>> Total System Loads - 182700 73017 - 222559 0 

Cooling Coil - 24037 0 - 0 0 

Heating Coil - 0 - - 156220 - 

Terminal Unit Cooling - 158663 73019 - 0 0 

Terminal Unit Heating - 0 - - 66339 - 

>> Total Conditioning - 182700 73019 - 222559 0 

Key: Positive values are clg loads Positive values are htg loads 
  Negative values are htg loads Negative values are clg loads 

 
Isıtma periyodunda pik ısıtma yükü yaklaşık 230 kW a ulaşmaktadır. Pik soğutma yükü Haziran 19:00 
da 257 kW a ulaşmaktadır. Yükler dinamik olarak incelendiğinde, Kapalıçarşı ya gelen insan sayısının 
fazla olmasından dolayı iç yükler fazla olmakta bundan dolayı ısıtma sezonunda bile soğutma 
ihtiyacına gerek duyulabilmektedir.  
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Açık tip soğutma kuleli ve deniz suyu kullanan su kaynaklı ısı pompası sistemleri maliyet açısından 
karşılaştırıldığında ilk kurulum yatırım maliyetinde açık tip soğutma kuleli su kaynaklı ısı pompalı 
sistemin daha avantajlı olduğu görülmektedir (Tablo 2). Ancak ses seviyesi, yıllık toplam elektrik 
tüketim bedeli, yıllık toplam su tüketim bedeli ve yıllık toplam işletme bedeli açısından 
karşılaştırıldığında deniz suyu kullanan su kaynaklı ısı pompası sisteminin çok daha avantajlı olduğu 
görülmektedir. 
 
Tablo 2. Kapalıçarşı ve Sandal bedesten' in İklimlendirme Sisteminin Yıllık Maliyet Analizi 
 

    

Su Kaynaklı Isı 
Pompası (Açık 
Tip Soğutma 

Kulesi) 

Su Kaynaklı 
Isı Pompası 

(Deniz 
Suyu) 

Açıklamalar 

Marka EWK - D 900/4 TANPERA 

Soğutma Grubu Adedi 6 6 

Birim Soğutma Kapasitesi 1500 kW 1500 kW 

Toplam Soğutma Kapasitesi 9000 kW 9000 kW 

Birim Çekilen Güç 22,2 kW 75 kW 

Toplam Çekilen Güç 133,20 kW 75 kW 

Ses Seviyesi 63 Dba (10m) 0 

Yaklaşık Yıllık 
Elektik Tüketimi 

Yıllık Çalışma Zamanı  
(13 Saat X 6 Gün X 20 Hafta) 

1560 saat 1560 saat 

Birim Saat Enerji  (kW) Bedeli $0,13 $0,13 

Çalışacak Cihaz Sayısı 6 1 

Yıllık Ortalama Çalışma Kapasitesi  %75 0,75 0,75 

Yıllık Toplam Tüketim Bedeli $20260 $11408 

Toplam Su 
Tüketimi 

Toplam Su Tüketimi  ( m
3
/h) 13 0 

Birim m
3
 Su Bedeli $2,90 $2,90 

Toplam Yıllık Su Tüketim Bedeli $58812 $0 

Yıllık Toplam 
Çalışma Bedeli 

Elektrik Tüketim Bedeli $20260 $11408 

Su Tüketim Bedeli $58812 $0 

Soğutma Sistemi Yıllık İşletme Bedeli $79072 $11408 

İlk Kurulum 
Yatırım Maliyeti 

Birim Fiyatı $50000 $6700 

Toplam Fiyatı $300000 $40200 

Otomasyon $10000 $10000 

Sistem Kurulum Yaklaşık Bedeli (Kazan,Pompa, 
Boru, Filtre, Vs..) 

$80000 $420000 

Soğutma Sistemi Toplam Bedeli $440000 $476900 
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SONUÇ 
 
Kapalıçarşı önemli bir tarihi mirastır. Her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen ticareti bir 
merkezdir. 2010 yılında Kapalıçarşı’da altyapı, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde bir yenileme projesi 
başlatılmıştır. 
 
Bu çalışmada HAP programı ile Sandal Bedesten’ in ısıtma ve soğutma yük analizleri ve iki farklı su 
kaynaklı ısı pompalı sistem karşılaştırılmıştır. Isıtma periyodunda pik ısıtma yükü yaklaşık 230 kW, pik 
soğutma yükü Haziran 19:00 da 257 kW a ulaşmaktadır. Yükler dinamik olarak incelendiğinde, 
Kapalıçarşı ya gelen insan sayısının fazla olmasından dolayı iç yükler fazla olmakta bundan dolayı 
ısıtma sezonunda bile soğutma ihtiyacına gerek duyulabilmektedir.  
 
Yıllık maliyet açısından bakıldığında deniz suyu kullanan su kaynaklı ısı pompalı sistemin daha 
avantajlı olduğu görülmektedir.  
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ÖZET 
 
Güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası sistemleri, enerji ihtiyaçlarını temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynağından sağlamakta, bu sayede ısıtma-soğutma uygulamalarında kullanımları ile enerji ile 
ilintili ekonomik ve çevresel sorunların çözümü için önemli alternatif çözümler sunmaktadır. Bu 
çalışmada, İzmir ili için 150 m

2
 kullanım alanına sahip örnek bir konutun ısıtma, soğutma ve sıcak 

kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası sistemi ile karşılanması 
incelenmiştir. Çalışmada sayısal analiz işlemleri için TRNSYS programında oluşturulan ClimateWell-
Solar Cooling v1.1 yazılımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda güneş enerjisi sisteminin, konutun yıllık 
ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanma oranı sırasıyla %73, 
%79 ve %95 olarak tespit edilmiştir. Absorbsiyonlu sistemin soğutma periyodu boyunca soğutma tesir 
katsayısının yıllık ortalama değerinin 0,41 olduğu görülmüştür. Güneş enerjisinin kullanımına bağlı 
olarak; ısıtma, soğutma ve sıcak su kullanımında yıllık toplam 1721 TL ekonomik tasarruf elde edilmiş, 
CO2 salınımında ise 15532 kg’lık azalma sağlanmıştır. Çalışmada, bir konutun ısıtma, soğutma ve 
sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanması durumunda hem ekonomik hem de 
çevresel açıdan önemli kazançların sağlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu sistemlerin kullanımının 
yaygınlaştırılması ile bu kazançların önemli ölçüde artacağı sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Absorbsiyonlu ısı pompası, Isıtma-soğutma, Güneş enerjisi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Solar absorption heat pumps obtain their energy need from clean and renewable energy sources, 
thanks to that, they provide alternative solutions for economic and environmental problems related to 
energy. In this study, use of solar absorption heat pump system for heating, cooling and domestic hot 
water requirement of a sample residence’s with total floor space of 150 m

2
, in İzmir province was 

investigated. ClimateWell-Solar Cooling v1.1 build up with TRNSYS simulation programme was used 
in numerical analysis. The results of the study showed that solar fraction of energy supply for the 
annual heating, cooling and domestic hot water of the residence are 73%, 79% and 95% respectively. 
It was obtained that annual average coefficient of performance (COP) for cooling of the absorption 
system was 0.41 through the cooling period. 1721 TL economic savings for cooling, heating and 
domestic hot water and 15532 kg CO2 savings were achieved annually by using solar energy. It was 
deduced that using solar power to obtain cooling, heating and domestic hot water requirements of a 
residence provided significant economic and ecological benefits. It was also concluded that the wide 
spread use of solar absorption system will enhance these benefits considerably.   
 
Key Words: Absorption heat pump, Heating-cooling, Solar energy 
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1. GİRİŞ 
 
Yaşamsal faaliyetlerin konfor şartları altında sürdürülmesi için yaşam alanlarının uygun sıcaklık 
değerlerinde olması gerekmektedir. Mevsimsel özelliklere bağlı olarak değişen dış ortam sıcaklığı, 
konutların ısıtılması ve soğutulması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca yapı sakinlerinin sıcak 
kullanım suyu ihtiyacının yıl boyunca yeterli miktarda karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle 
konutlarda harcanan enerjinin önemli bölümünün ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının 
karşılanması amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde enerji kullanımına bağlı birçok sorun 
için ortaya konulan çözüm önerilerinin temelinde, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
yer almaktadır. Bu nedenle enerji kaynağı olarak temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanan, 
yardımcı enerji kaynağı ihtiyacı asgariye indirilmiş iklimlendirme sistemlerinin kullanımı, enerji ile ilintili 
sorunlar için önemli bir çözüm alternatifi olmaktadır [1].  
 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın Güneş Enerjisi Kaynaklı Isıtma-Soğutma Programı’nda yer alan 
çalışmalar, güneş enerjisinin söz konusu uygulamalarda kullanımının yaygınlaştırılması ve sistem ile 
ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sağlanması konusunda önemli yararlar sağlamıştır. Bu program 
dâhilinde yer alan Program 25- Binaların Güneş Enerjisi Kaynaklı İklimlendirilmesi çalışması, 1999–
2004 yılları arasında birçok ülkenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir [2]. Benzer şekilde Program 38- 
Güneş Enerjisi Kaynaklı İklimlendirme ve Soğutma çalışması 2006–2010 yılları arasında 
gerçekleştirilmiştir [3]. Bu çalışmaların temel amaçları, konu ile ilgili çalışmaların uluslar arası ölçekte 
yapılan ortak projelerle geliştirilmesi, bilgi birikiminin arttırılması ve paylaşımı, sistem verimlerinin 
iyileştirilmesi, ticari ölçekli üretimin teşviki ve yaygınlaştırılması ve yeni tasarım yazılımlarının 
oluşturulması olarak sıralanabilir. Sistem tasarımlarının doğru şekilde yapılması ve uygulanması için 
sunulan rehber kaynaklar [4-6] ve geliştirilen bilgisayar yazılımları [7] sayesinde konu ile ilgili birçok 
projenin uygulanması ve mevcut bilgi birikiminin arttırılması mümkün olmuştur. Güneş enerjisi kaynaklı 
absorbsiyonlu sistemler ile ilgili yapılan deneysel ve sayısal analizler [8-11], ortalama yıllık toplam 
güneşlenme süresi 2640 saat ve ortalama ışınım şiddeti 1311 kWh/m

2 
olan ülkemizde, güneş enerjisi 

kullanımının sağlayacağı faydaların önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, İzmir ili için örnek bir 
konutun ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi kaynaklı, dâhili enerji 
depolama özelliğine sahip LiCl-Su akışkan çiftli absorbsiyonlu ısı pompası sistemi ile karşılanması 
sayısal olarak incelenmiştir. Çalışmada, bir konutun ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının 
güneş enerjisi ile karşılanması durumunda hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kazançların 
sağlandığı tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
2. MATERYAL ve YÖNTEM 
 
2.1. Sayısal Analiz Yöntemi 
 
Bu çalışmada İzmir ilinde yer alan örnek bir konutun tüm yıl boyunca ısıtma, soğutma ve sıcak 
kullanım suyu ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacın güneş enerjisi ile karşılanma oranının tespit 
edilmesi için dinamik simülasyon programı TRNSYS [7] kullanılmıştır. Programın dinamik link 
kütüphane (DLL) temelli yapısı sayesinde genel programlama dilleri kullanılarak; farklı cihaz, yapı ya 
da enerji sistemleri için oluşturulan matematik modellerin [1] bu programda simüle edilebilecek 
program bileşeni haline getirilmesi mümkündür. Bu sayede ısıtma-soğutma uygulamasının yapılacağı 
yapının özellikleri, termal enerji, ısı atım ve ısı dağıtım hatlarında kullanılan ekipmanların özellikleri 
kullanıcı tarafından belirlenmekte ve simülasyon sonucunda absorbsiyonlu cihazın çalışma özellikleri 
tespit edilebilmektedir. Simülasyon programının bu özelliği kullanılarak, çalışmada incelenen konutun, 
güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası bileşenlerinin ve güneş kolektör sisteminin 
matematik modeline göre oluşturulan yazılım [12] ile tüm sistemin yıl boyunca simülasyonu 
gerçekleştirilmiştir. İzmir ilinin atmosferik özelliklerinin belirlenmesinde Meteonorm meteorolojik verileri 
[13] kullanılmıştır. Simülasyon parametrelerinde, simülasyon süresi olarak günlük, haftalık, iki haftalık, 
aylık ve yıllık simülasyonlar tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada her ay için ayrı simülasyon yapılarak, 
tüm yıl için sistemin çalışma özellikleri tespit edilmiştir. Simülasyonun gerçekleştirileceği bina tipi 
konut, binanın bulunduğu bölge İzmir-Türkiye olarak belirlenmiştir. Sistem için yardımcı enerji kaynağı 
olarak temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan elektrik enerjisi kullanılmıştır. Yardımcı ısıtma-
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soğutma sistemi olarak da sırasıyla; ortalama verimi 0,7 olan elektrikli ısıtıcı ile soğutma tesir katsayısı 
2 olarak belirlenen konvansiyonel buhar sıkıştırmalı yardımcı soğutma sistemi seçilmiştir. Sistemin 
ekonomik analizi için, konutsal kullanımda ortalama elektrik birim fiyatı 0,24 kWh/TL [14] olarak 
alınmıştır. 
 
Sayısal analiz işleminde, konutun ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi ile 
karşılanması amacıyla dâhili enerji depolamalı LiCl-Su eriyikli absorbsiyonlu ısı pompası ve düz tip 
güneş kolektörlerinden oluşan güneş kolektör sistemi kullanılmıştır. Ayrıca sıcak kullanım suyunun ve 
absorbsiyonlu ısı pompası sisteminin çalışması için ihtiyaç duyulan ısıl enerjinin sıcak su şeklinde 
harici olarak depolanması amacıyla 1 m

3
 hacminde sıcak su deposu kullanılmıştır. Pastakkaya 

tarafından bildirildiğine göre [1] konu ile ilgili yapılan deneysel çalışmalarda da ısıtma uygulaması için 
absorbsiyonlu cihazın yardımcı enerji kaynağı olarak kullanılmasının daha uygun olduğu tespit 
edilmiştir. Bu nedenle simülasyon programında kontrol stratejisi olarak, güneş kolektörlerinden elde 
edilen termal enerjinin; soğutma uygulamasında birincil soğutma sistemi olarak kullanılan 
absorbsiyonlu cihaza direkt olarak verilmesi, ısıtma uygulamasında ise ısıtma ihtiyacı ve sıcak 
kullanım suyu eldesi için harici depolama tanklarına verilmesi öngörülmüştür. Bu durumda ısıtma 
uygulaması için absorbsiyonlu ısı pompası sisteminin ısıtma özelliğinden faydalanmak yerine, güneş 
kolektörlerinden elde edilen ısıl enerjinin ısı dağıtım sistemine aktarılarak ısıtma olayını 
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 
 
 
2.2. Örnek Konutun ve Güneş Enerjisi Sisteminin Özellikleri 
 
Çalışma dâhilinde yapılan sayısal analiz için tasarlanan konut beş kişilik bir aile tarafından 
kullanılmaktadır ve toplam 150 m

2
 kullanım alanına sahiptir. Konutta kullanılan güneş kolektör sistemi 

40 m
2
 toplam yüzey alanına sahip düz kolektörlerden oluşmaktadır ve kolektörler güneye bakacak 

şekilde yerleştirilmiştir. Güneş kolektör sistemi, hem ısıtma hem de soğutma amaçlı olarak 

kullanılacağından, simülasyon işlemlerinde kolektör eğim açısı 30 olarak tespit edilmiştir. 
Absorbsiyonlu sistemin, güneş kolektör sistemine uzaklığı 20 m olarak alınmıştır. Sistemin güvenliği 

açısından güneş kolektör sıcaklığının maksimum değeri 115 C olarak tespit edilmiştir. Sıcak kullanım 

suyu depo sıcaklığı 50C ve kullanım suyu ihtiyacı kişi başı 30 l olacak şekilde belirlenmiştir. Yapı 
içerisindeki iç ısıl kazançlar 3 W/m

2
 olarak alınmıştır. Isıtma uygulaması için iç ortam konfor sıcaklığı 

20C, soğutma uygulaması için 25C olarak tespit edilmiştir. 
 
Yapının çatı alanı 150 m

2
 olup, kuzey ve güney yönüne bakan dış duvar alanı 37 m

2
, doğu ve batı 

yönüne bakan dış duvar alanı ise 26 m
2
 dir. Dış duvarların toplam ısı geçiş katsayıları, TS 825 

standardının, illerin yer aldığı derece-gün bölgeleri için tavsiye ettiği değerlere göre belirlenmiştir [15]. 
Buna göre 38.52 K enleminde yer alan ve TS 825 standardına göre 1. derece-gün bölgesinde bulunan 
İzmir ili için dış duvar ve pencere için tavsiye edilen ısı geçiş katsayısı değerleri sırasıyla 0,8 W/m

2
K ve 

2,8 W/m
2
K olarak alınmıştır. Yapının pencere alanları kuzey ve güney yönünde 8 m

2
, doğu ve batı 

yönünde ise 4 m
2
 olarak belirlenmiştir. Binada güneş radyasyonundan koruyucu sistemler yer 

almamaktadır. Absorbsiyonlu sistemde ısı dağıtım sistemi olarak, çalışma sıcaklık aralığı soğutma 

uygulaması için 7–12C, ısıtma uygulaması için 50–40C olan fan-coiller, ısı atım sistemi olarak da 0,8 
kW aksiyel fanlı ıslak tip soğutma kulesi kullanılmıştır. İzmir ili için aylık soğutma kulesi tasarım 
sıcaklıkları belirlenerek, simülasyon işlemine dahil edilmiştir [16]. Sistemde 1 m

3
 hacminde harici sıcak 

su deposu bulunmaktadır ve tasarım sıcaklık değeri yaz ve kış ayları için 80 C olacak şekilde 
ayarlanmıştır.  
 
 
2.3. Absorbsiyonlu Isı Pompası Sistemi 
 
Absorbsiyonlu ısı pompaları, termal enerji vasıtasıyla ısıtma ve soğutma olayını gerçekleştiren 
cihazlardır. Temelde çalışma prensibi buhar sıkıştırmalı mekanik ısı pompası sistemlerine 
benzemektir. Buhar sıkıştırmalı çevrimde kompresörün yaptığı mekanik işlemler, absorbsiyonlu 
soğutma sisteminde fiziko-kimyasal işlemler sonucunda gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada konutun 
soğutma yükünü karşılamak amacıyla ticari olarak üretilen, dâhili enerji depolamalı güneş enerjisi 
kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası [17] kullanılmıştır. Tek kademeli LiCl-Su eriyikli sistem, termal 
enerjiyi kendi içerisinde depolama özelliğine sahiptir. Sistem, çevrim boyunca şarj-deşarj periyotları ile 
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çalıştığından, kesikli absorbsiyonlu çevrim özelliğindedir. Absorbsiyonlu ısı pompası sisteminin genel 
görünümü Şekil 1.de yer almaktadır. 
 

 
 

Şekil 1. Absorbsiyonlu Isı Pompasının Genel Görünümü  
 
Isı pompası sistemi, sürekli çevrim ile çalışan geleneksel absorbsiyonlu sistemlere göre önemli 
farklılıklara sahiptir. Sistem, birbirinden bağımsız iki eş hazne ve bu hazneleri harici hatlara bağlayan 
bir pompalama ünitesinden oluşmuştur. Harici tesisatlar, termal enerji hattı, ısı atımı hattı ve ısı 
dağıtım hattıdır. Cihaz içerisinde, enerjiyi LiCl tuzuna şarj edebilen ve depolama tankı olarak 
kullanılabilen veya tuzda depolanan enerjiyi soğutma enerjisi şeklinde deşarj edebilen Hazne-A ve 
Hazne-B olmak üzere birbirinden bağımsız iki hazne bulunmaktadır. Haznelerin şarj-deşarj geçişleri 
manüel ya da cihazın farklı çalışma modlarına göre otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir [17]. Her 
hazne, iki farklı bölmeden oluşmuştur. Bu bölmelerden, biri LiCl tuzu ile diğeri ise su ile 
doldurulmuştur.  
 
Sistemin soğutma modu için çalışma prensibinin şematik görünümü Şekil 2.’de yer almaktadır. 
Sistemin soğutma modundaki şarj olayı esnasında Hazne-A’da, tuz bölmesinde (reaktör) bulunan 
eriyik, dışarıdan verilen ısıl enerji ile kurutularak, oluşan su buharı diğer bölmeye (yoğuşturucu) 
gönderilir. Yoğuşturucuda oluşan ısıl enerji ise ısı atım hattında yer alan soğutma kulesi vasıtasıyla 
dışarı atılır. Deşarj olayını gerçekleştiren Hazne-B’de, tuz ile dolu olan bölümde (absorber); su ile dolu 
olan bölümde (buharlaştırıcı) soğutma olayını gerçekleştirmek için ortamdan çekilen termal enerji ile 
oluşan su buharı absorbe edilir. Bu esnada buharlaştırıcı ile soğutma olayı gerçekleştirilerek, ısı 
dağıtım hattı aracılığıyla mahalin soğutma yükü karşılanır. Absorberde, absorbsiyon olayı esnasında 
oluşan ısıl enerji ısı atım hattındaki soğutma kulesi vasıtasıyla dışarı atılır. Şarj-Deşarj geçişi ile şarj 
modunda olan Hazne-A deşarj moduna geçerek soğutma olayını gerçekleştirirken, deşarj modundaki 
Hazne-B şarj moduna geçerek termal enerjinin depolanmasını sağlar [1]. 
 
Sistemin ısıtma modu için çalışma prensibinin şematik görünümü Şekil 3.’de yer almaktadır. Sistemin 
ısıtma modundaki şarj olayı esnasında Hazne-A’da, reaktörde bulunan eriyik, dışarıdan verilen ısıl 
enerji ile kurutularak, oluşan su buharı yoğuşturucuya gönderilir. Yoğuşturucuda oluşan termal enerji 
ise ısı dağıtım hattında yer alan fan coiller vasıtasıyla ısıtılmak istenen mahale gönderilir. Deşarj 
olayını gerçekleştiren Hazne-B de yer alan absorberde; buharlaştırıcı tarafından düşük sıcaklıklı bir ısı 
kaynağından (su deposu, yüzme havuzu) çekilen termal enerji ile oluşan su buharı absorbe edilir. 
Absorberde, absorbsiyon olayı esnasında oluşan ısıl enerji, yoğuşturucudakine benzer şekilde ısı 
dağıtım hattı ile mahale gönderilerek, mahalin ısıtılması sağlanır. Şarj-Deşarj geçişi ile şarj modunda 
olan Hazne-A deşarj moduna geçerken, deşarj modundaki Hazne-B şarj moduna geçerek ısıl enerjinin 
depolanmasını sağlar. Sistemin ısıtma modunda ısı dağıtım hattına gönderdiği ısıl enerjinin sıcaklık 

değeri (35 – 40 C), sistemin çalışması için gereken sıcaklık değerinden (80 – 90 C),  daha düşüktür. 
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Bu nedenle absorbsiyonlu sistemin ısıtma modunda ısı pompası prensibi ile çalıştırıldığında ısıtma 
tesir katsayısı 1,4 civarında tespit edilmiş olsa da [1], [18],  güneş enerjisinden elde edilen termal 
enerjinin direkt olarak ısıtma amaçlı olarak kullanılması daha doğru bir yaklaşım olmaktadır. Isıtma 
periyodunda güneşten elde edilen ihtiyaç fazlası ısıl enerji ise absorbsiyonlu sistemin haznelerinde ya 
da harici bir depolama sisteminde depolanarak, güneş enerjisinin yetersiz kaldığı ya da elde 
edilemediği saatlerde kullanılabilir. 
 

 
 

Şekil 2. Soğutma Modunda Absorbsiyonlu Sistemin Çalışma Prensibi [1] 
 

 
 

Şekil 3. Isıtma Modunda Absorbsiyonlu Sistemin Çalışma Prensibi [1] 
 
 
 
 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
İzmir ili için tasarlanan örnek konutun tüm bir yıl için yapılan sayısal analizi sonucunda yıllık ısıtma 
ihtiyacının aylara göre değişimi ve ısıtma ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanma miktarları Şekil 4.’te 
sunulmuştur. Yapılan analizler sonucunda konutun yıllık ısıtma ihtiyacının %73’lük bölümü güneş 
enerjisi ile karşılanmıştır. Mayıs ve Eylül aylarında ısınma ihtiyacının tamamının güneş enerjisi ile 
karşılandığı, Ekim ayında bu oranın %98, Nisan ayında ise %95 seviyesinde olduğu görülmektedir. 
Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yapının ısıtma ihtiyacının önemli bir bölümünün güneş 
enerjisi ile karşılandığı tespit edilmiştir. Isıtma ihtiyacının en fazla olduğu Ocak ayında bile güneş 
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enerjisinin ısıtma ihtiyacının %38’ini karşıladığı görülmektedir (Tablo 1.). Güneş enerjisinin ısıtma 
ihtiyacının karşılanmasında verimli bir şekilde kullanılması ile sistemden sağlanacak faydanın 
arttırılması ve sistemin geri ödeme süresinin önemli ölçüde azaltılması mümkün olmaktadır.  
 

 
 

Şekil 4. Yıllık Isıtma İhtiyacı ve Güneş Enerjisi İle Karşılanma Miktarının Aylara Göre Değişimi 
 
Tablo 1. Isıtma Uygulaması İçin Yıllık Enerji İhtiyacı ve Güneş Enerjisi İle Karşılanma Oranları 
 

AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

İhtiyaç 
duyulan 

enerji miktarı 
[kWh] 

2774 2308 1803 633 35 0 0 0 9 333 1245 2195 11335 

Güneş 
enerjisinden 
elde edilen 

enerji miktarı 
[kWh] 

1061 1110 1167 603 35 0 0 0 9 327 861 1027 6200 

Güneş 
enerjisi ile 
ihtiyacın 

karşılanma 
oranı [%] 

38% 48% 65% 95% 100% 0% 0% 0% 100% 98% 69% 47% 73% 

 
Konutun yıllık soğutma ihtiyacı ve soğutma ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanma miktarlarının 
aylara göre değişimi Şekil 5.’te, soğutma uygulaması için yıllık enerji ihtiyacı ve güneş enerjisi ile 
karşılanma oranları ise Tablo 2.’de sunulmuştur. Yapılan analizde güneş enerjisi kaynaklı 
absorbsiyonlu sistemin, konutun yıllık soğutma ihtiyacının %79’luk bölümünü karşıladığı 
görülmektedir. Bu durum, güneş enerjili soğutma sisteminin, bir konutun soğutma ihtiyacının önemli bir 
kısmını karşılayabildiğini ve az bir yardımcı enerji ihtiyacı ile yapının birincil soğutma sistemi olarak 
kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca sistemin, Nisan ve Ekim aylarında soğutma ihtiyacının 
tamamına yakınını karşılayabildiği görülmüştür. Isıtma uygulamasına benzer şekilde ilkbahar ve 
sonbahar aylarında yapının soğutma ihtiyacının önemli bir bölümünün güneş enerjisi ile 
karşılanabildiği tespit edilmiştir. Soğutma ihtiyacının en yüksek değerlere ulaştığı Temmuz ayında, 
absorbsiyonlu sistemin konutun soğutma ihtiyacının % 53’lük bölümünü karşıladığı görülmektedir. 
Güneş enerjisinden sağlanan faydalı enerji Temmuz ayında en yüksek seviyelere ulaşsa da binanın 
soğutma ihtiyacı da ışınım değerlerine bağlı olarak artış göstermiştir. Temmuz ayına göre Ağustos 
ayında güneş enerjisinin soğutma ihtiyacını karşılama oranındaki az miktardaki artışın, yine Temmuz 



    ______________________  1307 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Isı Pompaları Sempozyumu 

ayına göre Ağustos ayındaki aylık toplam soğutma miktarındaki az miktardaki azalışa paralellik 
göstermesi, bu durumu açık bir şekilde göstermektedir.  
 

 
 

Şekil 5. Yıllık Soğutma İhtiyacı ve Güneş Enerjisi İle Karşılanma Miktarının Aylara Göre Değişimi 
 

Tablo 2. Soğutma Uygulaması İçin Yıllık Enerji İhtiyacı ve Güneş Enerjisi İle Karşılanma Oranları 
 

AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

İhtiyaç duyulan 
enerji miktarı 

[kWh] 
0 0 0 241 964 1875 2812 2541 1422 494 0 0 10349 

Güneş 
enerjisinden 
elde edilen 

enerji miktarı 
[kWh] 

0 0 0 238 922 1238 1502 1417 1217 488 0 0 7022 

Güneş enerjisi 
ile ihtiyacın 
karşılanma 
oranı [%] 

0% 0% 0% 99% 96% 66% 53% 56% 86% 99% 0% 0% 79% 

 
Absorbsiyonlu sistemlerde, birim enerji başına yapılan soğutma olarak tarif edilen soğutma tesir 
katsayısının (STK), yapılan sayısal analizde soğutma periyodu boyunca aylık ortalama değerlerinin 
değişimi Şekil 6.’da görülmektedir. Buna göre tüm soğutma periyodu boyunca absorbsiyonlu sistemin 
yıllık ortalama STK değerinin 0,41 olduğu tespit edilmiştir. STK değeri, güneş enerjisinin en yüksek 
değerlerde elde edildiği Temmuz ve Ağustos aylarında sırasıyla 0,49 ve 0,48 değerlerine ulaşmıştır. 
Bu değerin Haziran ve Eylül aylarında 0,47 değerinde olduğu görülmektedir. Güneş enerjisinden elde 
edilen faydalı enerjinin artışına paralel olarak sistemin STK değerinin arttığı görülmektedir.  Her ne 
kadar Temmuz ve Ağustos aylarında dış ortam sıcaklığının artışına bağlı olarak yaş termometre 
sıcaklığının yükselmesi sonucu ısı atım sisteminin verimi azalsa da, sistemin reaktörünü besleyen ısıl 
enerji hattındaki sıcaklığın ve güneş enerjisinden sağlanan faydalı enerjinin artışıyla sistemin STK 
değeri artmaktadır. STK değerinin, soğutma ihtiyacının bulunmasına rağmen güneş ışınım miktarının 
az olduğu Nisan ayında, soğutma periyodu boyunca en düşük değeri aldığı görülmektedir. 
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Şekil 6. Soğutma Tesir Katsayısının Aylara Göre Değişimi 
 
Konutun yıllık sıcak kullanım suyu ihtiyacı ve bu ihtiyacın güneş enerjisi ile karşılanma miktarlarının 
aylara göre değişimi Şekil 7.’de, sıcak kullanım suyu ihtiyacının karşılanması için yıllık enerji ihtiyacı 
ve güneş enerjisi ile karşılanma oranları ise Tablo 3.’de sunulmuştur. 
 

 
 

Şekil 7. Yıllık Sıcak Kullanım Suyu İhtiyacı ve Güneş Enerjisi İle Karşılanma Miktarının Aylara Göre 
Değişimi 
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Tablo 3. Yıllık Sıcak Kullanım Suyu İhtiyacının Karşılanması İçin Yıllık Enerji İhtiyacı ve Güneş 
Enerjisi İle Karşılanma Oranları 
 

AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

İhtiyaç duyulan 
enerji miktarı 

[kWh] 
64 74 101 116 139 152 177 196 181 149 108 73 1530 

Güneş 
enerjisinden 
elde edilen 

enerji miktarı 
[kWh] 

51 66 93 115 138 152 176 195 180 149 104 59 1478 

Güneş enerjisi 
ile ihtiyacın 
karşılanma 
oranı [%] 

80% 89% 93% 99% 99% 100% 100% 100% 99% 100% 96% 81% 95% 

 
Simülasyon sonucunda örnek konutun yıllık sıcak kullanım suyu ihtiyacının %95’lik bölümünün güneş 
enerjisi tarafından karşılanması, konutların bu ihtiyacının giderilmesinde güneş enerjisi kullanımının 
önemine işaret etmektedir. Özellikle yaz aylarında sıcak kullanım suyunun temini için gereken 
enerjinin tamamı güneşten sağlanmıştır. Ocak ayında dahi bu oranın %80’ler seviyesine çıktığını 
görmek mümkündür. Ülkemizde son derece yaygın olan güneş enerjili sıcak su sistemlerinin, güneş 
enerjili ısıtma-soğutma sistemleri ile birlikte kullanılması durumunda güneş enerjisinden 
sağlayacağımız enerji tasarrufunun önemli ölçüde artacağı aşikârdır. Bu sistemlerin hayata geçirilmesi 
ile sağlanacak ekonomik tasarrufun belirlenmesi amacı ile yapılan sayısal analiz çalışmasında, güneş 
enerjisinin yıl boyunca ısıtma-soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyaçlarını karşılama oranına bağlı 
olarak sağladığı ekonomik tasarruf miktarları belirlenmiştir. Şekil 8.’de bu tasarruf miktarlarının aylara 
göre değişimi görülmektedir. Buna göre yapılan analiz sonucunda sağlanan ekonomik tasarruf 
miktarının yıllık toplam 1721 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu tasarrufun %49’a yakın kısmını 844 TL’lık 
tasarruf miktarı ile soğutma, %41’lik bölümünü 707 TL tasarruf ile ısıtma ve 170 TL tasarruf ile  
%10’luk kısmını da sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanması sağlamıştır. 
Ekonomik açıdan en büyük tasarrufun gerçekleştiği ayın toplamda 200 TL ile Temmuz ayı olduğu 
görülmektedir. Buna göre elde edilen ekonomik tasarruf miktarını etkileyen en önemli parametrenin 
sağlanan faydalı güneş enerjisi miktarı olduğu görülmüştür. Kış aylarında sağlanan toplam ekonomik 
tasarruf miktarı 386 TL iken, yaz aylarında bu değer 558 TL olarak kaydedilmiştir. 
 

 
 

Şekil 8. Güneş Enerjisi Kullanımına Bağlı Ekonomik Tasarruf Miktarlarının Aylara Göre Değişimi 
 

Güneş enerjisinin kullanımına bağlı enerji tasarrufunun, ekonomik açıdan da önemli faydalar sağladığı 
görülmektedir. Bu tasarruf ile işletme maliyetlerinin azalması ve sistemin geri ödeme süresinin 
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kısalması sağlanabilir. Güneş enerjisi kaynaklı sistemlerin kullanımın yaygınlaşmasının önündeki en 
büyük engelin sistemin ilk yatırım maliyeti olduğu düşünüldüğünde sistemin kullanımı ile birlikte 
sağlanacak ekonomik tasarrufların artışı, bu engelin aşılması noktasında oldukça önemlidir. Ekonomik 
tasarrufların arttırılması; doğru sistem tasarımı ve doğru ekipmanların kullanımı ile mümkün olacağı 
gibi, sistem kullanıcıları için sağlanacak devlet teşviki ve enerji maliyetlerinin iyileştirilmesi için 
tarifelerin yeniden düzenlenmesi ile de mümkün kılınabilir. Pastakkaya tarafından bildirildiğine göre [1] 
yeni inşa edilecek bir binanın ısıtma-soğutma ve sıcak kullanım suyu temini için kurulacak benzer bir 
güneş enerjisi sisteminin ilk yatırım maliyeti 45 000 TL olarak düşünülebilir. Konutun söz konusu 
ihtiyaçlarının klasik sistemlerle (yoğuşmalı kombi ve duvar tipi klima) karşılanması durumunda 
sistemin ilk yatırım maliyeti yaklaşık 15 000TL olmaktadır. Buna göre absorbsiyonlu sistem ile klasik 
sistemin ilk yatırım maliyetleri arasındaki fark yaklaşık olarak 30 000 TL civarındadır. Her ne kadar 
sayısal analiz işlemlerinde konut için yardımcı enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi düşünülmüş olsa 
da, simülasyon sonucunda elde edilen yıllık 1721 TL ekonomik tasarruf miktarı göz önüne alındığında, 
benzer bir sistemin geri ödeme süresi yaklaşık 17,5 yıl olarak hesaplanmaktadır. Güneş kolektörlerinin 
kullanım ömrünün yaklaşık 25 yıl olduğu göz önüne alındığında, sistem için hesaplanan geri ödeme 
süresinin, sistemin kullanım ömründen daha kısa olduğu ve sistemin uygulanabilir nitelikte olduğu 
sonucuna varılır. Ancak geri ödeme süresinin oldukça uzun oluşu, sistemin alternatifleri ile olan 
rekabet gücünü azaltacaktır. Bu noktada sistemin kurulum maliyetini azaltmak, sistemin uygulanabilir 
niteliğini arttırmak açısından önemlidir. Güneş enerjisinden maksimum şekilde faydalanmak, sistemin 
geri ödeme süresinin azaltılması noktasında büyük önem taşımaktadır. Örneğin, güneş enerjili 
sistemin kurulduğu yapı dahilinde bir yüzme havuzunun bulunması halinde, havuz suyunun ısıtılması 
için absorbsiyonlu sistemin ısı atım hattındaki ısıl enerjinin kullanılması ile hem sistemin soğutma 
verimi artacak hem de havuzun ısıtılması sağlanacaktır. Eğer havuzun kış aylarında da kullanılması 
söz konusu ise, güneş kolektörlerinden sağlanan ısıl enerji ile havuzun ısıtılması ve sistemin sağladığı 
enerji tasarrufunun önemli miktarda artışı mümkün olacaktır. Bu sayede sistemin sağladığı yıllık 
ekonomik tasarruf değeri artarak sistemin geri ödeme süresi azalacaktır [1]. 
 
Çalışmada enerji tasarrufuna bağlı CO2 salınımındaki azalma miktarının aylara göre değişimi 
hesaplanmıştır. Buna göre tüm yıl boyunca güneş enerjisinin kullanımına bağlı olarak toplam 15532 kg 
CO2 salınımının engellendiği tespit edilmiştir. Bu miktar, 6634 l. eş değer petrol kullanımına eşittir. 
Şekil 9.’da, güneş enerjisinin kullanımına bağlı CO2 salınımındaki azalma miktarının aylık değişimi 
görülmektedir. CO2 salınımındaki azalma miktarı; güneş enerjisinin enerji ihtiyacını karşılama oranının 
yükselmesi ile birlikte artmaktadır. Bu nedenle güneş enerjisinden maksimum şekilde faydalanmak 
CO2 salınımının önemli oranda azalmasını sağlayacaktır. Fosil yakıtların kullanımına bağlı CO2 
salınımı, geleceğimizi tehdit eden küresel ısınmanın oluşumunda en büyük faktörlerdendir.  Dünya 
üzerinde enerji tüketiminin önemli bir bölümünün konutların ısıtılması ve soğutulması amacı ile 
kullanıldığı düşünüldüğünde, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan ısıtma-soğutma 
sistemlerin yaygınlaşmasının CO2 salınımın azaltılması noktasında önemli faydalar sağlayacağı 
ortadadır.  

 
 

Şekil 9. CO2 Salınımındaki Azalma Miktarının Aylara Göre Değişimi 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada İzmir ili için 150 m

2
 kullanım alanına sahip örnek bir konutun ısıtma, soğutma ve sıcak 

kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası sistemi ile karşılanması 
sayısal olarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; güneş enerjisi kaynaklı sistemin yıl boyunca 
konutun ısıtma ihtiyacının %73’lük, soğutma ihtiyacının %79’luk ve sıcak kullanım suyu ihtiyaçlarının 
%95’lik kısmını karşılayabildiği tespit edilmiştir. Absorbsiyonlu sistemin soğutma periyodu boyunca 
soğutma tesir katsayısının yıllık ortalama değerinin 0,41 olduğu görülmüştür. Ayrıca güneş enerjili 
sisteminin ekonomik ve çevresel açıdan önemli faydalar sağladığı görülmüştür. Buna göre tüm yıl 
boyunca güneş enerjisinin kullanımına bağlı olarak sağlanan enerji tasarrufu sonucu yıllık toplam 1721 
TL’lik ekonomik tasarruf sağlandığı ve 6634 l. eş değer petrol kullanımına eşit 15532 kg CO2 

salınımının engellendiği görülmüştür. 
 
Çalışmada, güneş enerjisinden sağlanan faydalı enerjinin artışıyla sistem veriminin ve sistemden 
sağlanan tasarrufların arttığı görülmüştür. Yıl boyunca güneş enerjisinden sağlanan ekonomik 
tasarrufa bağlı olarak sistemin geri ödeme süresinin yaklaşık 17,5 yıl olduğu tespit edilmiştir. Sistem 
için hesaplanan geri ödeme süresinin, sistemin kullanım ömründen daha kısa ve sistemin uygulanabilir 
nitelikte olduğu sonucuna varılsa da geri ödeme süresinin oldukça uzun bir süre olması nedeni ile 
sistemin alternatifleri ile olan rekabet gücünün azaldığı sonucuna varılmıştır. Güneş enerjili sistemlerin 
daha yaygın kullanımı ile enerji kullanımına bağlı ekonomik ve çevresel sorunların önemli ölçüde 
azaltılabileceği düşünülmektedir.  
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ÖZET 
 
Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemi (DTKIP) ile ilgili litratürde birçok yayın mevcuttur. Bu 
sistemleri ısıtma ve soğutma amacıyla kullanırken görülen enerji performans katsayısı değerleri (COP) 
enerjinin ekonomik kullanımı hususunda oldukça etkilidir. Duvardan Isıtma ve Soğutma Sistemi (DISS) 
ise duvara monte edilmiş olan ve içerisinde ısıtma/soğutma suyunun dolaştırıldığı bataryalardan 
oluşmaktadır. Bu çalışmada, DTKIP ile DISS’nin birlikte çalıştığı birleşik sistemin enerjitik performansı 
incelenmiştir. Bu inceleme gerçek bir binanın ısıtma ihtiyacının karşılanması sürecinde yapılan teorik 
ve deneysel araştırmaya dayanmaktadır. Konu ile ilgili olarak ısıtma sezonu için aylık olarak enerji 
analizi yapılmıştır. İncelenen sistem İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde 
bulunan, Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nde (YYEV) kurulu bulunmaktadır. Bu sistem YYEV’nin ve 
komşu yurt binasında bulunan toplantı odasının ısıtma ihtiyacını karşılamaktadır. Sistem parametreleri 
2010 yılı için saniye bazında kaydedilerek enerji analizi yapılmıştır. Isıtma sezonu için ısı pompası 
ünitesinin verimi %85 iken sistemin bütünü için hesaplanan verim değeri %67.36 dır. Ayrıca ısı 
pompası ünitesinin ve tüm sistemin COPH’si sırasıyla 4.13 ve 2.76 olarak hesaplanmıştır. Sistemin 
birim ısı kuyusu derinliği başına çektiği ısı enerjisi 50 W/m olup bu değer literatürde belirtilen sınırlar 
içinde kalmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Analizi, Yenilenebilir Enerji, Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası 
Sistemi, Duvardan Isıtma ve Soğutma Sistemi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Extensive studies on Vertical Ground-Source Heat Pump (VGSHP) systems’ performance have been 
published in the literature. Coefficient of performance (COP) on heating and cooling modes 
significantly influences thermal energy economics for these systems. Wall Heating Cooling (WHC) 
systems are equipped with heating coils mounted on the walls, through which water is circulated. In 
this study, energetic performance of the combined system which consists of GSHP and WHC systems 
working together is investigated. This is a theoretical and experimental investigation of a real building’s 
heating system. Monthly energy analysis was performed for heating season. The investigated system 
is located in İstanbul Yildiz Renewable Energy House (YREH) at Yildiz Technical University and fulfills 
the heating demand of both YREH and a living room in a neighboring dormitory. System parameters 
were recorded every second during the year 2010. For heating season, calculated overall system 
efficiency was 67.36%, while the GSHP unit’s efficiency was 85%. In addition, overall system COPH 
was 2.76, while the ground-source heat pump (GSHP) unit’s COPH was 4.13. Furthermore, the heat 
extraction rate was 50 W/m of bore depth for the heating period which corresponds to the range 
already reported in the literature.  
. 
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Key Words: Energy Analysis, Renewable Energy, Vertical Ground Source Heat Pump System, Wall 
Heating and Cooling System. 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Fosil yakıtların giderek tükenmesi ve artan enerji talebi, ülkelerin enerji politikalarını yenilenebilir enerji 
kaynaklarını en üst düzeyde değerlendirecek şekilde yönlendirmelerine sebep olmaktadır. Bu 
kaynaklar son yılların en popüler araştırma alanlarından biri haline gelmiştir.  
 
Birçok yenilenebilir enerji kaynakları arasında, DTKIP sistemleri önemli bir seçenek olarak kabul 
edilmektedir. DTKIP sistemleri bilindiği üzere ilk yatırım maliyetleri yüksek olmasına karşın çok makul 
elektrik tüketim bedelleri ve bakım maliyetleri sağlamaktadırlar. Ayrıca hava ve su kaynaklarından 
daha istikrarlı sıcaklık aralığında çalışmaları da önemli bir tercih sebebidir. Toprak, kışın hava 
sıcaklığından daha yüksek, yazları ise daha düşük bir sıcaklığa sahiptir. Bu durum DTKIP 
sistemlerinin, su ve hava gibi diğer kaynakları kullanan ısı pompası sistemlerine göre daha yüksek 
COP değerlerine sahip olmasına neden olmaktadır. DTKIP sistemleri toprağı ısıtma sezonunda ısı 
kaynağı, soğutma sezonunda ise bir tahliye yeri (ısı kuyusu) olarak kullanır. Ayrıca bu sistemler, düşük 
gürültü seviyesi, daha az yer işgali ve azalan sera gazı emisyonu sağlama özellikleriyle, konfor ve 
çevre sorunları açısından birçok avantaj getirmektedir. DTKIP sistemlerinin performansları son birkaç 
yılda önemli bir artış olmuştur. 
 
Literatürde DTKIP sistemlerinin ısıtma sezonlarındaki performansının derinlemesine incelendiği 
çalışmalar bulunmaktadır [1-4]. Urchueguia ve ark. [5] çalışmalarında toprak kaynaklı ısı pompalarının 
Avrupa’nın Akdeniz kıyılarında ısıtma amaçlı kullanılmaları halinde geleneksel sistemlere göre %43 ± 
17 enerji tasarrufu sağladığını belirtmektedirler. 
 
Dikici ve Akbulut [6], mahal ısıtma amacıyla güneş destekli ısı pompalarının kullanımını araştırmak için 
60 m

2
 toplam alana sahip bir test odasında deney düzeneği kurmuştur. Bu deney düzeneğinde toprak 

ısı değiştiricisi ve 11.1 m
2
 yüzey alanına sahip düz plakalı güneş kolektörleri mevcuttur. Isıtma 

sezonunda sistemdeki suyun donmasını önlemek için, % 30 propilen glikol çözeltisi kullanılmıştır. Tüm 
sistemin COP değeri 3.08, kolektör ekserji kaybı kaybı 1.92 kW, enerji verimi %65.6 ve ekserji verimi 
30.8 olarak hesaplanmıştır. 
 
DTKIP sistemi evsel ve endüstriyel yapılardaki kullanımları durumunda enerji ekonomisi 
sağlamaktadır. Bu sistemlerin performansı çevre şartları, kullanılan cihazlar ve yapılan teknik 
uygulamalardan etkilenerek oldukça değiştiği için bu konu üzerinde birçok çalışma yapılmaktadır. Isı 
pompası üniteleri evsel uygulamalarda kullanılan 5.5 kW’lık ünitelerden, endüstriyel uygulamalarda 
kullanılan 120 kW’lık ünitelere kadar değişik tiplerde üretilmektedir [7]. Sistem temel olarak toprağa 
gömülen boru döngüsü, ısı pompası ünitesi ve yapının ısı dağıtım siteminden oluşur. Konstrüksiyon 
bakımından daha az yer gerektiğinden ve daha verimli bir sistem olduğundan toprak ısı değiştiricisinin 
dikey olarak konumlandırılması yatay olarak yerleştirilmesinden daha çok tercih edilmektedir. DTKIP 
sistemlerine ait ısı ısı kuyusu derinliği 40-150 m, çapı ise 0.075-0.15 m arasında değişmektedir. 
Toprak hava ile mukayese edildiğinde daha stabil sıcaklıkta bir enerji kaynağı/kuyusu olduğundan, 
toprak kaynaklı ısı pompası sistemleri hava kaynaklı ısı pompası sistemlerinden daha verimlidir. 
Özgener ve ark. [8] İzmir deki uygulamaları için toprak ve hava kaynaklı ısı pompası sistemi COP’lerini 
sırasıyla 3.64 ve 3.12 olarak ifade etmişlerdir. Ağustos ve ark. [9]  ise İstanbul daki uygulamaları için 
aynı parametreleri 3.68 ve 3.30 olarak belirtmişlerdir. Bu sonuçlara bakılarak, kullanılan ısı pompası 
sistemine ait COP değerlerinin uygulamanın özelliklerine ve bulunduğu çevreye göre değiştiği açık 
olarak görülmektedir.  

 
DISS, ısıtmada sürecinde düşük işletme sıcaklıklı bir sistem olduğundan konvansiyonel sistemlerle 
kıyaslandığında önemli miktarda enerji ekonomisi sağlar. Bazı teorik ve deneysel çalışmalarda 
tasarruf edilen enerji tasarrufunun %30’a ulaştığı vurgulanmaktadır. Sistemin avantajları ve 
dezavantajları ASHRAE Elkitabı’nda özetlenmiştir [10]. Buna göre sistemin ana avantajı 
konvansiyonel ısıtma sistemlerine göre ısının homojen yayıldığı ve hava hızının düşük olduğu daha 
yüksek ısıl konforlu ve iç hava kalitesine sahip yaşam ortamının sağlamasıdır. Ayrıca bu sistem düşük 
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sıcaklıkla çalıştığından ısı geri kazanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı uygulamalarına 
son derece uygundur. Sistemin ilk yatırım, bakım ve işletme giderleri düşüktür.   
 
Ülkemizde DISS kullanımı henüz yaygınlaşmamıştır. Özellikle enerji tasarrufu bilincinin yaygınlaşması 
ile birlikte düşük sıcaklıklı ısıtma sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması ile 
birlikte bu sistem yaygınlaşacaktır. DISS ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar genellikle ısıtılan ve 
soğutulan yüzeylere ait doğal konveksiyon katsayısının tespiti ile ilgilidir. Kapalı hacimlerdeki doğal 
konveksiyon probleminin çözüldüğü bu çalışmalarda yerden, duvardan ve çatıdan ısı yayılması 
incelenmektedir. DISS ile ilgili tüm literatür çalışmaları bu sistemin konforlu, ekonomik ve yenilenebilir 
enerji kaynakları ile birlikte kullanılmaya son derece uygun olduğunu vurgulamaktadır. Ancak DTKIP 
sistemi ile birlikte çalışan gerçek bir DISS deneysel olarak incelenmemiştir. Bu çalışmada bu tip bir 
sistemin ısıtma sezonu için analizi yapılmıştır. İncelen sistem, İstanbul’da (41° N, 29°E),  Yıldız Teknik 
Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde bulunan YYEV’nde kurulu bulunmaktadır. Bu sistem YYEV’nin 
ve komşu yurt binasında bulunan toplantı odasının ısıtma ihtiyacını karşılamaktadır. YYEV’de her biri 
8 m

2
 olan 4 oda mevcut olup bahsi geçen toplantı odası da 50 m

2
 dir. Bu çalışma sürecinde ısıtma 

sezonunda YYEV’ne ait 3 oda ve toplantı salonu ısıtılmıştır. Sistem parametreleri 2010 yılı için saniye 
bazında kaydedilerek enerji analizi yapılmıştır. 
 
 
 
2. SİSTEMİN TANITIMI 
 
İncelenen sistem DTKIP destekli DISS olup şematik diyagramı Şekil 1 de verilmektedir. Bu sistem 
toprak ısı değiştiricisi devresi, ısı pompası ünitesi ve binadaki DISS devresinden oluşmaktadır. Düşey 
tip toprak ısı değiştiricisi U tüp borulu olup 2 adet ısı kuyusu mevcuttur. Kuyuların derinliği 65 m ve 
çapı 0.15 m dir. Toprak ısı değiştiricisi olarak düşey yönde 240 m, yatay yönde ise 45 m DN40 
polietilen kompozit boru kullanılmıştır. Sistemde 3 adet sirkülasyon pompası ve 500 lt hacminde 
akümülasyon tankı mevcuttur. DISS sisteminde ise 840 m DN16 ve 40 m DN 20 polietilen boru 
kullanılmıştır. Sistemin test odasını ısıtma sürecinde 20°C mertebesinde tutması planlanmıştır. Bu 
bağlamda yapılan ölçümlerde ısıtma suyunun ortalama olarak 31°C civarında seyrettiği görülmüştür. 
Isıtma sezonu 01.01.2010 ve 31.03.2010 tarihleri arasında toplanan veriler kullanılarak analiz 
edilmiştir. Bu süreçte ısı pompası cihazı 863 saat online çalışmış olup bu değer ısıtma sürecinin 
%30’una tekabül etmektedir.  
 
Şekil 1’deki verilen ısıtma sezonuna ait sistem şeması temel olarak üç ayrı devreden oluşmaktadır. 
Bunlar; (i) toprak ısı değiştiricisi devresi, (ii) soğutucu akışkan devresi ve (iii) DISS devresidir. Isıtma 
sürecinde YYEV’nin 3 odası ve yurda ait toplantı odası ısıtılmaktadır. Sistemde soğutucu akışkan 
olarak R-410 A kullanılmıştır.  
 

 

Şekil 1. Isıtma Sürecinde Sistemin Yapısı ve Çalışma Prensibi 
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3. ENERJİ MODELİ 
 
Genel olarak bir sistemde ısı girişinin ve enerji verimliliğinin hesabı kütle ve enerji dengesi eşitlikleri 
kullanılarak yapılır. İncelenen sistemde kararlı halde, sürekli akış prosesi mevcuttur. Bu duruma uygun 
olan kütle ve enerji eşitliği formları (1) ve (2) nolu ifadeler ile verilmektedir. Giren kütle çıkan kütleye, 
giren enerji ise çıkan enerjiye eşittir.   
 

   (1) 

 

   (2) 

 
Isı ve iş transferi sürecinde kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edildiğinde, enerji dengesi 
eşitliği (3) nolu ifadedeki formu alır.  

 

   (3) 
 

Sistemin ısıtma sürecinde topraktan çektiği ısı miktarı (toprak ısı değiştiricisi yükü)  , (4) nolu eşitlik 

kullanılarak hesaplanır. 
 

   (4) 

 
Isı pompasının kondenserinde atılan ısının hesabında ise (5) nolu ifade kullanılır.   

 

  (5) 

 
Evaporatördeki ısı aktarımı ise (6) nolu ifadeden elde edilir.  

 

 (6) 

 
Bu süreçte kompresöre verilmesi gereken enerji miktarını veren ifade (7) nolu denklemde verilmiştir.  

 

   (7) 

 
Isıtma sürecinde akümülatör tankına giren ve çıkan enerji miktarı sırasıyla (8) ve (9) nolu eşitliklerde 
gösterilen formüllerle hesaplanır.  

 

   (8) 

 

   (9) 

 

Isıtma yükü ( ), aşağıdaki şekilde bulunur: 

 

  (10) 

 
Isı pompası cihazının ısıtma sürecindeki COP si ise (11) nolu eşitlik kullanılarak hesaplanır. 

  

   (11) 

 

Isıtma sürecinde tüm sistemin performans katsayısı ( ), ısıtma yükünün kompresör ve 

sirkülasyon pompasında harcanan toplam güce oranı olup (12) nolu eşitlik ile elde edilir:  
 

   (12) 
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4. BULGU VE TARTIŞMALAR 
 
Sistemin analizi sürecinde hesaplamalar yapılırken toprak ısı değiştiricisindeki, kısılma vanasındaki ve 
izole edilmiş olan borulardaki enerji kayıpları ihmal edilmiştir. Sistem Bölüm 3’de verilen şekilde 
modellenmiştir. Yapılan incelemede 1 Ocak – 31 Mart 2010 tarihinde toplanan veri kullanılmıştır. 
Kurulan veri toplama sistemi ile saniye bazında veri toplanarak MySQL veritabanında depolanmıştır. 
Hesaplamalar için özgün Microsoft Excell çalışma sayfaları oluşturulmuştur. Hesaplamalarda 
kullanılmak üzere, soğutucu akışkan R-410 a ait termodinamik özellikler Solkane 6.0’dan, suya ait 
termodinamik özellikler ise EES’den alınmıştır. Analiz ve hesaplamalardan sonra ısıtma sürecinde 
sistemin kritik noktalarına ait ortalama kütlesel debi, sıcaklık, basınç, entalpi ve enerji akısı değerleri 
Tablo 1’de verilmiştir.  Ayrıca ürün enerji akısı, yakıt enerji akısı, enerji kayıpları ve ürün/yakıt 
prensibine göre bulunan enerjitik verimler Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Isıtma Sürecinde Ölçülen Veri ve Hesaplanan Değerler 
 

No İncelenen nokta [kg/s] T[°C] P[kPa] h[kJ/kg] [kW] 

1 Evaporator çıkışı/kompresör girişi 0.035 7.97 795 429.62 15.123 

2 Kondenser girişi/kompresör çıkışı 0.035 63.16 2021 465.84 16.398 

3 Kondenser çıkışı 0.035 28.37 2021 245.49   8.641 

4 Evaporator girişi 0.035 -0.14 795 245.49   8.641 

5 Toprak ısı değiştiricisi çıkışı 0.440  7.48 250   31.53 13.810 

6 Toprak ısı değiştiricisi girişi 0.440 3.89 243   16.46   7.209 

7 Toprak ısı değiştiricisi pompası girişi 0.440 3.94 180   16.67   7.301 

8 Sirkülasyon pompası girişi 0.570 29.65 250 124.30 72.094 

9 Sirkülasyon pompası çıkışı 0.570 29.70 300 124.50 72.210 

10 Akümülatör tankı girişi 0.570 32.66 293 136.90 79.402 

11 Akümülatör tankı çıkışı 0.270 30.60 250 128.30 29.509 

12 Isıtma suyu girişi 0.270 30.70 300 128.70 29.624 

13 Isıtma suyu dönüşü 0.270 24.77 250 103.90 23.897 

 
Tablo 2. Isıtma Sürecinde Sistem Elemanlarının Enerjitik Analizi  
 

Komponent   [kW]   [kW] [kW] η [%]   COPH 

Kompresör  1.268 1.711 0.443 74.10 — 

Kondenser  7.068 7.712 0.644  91.65 — 

Kısılma vanası  8.592 8.592 0.000  100.00 — 

Evaporator  6.445 6.601 0.156  97.63 — 

Toprak ısı değiştiricisi   6.509 6.509 0.000 100.00 — 

Sirkülasyon pompası 1  0.092 0.130 0.038  70.75 — 

Sirkülasyon pompası 2  0.114 0.130 0.016  87.69 — 

Akümülatör tankı  6.588 7.182 0.594  91.73 — 

Sirkülasyon pompası 3  0.108 0.130 0.022  83.08 — 

DISS  5.799 6.696 0.897  86.61 — 

Isı pompası cihazı  7.068 8.312 1.244  85.00 4.13  

Tüm sistem  5.799 8.609 2.810  67.36 2.76  
 
Isıtma sürecinde topraktan çekilen ortalama ısı (4) nolu eşitlikten 6.51 kW olarak hesaplanmıştır. 
Pompalanan salamuranın kütlesel debisi ortalama olarak 1.584 m

3
/h bulunmuş olup harcanan pompa 
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gücü elde edilen birim ısıtma gücü başına 13.94 W/kW dır. Literatürde TKIP sistemlerinde elde edilen 
soğutma kapasitesine göre toprak ısı değiştiricisinde harcanan gücün mukayese edilebileceği bir tablo 
mevcuttur [8, 11, 12] . Bu tabloya göre, birim soğutma kapasitesi (kW) başına 14 ve az Watt pompa 
gücü harcanması durumu mükemmel, 14-21 makul, 21-28 vasat, 28-42 verimsiz ve 42’nin üzeri ise 
israf olarak nitelendirilmiştir. Bu değerlere göre sistemde harcanan pompa gücü makuldür.   
 
Toprak ısı değiştiricisi performansı ısı kuyusundan metre başına çekilen ısı (W) olarak ifade edilebilir. 
Bu sistemde ısıtma sürecinde topraktan çekilen ısı 50 W/m olarak bulunmuştur. Sanner ve ark.nın 
çalışması [13] incelendiğinde, Orta Avrupa’ da topraktan çekilen ısı akımının 40 ila 100 W/m arasında 
değiştiği ve ortalama olarak 55-70 W/m de seyrettiği görülmektedir. Özgener ve ark. [9]  İzmir’deki 
sistemlerinde bu değerin 64.72 W/m olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada bulunan sonuç belirtilen 
çalışmalardaki aralığa uymaktadır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada DTKIP destekli DISS’nin enerjitik performans incelemesi yapılmıştır. Çalışma sürecinde 
geniş bir MySQL veritabanı elde edilmiştir. Enerjitik analizden sonra sistem performansı literatürdeki 
bazı sistemlerle kıyaslanmış ve bulunan sonuçlar aşağıda verilmiştir:  
 

a. Toprak ısı değiştiricisi kapalı devresinde harcanan pompalama gücü durumu makul bir 
değerdedir. 

b. Toprak ısı değiştiricisi performansını niteleyen ısı çekimi değeri 50 W/m olarak bulunmuş olup 
literatürde belirtilen aralığa uymaktadır. 

c. Isıtma sürecinde ısı pompası cihazının verimi %85 iken hesaplanan toplam sistem verimi 
%67.36 dır. Bu süreçte ısı pompası cihazına ait COPH 4.13 iken sistemin bütününe ait COPH 
2.76 olarak bulunmuştur. 

d. Isıtma sürecinde enerji tüketim dağılımı: kompresörde 1.71 kW, toprak ısı değiştiricisi devresi 
pompasında 0.092 kW, akümülatör tankı sirkülasyon pompasında 0.114 kW ve DISS 
sirkülasyon pompasında 0.108 kW’dır. 

 
 
 
 
SEMBOLLER 
 
COP:  performans katsayısı (boyutsuz) 

  :  enerji akısı (kW) 

  : yakıt enerji akısı (kW) 

h  : özgül entalpi (kJ/kg) 

 : kütlesel debi (kg/s) 

P  basınç(kPa) 

  ürün enerji akısı (kW) 

  ısı akısı (kW) 

T  sıcaklık (°C) 

  iş (kW) 

 
 
ALT İNDİSLER 
 
AE akümülatör tankının çektiği 
AR  akümülatör tankının verdiği 
comp kompresör 
con  kondenser 
e  çekilen 
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eva evaporator 
in giren 
H ısıtma 
HP  ısı pompası 
loss kayıp 
out çıkan 
pump  pompa 
ref  soğutucu (R-410A) 
SYS  sistem 
w su 
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teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 
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FOTOVOLTAİK TERMAL (PVT) SİSTEM 2D TERMODİNAMİK 
MODELLEMESİ VE DENEYSEL SONUÇLARLA 

KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 
 
Binalarla bütünleşik güneş enerjisi sistemleri arasında fotovoltaik termal sistemler (PVT), hem elektrik 
hem de sıcak su ihtiyacını karşılaması ile giderek artan bir ilgi görmektedir. PVT sistemlerden en 
yüksek enerji veriminin elde edilmesi ve optimum çalışma koşullarında işletilmesi, bu sistemlerin 
tasarımı aşamasında ayrıntılı ısı transfer analizlerinin yapılmasını ve termodinamik modellerinin ortaya 
konmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada, Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nde tasarlanan ve deneysel olarak test edilen, ısı transfer akışkanı olarak suyun 
kullanıldığı ve monokristal silisyum fotovoltaik modülden oluşan bir PVT sistemin 2D ısı transfer analizi 
ve termodinamik modellemesi COMSOL Multiphysics yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçümlenen ve 
model sonucu hesaplanan çıkış suyu sıcaklıkları arasındaki determinasyon katsayısı 0,94, korelasyon 
katsayısı 0,97; MSE değeri 3,67 ve RMSE değeri 1,92 olarak bulunmuştur. Ortalama değerler 
üzerinden değerlendirilecek olursa; 620 W/m

2
 güneş ışınımı, 13°C dış ortam sıcaklığı koşulları altında, 

20°C giriş suyu sıcaklığında, deney sonuçlarına göre hesaplanan ortalama ısıl verim 0,27 olarak 
hesaplanırken, simülasyon sonuçlarına göre hesaplanan ortalama ısıl verim 0,22 olarak bulunmuştur. 
PVT modülün toplam enerji verimi ise deneysel olarak 0,38,  simülasyon sonuçlarına göre 0,33 olarak 
ortaya konmuştur. Buna göre deney ve simülasyondan elde edilen sonuçların uyum içerinde olduğu 
sonucuna varılmaktadır. PVT ısı transfer mekanizmasının ayrıntılı olarak ortaya konduğu bu çalışma 
ile hem PVT sistemlerin, hem de diğer güneş enerjisi sistemlerinin modellemesi ve optimum 
tasarımları alanındaki çalışmalara yararlı olması umut edilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik termal sistemler, 2D ısı transfer analizi, enerji verimi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Among the building integrated solar energy systems, photovoltaic thermal systems (PVT) which 
supply both hot water and electricity demands have a growing interest. To achieve maximum energy 
efficiency and to operate at optimum working conditions, the thermodynamical modeling and detailed 
heat transfer analysis of PVT systems are required at the design level. In this study, a PVT system 
which was designed and experimentally tested at Usak University, Engineering Faculty, Mechanical 
Engineering Department, using water as heat transfer fluid, consisting of mono-crystalline Si 
photovoltaic module has been modeled thermodynamically and carried out  2D heat transfer analysis 
by COMSOL Multiphysics. Determination coefficient, correlation coefficient, MSE and RMSE values 
between measured and calculated outlet temperatures were found as 0.94; 0.97; 3.67; and 1.92 
respectively. For the average values, the of the system was calculated as 0.27 by experimental data, 
while the thermal efficiency was found as 0.22 by simulated results under the conditions of 620 W/m

2
 

solar radiation, 13°C ambient temperature and  20°C inlet water temperature. The overall energy 
efficiency of PVT module was found as 0.38 and 0.33 by experimental and simulated data 
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respectively. It could be concluded that the obtained results from the experiments and the simulations 
are consistent. With the detailed study on the heat transfer mechnaism of PVT, it hoped that the study 
is helpful for the other reserachs on both PVT and solar energy systems to model and optimum 
designs. 
 
Key words: Photovoltaic thermal, 2D heat transfer analysis, energy efficiency 
 
 
 
 
1.Giriş 
 
Artan nüfusun ve gelişen sanayinin enerji gereksinimi hızla artmakta, bu enerji gereksinimi mevcut 
kısıtlı kaynaklarla karşılanamamaktadır. Halen kullanılan petrol, doğalgaz, kömür gibi yenilenemeyen 
konvansiyonel enerji kaynakları çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmekte olup bu kaynakların da 
giderek azalması ile yenilenebilir enerji kaynaklarından olan ilgi hızla arttırmaktadır. Güneş en önemli 
yenilenebilir enerji kaynaklardan biridir. Günümüzde güneş enerjisinden ısı enerjisi ve fotovoltaik 
dönüşüm ilkesinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretmek yaygın olarak kullanılmaktadır. Fotovoltaik 
güneş panelleri, üzerlerine düşen güneş ışınımının sınırlı bir kısmını elektrik enerjisine 
dönüştürebilirler. Üretildikleri malzemenin özelliklerine bağlı olarak, çok farklı dalgaboylarında ışınım 
içeren güneş enerjisinin yalnızca spektral cevap aralıklarına karşılık gelen bölümünü elektriğe 
çevirirken, büyük bir oranı fotovoltaik malzemede ısı yükü oluşturur. Oluşan bu aşırı ısı yükü, hem 
fotovoltaik panellerin anlık verimini düşürmekte, hem de uzun vadede malzemenin yapısını 
bozabilmektedir. Fotovoltaik panellerde elektriğe dönüştürülemeyen güneş ışınımının oluşturduğu bu 
aşırı ısı yükünü uzaklaştırmak ve değerlendirmek amacı ile fotovoltaik termal (PVT) sistemler 
tasarlamıştır. PVT sistemler ile hem oluşan aşırı ısı yükü fotovoltaik malzemeden 
uzaklaştırılabilmekte, hem de bu enerjiden ısı olarak yararlanılabilmektedir. Böylece bir bakıma tek bir 
modülden hem elektrik hem ısı enerjisi elde eden bir enerji sistemi ortaya çıkmaktadır. 
 
Fotovoltaik (PV) sistemlerde elektriğin yanı sıra ısı enerjisinin de kullanmayı amaçlayan PVT sistemleri 
üzerinde 1970’lerden bu yana çalışılmaktadır. Bu sistemlerde PV ve ısıl sistemlerin beraber 
kullanılması temeline dayanmaktadır. Literatürde, PVT sistemlerin tasarımı, termodinamik analizi ve 
performanslarının değerlendirilmesi üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır [1-20]. Diğer yandan, 
enerji sistemlerinin bilgisayar simülasyon programları ile ısıl analizlerinin gerçekleştirilmesi son 
zamanlarda üzerinde önemle durulan ve hızla gelişen çalışma alanlarından biridir. Enerji sistemlerinin 
ısıl analizleri ile optimum tasarımlar elde edilebilmekte, en uygun çalışma koşulları tanımlanabilmekte 
ve performans ölçütlerinin en uygun değerleri ortaya konulabilmektedir. Isıl analizlerin bilgisayar 
simülasyonları ile gerçekleştirilmesi birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Farklı tasarım 
seçeneklerinin kolaylıkla incelenebilmesi, bileşenlerin planlanması, kontrol stratejileri geliştirilmesi ve 
farklı tüketim senaryolarının hızla ve kolay bir şekilde değerlendirebilmesi simülasyon programlarının 
öne çıkan özellikleri olarak sıralanabilir. Literatürde PVT sistemlerinin simülasyon programları ile 
analizlerinin değerlendirildiği çok az sayıda çalışma mevcuttur.  
 
Yang ve ark. (2012) PV panelin arkasına bakır boru ve fonksiyonel olarak derecelendirilmiş 
malzemenin (FDM) kullanıldığı yeni bir tip PVT tasarlamışlar, geliştirdikleri PVT tasarımını hem 
laboratuvar ortamında deneysel olarak, hem de sonlu elemanlar yöntemi (FEM) ile modellemişler ve 
bulguları karşılaştırmışlardır. Elde ettikleri simülasyon sonuçları ile deney sonuçlarının uyumlu olduğu 
sonucuna varmışlardır [21]. Fontenault ve Miravete (2012) teorik çalışmalarında ele aldıkları bir PVT 
sistemi COMSOL Multiphysics programı ile analiz etmişler, farklı akış hızı ve tabaka kalınlıkları için 
optimum PVT verimini modellemişlerdir [22]. Lee ve Tay (2012), PV modül verimlerinin sıcaklığa bağlı 
olduğunu vurgulayarak PV çalışma sıcaklıklarının modellemesinin önemi üzerinde durmuşlar, ele 
aldıkları modülün her bir tabakanın sıcaklık dağılımlarını FEM ile belirlemişlerdir [23]. Solanki ve ark. 
(2009) tasarladıkları PVT modülü solar simülatör kullanarak iç mekanda test etmişler, çıkış suyu 
sıcaklığını MATLAB kullanarak çözümlemişler, elde ettikleri deneysel veriler ile sayısal sonuçları 
karşılaştırmışlardır [24]. Silva ve Fernandes (2010) hibrit fotovoltaik termal sistemlerin termodinamik 
modellemesini Simulink-Matlab ile gerçekleştirmişlerdir. Simülasyon çalışmalarının sonucunda, %15 
termal, %9 u elektriksel olmak üzere toplamda %24 lük bir enerji verimi belirlemişlerdir [25].  
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Yüksek duyarlılıkta sonuç veren simülasyon programları PVT sistemlerin en uygun tasarım ve 
optimum performanslarının ortaya konulabilmesi için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Şöyle ki her an 
farklı güneş ışınımına maruz kalan bir PVT modül için optimum akış hızının deneysel olarak, farklı 
malzeme seçenekleri ve boyutlandırma için belirlenmesi, uzun zaman alan ve maliyeti yüksek bir 
uygulamadır. Ancak yüksek kesinliğe sahip bir simülasyon programı ile farklı malzeme ve 
boyutlandırma ile tasarlanan PVT modüller için optimum akış hızının belirlenmesi rahatlıkla 
gerçekleştirilebilir. Ancak bir simülasyon programı ile ısıl olarak modellenen bir enerji sisteminin 
deneysel olarak test edilmesi, deney sonuçlarının simülasyon sonuçları ile karşılaştırılması ve ortaya 
konan modellemenin duyarlılığı konusunda analizler yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, Uşak 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tasarlanan ve deneysel olarak 
test edilen PVT sistemi, COMSOL Multiphysics yazılımı ile 2D olarak modellenmiş, ısı transfer analizi 
gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarından elde edilen çıkış suyu sıcaklığı ile simülasyondan elde edilen 
çıkış suyu sıcaklıkları karşılaştırılmış, sonuçların uyum içerisinde olduğu gözlenmiştir. Deneysel 
verilerle hesaplanan ısıl verim ile simülasyon sonuçları ile hesaplanan ısıl verim karşılaştırılmıştır. 
Böylelikle gerçekleştirilen ısıl analizin deney sonuçları ile uyumu değerlendirilmiştir. Çalışmanın 
‘Deneysel Yöntem’ bölümünde PVT deney sistemi ve simülasyon modeli tanıtılmış, ısıl analiz 
modellemesi ortaya konulmuştur. ‘Bulgular ve Tartışma’ bölümünde deneysel çalışma ve simülasyon 
modelinin sonuçları bildirilmiş, istatiksel olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak elde edilen bulgular 
yorumlanmıştır. 
 
 
 
 
2. DENEYSEL YÖNTEM 
 
2.1. PVT Deney Sistemi 
 
PVT deney sistemi Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tasarlanmış ve test edilmiştir. 
Giriş ve çıkış suyu sıcaklıkları, suyun debisi, ortam sıcaklığı, güneş ışınımı, PVT’nin yüzey sıcaklığı ve 
elektriksel akım ve gerilim değerleri ölçümlenmiştir. Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen ölçümlerde 54 
veri alınmıştır. Deneylerde test edilen PVT modülünün özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. PVT deney 
sisteminde kullanılan modülün arkasındaki tedlar tabakasına kaynaklı bakır borunun et kalınlığı 2 mm, 
çapı 8 mm ve uzunluğu ise 23 m’dir. PVT sistemin arkası cam yünü ile izole edilmiştir. Şekil 1’de PVT 
deney sisteminin görülmektedir. 
 
Tablo 1. PVT Deney Sisteminde Kullanıla PV Modülünün Karakteristik Özellikleri 
 

Isc/Imp (A) 8,154/7,586 

Voc/Vmp (V) 37,30/27,18 

ηpil (%) 15,16 

ηmodül (%) 13,69 

Alan (m
2
) 1,62 

Ön Cam  Saydam, Temperlenmiş cam 

Pilin Yapısı Monokristal Si (156 mmx156 mm) 

Pil Kapsüllenmesi EVA (Etilen vinil asetat) 

Arka tabaka Tedlar 

Çerçeve Eloksal Alüminyum 

 
PVT sistemin giriş ve çıkış suyunu ölçmede kullandığımız termometre Extech HD200 marka K tipi 
termal çiftidir. -100°C ile 1372°C sıcaklıkları arasında % ±0.15 hata ile arası ölçüm yapmaktadır. 
Sistemin yüzey sıcaklığı yine Extech HD200 termometresi ile ölçülmüştür. Cihazın ölçüm aralığı -30°C 
ile +550°C ve hata payı ±2% olarak bilinmektedir. Sistemin akım ve gerilim ölçümleri Steca PR2020 
marka regülatör ile gerçekleştirilmiştir. Sistemin ışınım ölçümü ±5% kararlılıkla Delta OHM HD 2102.2 
marka radyasyon cihazıyla ölçülmüştür. Cihazın ölçüm aralığı 0,1.10-3 W/m

2
 ile 2000 W/m

2
 dir. Ortam 

sıcaklığı ölçümleri ise Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde bulunan Davis VantagePro2 
marka meteoroloji istasyonu ile ±2°C kararlılıkla ölçülmüştür. 
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(a) (b) 

 
Şekil 1. Deneysel Sistemin Fotoğrafları (a) PVT deney sistemi yapısı, (b) PVT deney sistemi 

 
 
2.2. 2D Simülasyon Modeli 
 
Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tasarlanan ve test edilen 
PVT modülünün ısıl analizi COMSOL Multiphysics simülasyon programında gerçekleştirilmiştir. Şekil 
2a ve 2b’de sırası ile simülasyonda tasarlanan PVT modül tabaka yapısı ve ağ örgü yapısı(mesh) 
görülmektedir. PVT güneş modülü ağ örgüsü oluşturma, COMSOL dâhili fizik kontrollü mesh düzen 
ayarını kullanır. İyileştirilmiş bir mesh tipi kullanılarak 920 cm PV genişliği için 108962 eleman 
oluşturulmuştur.  İyileştirilmiş bir mesh ayarı, sonuçlarda ulaşılan kesinliği artırmakla birlikte sonuç 
verirken, COMSOL gerekli analizinde çözüm sürecinin uzamasına neden olmuştur. Model boyutları 
çok küçük olduğundan ince mesh yapılanmasının daha uygun olacağına karar verilmiştir.  
 
Şekil 2’de görüldüğü gibi, simülasyonda tasarlanan PVT modül için, üstten alta doğru tabakalandırma 
sırası ile cam, EVA, PV hücre, EVA, Tedlar, bakır, su, bakır olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra PVT 
en alt tabakasında 5 cm kalınlığında bir cam yünü ile yalıtım mevcuttur. En alt tabakada taşınım ile ısı 
kayıpları bu yalıtım nedeni ile ihmal edilmiştir. PVT nin en üst kısmında ise cam tabakasından çevreye 
ışınım ve taşınım ile ısı transferi gerçekleştiği kabulü ile hesaplar gerçekleştirilmiştir. Simülasyon 
çalışmasında deneylerde elde edilen veriler kullanılmış olup, bazı aşamalarda çeşitli kabuller 
yapılmıştır. Termodinamik analiz için yapılan kabuller aşağıda sıralanmıştır: 
 

a. Modelleme 2D olup bakır borunun tüm uzunluğu boyunca, PVT’nin tedlar tabakasına 
tamamen temas ettiği varsayılmıştır. 

b. PV katmanında, tabakanın tamamının PV hücrelerden oluştuğu kabul edilmiştir. 
c. PVT panelini oluşturan saydam cisimlerden camın yutuculuk değeri alınmıştır. EVA 

malzemesinin et kalınlığı göz önüne alındığında yalnızca iletimle ısı transferi hesaba 
katılmıştır.  

d. 23 metre boyundaki bakır boru 20 parçaya bölünüp parça parça analiz edilmiş olup, sürekli 
olduğu varsayılmıştır.  

e. Analiz standart atmosfer koşullarında ve sabit su sıcaklığında yapılmıştır. 
f. PVT’de su girişi, sıcaklık dağılımı üniform olarak kabul edilmiştir. 
g. Bakır borularda dolaşan su sıkıştırılamaz ve laminer olarak kabul edilmiştir. 
h. Su için kanal akışı paralel iki düzlem arası akış ile karakterize edilebilir. 
i. Rüzgâr hızı sabit ve 5 m/s olarak kabul edilmiş, taşınım katsayısı buna göre belirlenmiştir. 
j. PVT’nin üzerine gelen ışınım, suyun giriş sıcaklığı, ortam sıcaklığı deney düzeneğinden alınan 

veriler kullanmıştır. 
k. PVT’nin yüzeyinde toz ve nemden kaynaklı etkiler hesaba alınmamıştır. Tamamen pürüzsüz 

kabul edilmiştir. 
l. Simülasyonda hesaplama kolaylığı bakımından bakır boru, 50 parça halinde çözümlenmiştir. 
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(a)       (b) 

 
Şekil 2. Simulasyon (a) PVT modül tabaka yapısı (b) ağ örgü yapısı 

 
Tablo 2’de deney sisteminde ve analizlerde kullanılan mono-kristal Si PV malzemenin tabakaları ve 
malzeme özellikleri sunulmuştur. Tabloda sunulan bilgiler, deneylerde kullanılan PV malzemenin temin 
edildiği AnelES firmasından sağlanmıştır. PV malzemeyi oluşturan cam, EVA PV ve arka yüzde 
kullanılan malzemelerin kalınlık, ısı iletim katsayısı ve ısıl dirençleri ile ilgili bilgiler PV tabakasını 
oluşturan katmanların sıralanışına göre listelenmiştir. Termodinamik modellemede ısı iletim 
hesaplamaları bu veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 2. Deney Sisteminde ve Analizlerde Kullanılan PV Malzemenin Tabakaları ve Malzeme 
Özellikleri 
 

PV Tabakaları Kalınlık (mm) Isı İletim Katsayısı (W/mK) Isıl direnç (m
2
K/W) 

Cam 3,20 0,98 0,003265 

EVA1 0,45 0,31 0,001452 

PV hücre 0,20 150,00 0,000001 

EVA2 0,45 0,31 0,001452 

Arka yüz (Icosolar Polyamide) 0,35 0,23 0,001522 

 
 
2.3. Kuramsal Temeller  
 
Temel olarak PVT modülünde 3 şekilde ısı transferi gerçekleşir. Isı iletimi modülün her katmanında 
gözlemlenir. PVT çevresinde ise serbest ve zorlanmış taşınımla ısı transferi oluşur. Aynı zamanda 
yüzeyde ışınım sonucu gerçekleşen ısı transferi de mevcuttur.. Bu bölümde, PVT ısıl analizinde 
kullanılan kuramsal bağlantılar sunulmuştur. PVT modülün katmanlar arası ısı transferi genel denklemi 
Eşitlik [1] de verilmiştir [22]: 
 

  [1] 

 
PVT modülün alt ve üst yüzeylerinde zorlanmış taşınım denkliği:  

 
   [2] 

 
bağıntısı ile verilmektedir. 
 
COMSOL kararlı hal sayısal çözümleme olarak akış denklemlerin bağıntısı Eşitlik [3] ve [4]’de 
aşağıdaki gibi verilmektedir. 
 

   [3] 
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   [4] 

 
PVT modelindeki su akışı için ısı transfer denklemi: 

 

    [5] 

 
bağıntısı ile verilmektedir. 

 
Eşitlik [6]’da ışınımla olan ısı kayıpları verilmektedir: 

 

  [6] 

 
PV yüzeyine gelen güneş ışınımının bir kısmı elektrik enerjisine dönüştürülmekte, elektrik enerjisine 
dönüştürülemeyen kısmı ise modülde ısı yükü oluşturmaktadır. Bu ısı yükü PV elektrik dönüşüm 
verimini etkilemektedir. Modül sıcaklığı arttıkça elektriksel dönüşüm verimi azalmaktadır. Çalışmada 
gerçekleştirilen modellemede, PVT modüle gelen güneş ışınımının, elektrik enerjisine dönüşen ve ısıl 
kayıplarla harcanan bölümünün dışında kalan kısmı bakır boruların içindeki suya aktarıldığı kabul 
edilmiştir. Bu nedenle PV’nin elektrik dönüşüm veriminin sıcaklığa bağlı değişimi de modelleme de 
dikkate alınmıştır. PV hücre elektrik verimi ; referans koşullardaki verimi , referans verimin 

belirlendiği PV hücre sıcaklığı , PV hücre sıcaklığı ,  PV hücre verimliliğin sıcaklıkla değişim 

katsayısı olmak eşitlik [7] de verilmiştir [26]: 
 

    [7] 

 

Eşitlik [7] için  25°C,  ise 0,0045 K
-1

 olarak alınmıştır. 

 
Elektrik enerjisine dönüştürülen ve tüm ısı kayıpları çıkarıldıktan sonra kalarak bakır boruların içindeki 

suya aktarılan enerji miktarı sayesinde  değeri bulunabilir. 

 

   [8] 

 

Bir PVT modülün toplam enerji verimi ( ), elektriksel verimi ( ) ile ısıl veriminin ( ) toplamı olup 

aşağıdaki gibi verilmektedir: 
 
    [9] 

 
PVT modülün elektriksel verimi ve ısıl verimi sırası ile aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir: 

 

   [10] 

 

   [11] 

 
 
 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada Uşak üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği’nde tasarlanan ve 
deneysel olarak test edilen PVT modül için FEM kullanılarak Comsol MultiPhysics programında bir 
simülasyon gerçekleştirilmiş, 2D ısı transfer analizi yapılmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlar ile 
simülasyon elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Deneyler sonucu bulunan çıkış suyu sıcaklıkları ile 
simülasyon ile ulaşılan çıkış suyu sıcaklıkları karşılaştırılmış, istatiksel olarak değerlendirilmiştir. 
Bunun yanı sıra, PVT’nin ısıl ve elektriksel verimi ortaya konmuş, verim eğrisi hem deneysel hem de 
simülasyon sonuçları ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Şekil 3’te, simülasyon programından alınan 
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ve PVT modülün giriş ve çıkış bölgeleri için saat 13:00 verileri dikkate alınarak modellenen sıcaklık 
dağılım görüntüleri sunulmaktadır. Şekil 2a’da gösterilen PVT tabaka yapısı hatırlanacak olursa, Şekil 
3a’da giriş bölgesinde bakır borunun içinde dolaşan su sıcaklığı yaklaşık 296 K iken, çıkış bölgesini 
ifade eden Şekil 3b’de su sıcaklığının 305 K olduğu okunabilmektedir. Bu örnek için giriş ve çıkış suyu 
sıcaklıkları arasında 9 derecelik bir fark olduğu anlaşılmaktadır. PVT modülün ısıl analizini 
gerçekleştiren simülasyon programında tabakalardaki sıcaklık dağılımı rahatlıkla incelenebilmekte, 
tabakaları oluşturan malzeme farklılıkları ve boyutlandırma seçeneklerinde nasıl bir değişim oluşacağı 
belirlenebilmektedir. 

 

(a)        (b) 
 

Şekil 3. Simülasyon Sisteminin Sıcaklık Dağılımı Görüntüsü, (a) giriş bölgesi, (b) çıkış bölgesi  
 

Şekil 4’te deneysel olarak ölçümlenen PVT çıkış suyu sıcaklığı ile simülasyonla hesaplanan çıkış suyu 
sıcaklığı arasındaki ilişki ortaya konmuştur. PVT modul üzerine dik olarak düşen 323-780 W/m

2
 güneş 

ışınımı ve 9-16°C dış ortam sıcaklığı koşulları altında, giriş suyu sıcaklığı 16-23°C arasında 
değişirken, deney sonuçlarına göre ölçümlenen PVT çıkış suyu sıcaklık değerlerinin 20-37°C 
arasında, simülasyon sonucu elde edilen verilerle hesaplanan PVT çıkış suyu sıcaklık değerlerinin ise 
20-34°C arasında değiştiği bulunmuştur. Ortalama değerler üzerinden değerlendirildiğinde ise; 620 
W/m

2
 güneş ışınımı, 13°C dış ortam sıcaklığı koşulları altında, 20°C giriş suyu sıcaklığında, deneysel 

olarak ortalama çıkış sıcaklığı 30°C, simülasyonla ise 28°C olarak belirlenmiştir. Ölçümlenen ve model 
sonucu hesaplanan çıkış suyu sıcaklıkları arasındaki determinasyon katsayısı 0,94, korelasyon 
katsayısı 0,97; MSE (Mean Square Error) değeri 3,67 ve RMSE (Root Mean Square Error ) değeri 
1,92 olarak Excel istatistik fonksiyonu yardımı ile hesaplanmıştır. Buna göre deney ve simülasyondan 
elde edilen sonuçların uyum içerinde olduğu sonucuna varılabilmektedir. 
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Şekil 4. Deneysel Olarak Bulunan Çıkış Suyu Sıcaklığı İle Simülasyonda Hesaplanan Çıkış Suyu 
Sıcaklığı Arasındaki İlişki  

 
Şekil 5’te PVT modülün deneysel olarak bulunan ısıl verim eğrisi, simülasyon sonuçları ile bulunan ısıl 
verim eğrisi ve elektriksel verim eğrileri karakterize edilmiştir. PVT modul üzerine dik olarak düşen 
323-780 W/m

2
 güneş ışınımı ve 9-16°C dış ortam sıcaklığı koşulları altında, deney sonuçlarına göre 

hesaplanan ısıl verim değerlerinin 0,16 ile 0,35 arasında, simülasyon sonucu elde edilen verilerle 
hesaplanan ısıl verim değerlerinin ise 0,14 ile 0,28 arasında değiştiği bulunmuştur. Bununla birlikte 
yine aynı meteorolojik koşullarda PVT modülün elektriksel veriminin ise 0,10 ile 0,13 arasında değerler 
aldığı görülmüştür. PVT modulün toplam veriminin, ısıl ve elektriksel verimlerinin cebirsel toplamı 
olduğu hatırlanacak olursa, PVT toplam veriminin 0,30 ile 0,63 arasında değiştiği anlaşılmaktadır. 
Ortalama değerler üzerinden değerlendirilecek olursa; 620 W/m

2
 güneş ışınımı, 13°C dış ortam 

sıcaklığı koşulları altında, 20°C giriş suyu sıcaklığında, deney sonuçlarına göre hesaplanan ortalama 
ısıl verim 0,27 olarak hesaplanırken, simülasyon sonuçlarına göre hesaplanan ortalama ısıl verim 0,22 
olarak bulunmuştur. PVT modülün ortalama elektriksel verimi ise 0,11 olarak hesaplanmıştır. PVT 
modulün Şekil 5’te verilen karakteristik verim eğrisi, verimin suyun giriş sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı 
arasındaki farkın yüzeye dik gelen ışınıma oranına bağlı değişimini ifade etmektedir. Düşük dış ortam 
sıcaklıkları ve Uşak ilinde Mart ayının güneş ışınımı değerleri dikkate alındığında, tasarlanan PVT 
modulün yüksek ışınım değerlerinde daha yüksek verimlere ulaşabileceği açıktır. Bu toplam enerji 
verimi, tek bir modülde, hem elektrik üretimi hem de sıcak su eldesi amacına hizmet eden PVT 
sistemlerin potansiyelini ortaya koyma noktasında önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir. 
 

 
Şekil 5. PVT Modülün Deneysel Olarak Bulunan Isıl Verim Eğrisi, Simülasyon Sonuçları İle Bulunan 

Isıl Verim Eğrisi ve Elektriksel Verim 
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SONUÇ  
 
Bu çalışmada Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde tasarlanan ve test edilen PVT modülün 2D 
termodinamik modellemesi gerçekleştirilmiştir. Deneylerde elde edilen çıkış suyu sıcaklıkları ile 
simülasyondan hesaplanan çıkış suyu sıcaklıkları karşılaştırılmış, PVT modül için karakteristik verim 
eğrisi ortaya konmuştur. Ölçümlenen ve model sonucu hesaplanan çıkış suyu sıcaklıkları arasındaki 
determinasyon katsayısı 0,94, korelasyon katsayısı 0,97; MSE değeri 3,67 ve RMSE değeri 1,92 
olarak bulunmuştur. Ortalama değerler üzerinden değerlendirilecek olursa; 620 W/m

2
 güneş ışınımı, 

13°C dış ortam sıcaklığı koşulları altında, 20°C giriş suyu sıcaklığında, deney sonuçlarına göre 
hesaplanan ortalama ısıl verim 0,27 olarak hesaplanırken, simülasyon sonuçlarına göre hesaplanan 
ortalama ısıl verim 0,22 olarak bulunmuştur. PVT modülün toplam enerji verimi ise deneysel olarak 
0,38,  simülasyon sonuçlarına göre 0,33 olarak ortaya konmuştur. Buna göre deney ve simülasyondan 
elde edilen sonuçların uyum içerinde olduğu sonucuna varılmaktadır. Gerçek değerlere yakın sonuçlar 
sunan bu PVT modellemesi ile malzeme seçimi ve boyutlandırma denenerek, en yüksek enerji 
verimine sahip PVT tasarımı gerçekleştirilebilecek, sürekli değişken olan güneş ışınımı etkisi altında 
gerçekleştirilen deneylerde saptanması zor olan optimum akış hızı gibi parametrelerin belirlenmesi 
kolaylaşacaktır. Çalışmanın bir sonraki aşamasında simülasyon kullanılarak en uygun tasarım ve 
optimum akış hızına yönelik incelemeler gerçekleştirilecektir. PVT ısı transfer mekanizmasının ayrıntılı 
olarak ortaya konduğu bu çalışma ile hem PVT sistemlerin, hem de diğer güneş enerjisi sistemlerinin 
modellemesi ve optimum tasarımları alanındaki çalışmalara yararlı olması umut edilmektedir. 
 
 
 
 
Semboller 
 
A  alan 

 özgül ısı 

 kütlesel debi 

T  sıcaklık 
V gerilim 
I akım 

 ısı iletim katsayısı 

 ısı  

 taşınım 

 suya aktarılan ısı oranı 

 
Yunan harfleri 
 

  yayma katsayısı  

 yoğunluk 

 Stefan-boltzman sabiti 

Β sıcaklıkla değişim katsayısı 
 
Alt indisler 
 
conv taşınım 
r ışınım 
g giriş 
ç çıkış 
o çevre 
force zorlanmış 
pv  fotovoltaik 
pvt fotovoltaik termal 
ref referans 
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Kısaltmalar 
 
EVA  Etilen Vinil-Asetat 
FEM  Sonlu Elemanlar Metodu 
FDM  Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzeme 
PV  Fotovoltaik 
PVT  Fotovoltaik Termal 
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TÜRKİYEDE FOTOVOLTAİK (PV) KONUSUNDA 
GELİŞMELER, ÇIKAN SON KANUNLAR VE MEVCUT 

ÖRNEK UYGULAMALAR 
 
 

Tunç KORUN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Türkiye Güneşten elektrik (Fotovoltaik sistemler) elde etme konusunda Avrupa’da en yüksek 
potansiyele sahip ülkelerden biridir. Buna rağmen Dünya ve Avrupa’daki ülkelerin sağladığı gelişmenin 
çok azını sağlayabilmiştir. Bu konuda çıkması beklenen kanunlar oldukça gecikmeli çıkmakla beraber 
2012 yılı içerisinde çıkmış ve uygulamaya geçmiştir. Ayrıca son 2 yıl içerisinde Dünyadaki arz – talep 
dengesinin tüketici aleyhine bozulması ile birlikte fotovoltaik ürünlerin birim fiyatları ciddi miktarda 
düşüş göstermiş ve bu sistemlerin geri dönüş süresi hızla düşmüştür. Bu kapsamda Türkiye’de 
mevcut uygulamalarda artmış ve her tip binada örnek referans yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneşten elektrik, Fotovoltaik, PV, yenilenebilir enerji   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Turkey has one of the highest potentials of creating electricity from sun (Photovoltaic systems) within 
Europe and the World. Still the usage levels reached within Europe and the rest of the World have 
been much better than Turkey. The expected regulations have come out during 2012 even though 
they were delayed.  The change in the supply – demand for the photovoltaic products have resulted in 
the system prices becoming much lower in the last 2 years. This has allowed a much better return of 
investment levels in the market in general. There have been many applications in Turkey within this 
time in different type of buildings, creating many working references.  
 
Key Words: Electricity from sun, Photovoltaic, PV, renewable energy. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Elektrik enerjisi tüm Dünya için en önemli konulardan biridir. Dünyadaki farklı enerji kaynaklarının 
kullanımı ile (petrol, doğalgaz, lpg, nükleer, rüzgar, biogaz, vs) üretilen elektrik enerjisi ne kadar verimli 
bir şekilde ve çevreye zarar vermeyen bir kaynak kullanımı ile üretilebilirse, Dünya açısından o kadar 
önemli olacaktır. Fosil yakıtların yerine kullanılacak olan yenilenebilir enerji türleri bu kapsamda çok 
önem taşımaktadır ve bunların için güneş en bol olan enerji türüdür. Dünyanın toplam 1 yılda 
kullandığı enerji Dünyaya 1 günde ulaşan enerji kaynağından daha azdır. 
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2011 sonu itibarı ile Dünyada güneşten elektrik elde etme konusunda 67,000 MW kurulu kapasite 
mevcuttur. Bu kapasitenin yaklaşık yarısı ise Almanya da kurulmuştur. Avrupa güneş haritası 
incelendiğinde Almanya’nın en verimli güneş alan noktasının Türkiye’nin en verimsiz güneş alan 
noktasından dahi daha kötü konuda olduğu görülmektedir. Buna karşılık Almanya yaklaşık 25,000 Mw 
kurulu güce, Türkiye ise yaklaşık 4 Mw kurulu güce sahiptir. 
 

 
 
Bugün itibarı ile Türkiye’den çok daha küçük ülkeler olan Bulgaristan’da 100 Mw, Yunanistan’da ise 
400 Mw dan fazla kurulu sistem bulunmaktadır. 
 
 
 
 
2. FOTOVOLTAİK PANELLER  
 
Bugün itibari ile kullanımda 2 ana panel tipi bulunmaktadır. Bunlar kendi içlerinde farklı tiplerede 
ayrılmakla beraber genel özellikler şu şekildedir; 
 
Kristal Paneller; 
 

 Geniş üretici çeşitliliği vardır, kullanılan panellerin % 80 i bu tiptir 

 % 13 – 16 verim aralıkları mevcuttur 

 En az m2 alanda en yüksek enerji üretimini sağlarlar 

 Sıcak havalarda  % 25 e kadar verim kaybına uğrayabilirler 

 Bulutlanma ve yatay açı yansımasında verim kaybı mevcuttur 

 İnce film panellere göre kw birim maliyetleri daha yüksektir 
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İnce Film Paneller; 
 

 Toplam pazarın % 20 sini oluştururlar 

 Verimlilikleri daha düşük olup, % 8 – 11 arasındandır 

 Verimden dolayı eşit kW kapasite için daha fazla alana ihtiyaç duyarlar 

 Sıcakta havalarda en fazla % 12 verim kaybına uğrarlar 

 Bulutlu hava ve yatay açı yansımasında az verim kayıpları gene azdır 

 Kw başına birim fiyatları düşüktür, dolayısıyla eşit sistem kurulumunda daha ucuzdurlar. 
 

 
 
Fotovoltaik panellerin bina yada yerdeki yerleşimi ve güneşe bakış açısına göre üretebilecekleri enerji 
miktarı ciddi değişiklik gösterir ve yerleşimi bu açıdan çok önemlidir. 
 

 
 
 
 
 
3. DÜNYADA FOTOVOLTAİK FİYATLANDIRMA DURUM 
 
Dünya’da fotovoltaik konusuna son yıllarda oluşan ilgi, birçok gelişmiş ülkenin bu konuda verdiği 
teşvikler konunun oldukça hızlı gelişimini sağlamıştır. Bu kapsamda özellikle Çin de çok hızlı bir üretici 
artışı oluşmuş ve üretim kapasitesindeki gelişimi çok hızlı arttırmıştır. Buna karşılık tüketimde hızla 
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gelişmekle birlikte bu gelişim üretimin artış hızından daha yavaş olmuştur. Sonuçta 2012 itibarı ile 
dünya yıllık kullanım kapasitesi 30 Gw lara ulaşmış, ancak imalat kapasitesi bunun çok üstüne çıkarak 
yıllık 70 Gw kapasiteye gelmiştir. Bozulan arz-talep dengesi doğal olarak imalatçıların ayakta 
kalabilmek için fiyatlarını düşürmelerine ve rekabete dayanamayanların iflasına yol açmıştır. Sadece 
2012 yılında Çin ve Avrupa başta olmak üzere 200 e yakın imalatçının iflas ettiği öngörülmektedir. 
 
Buna rağmen düzelmeyen denge, son 5 yılda fotovoltaik sistemler için aşağıdaki fiyat değişim 
tablosunu oluşturmuştur; 
 

 
 
2007 yılında yaklaşık 6,000 € olan 1 kw anahtar teslim sistem kurulum maliyeti, 2012 itibarı ile 
ortalama 1,500 € mertebesine düşmüştür. 
 
 
 
 
4. TÜRKİYEDE DURUM 
 
Türkiye’deki bu fiyat düşüşüne ilaveten elektrik fiyatları da son 10 yıl içerisinde ciddi zam görerek 
artmıştır.  
 

 
 
Bugün Türkiye’de geçerli olan elektrik fiyatları aşağıdaki gibidir ; 
 

 Konut = 0.372 TL/kWh = 0.16 €/kWh 
Kdv dahil, son 1 yıllık artış % 19.6 

 Ticari = 0.317 TL/kWh = 0.14 €/kWh 
Kdv hariç, son 1 yıllık artış % 12.5 

 Sanayi = 0.263 TL/kWh = 0.12 €/kWh 
Kdv hariç, son 1 yıllık artış % 14.7  

 
Bu kapsamda bakıldığında, Türkiye’de fotovoltaik sistemlerin geri dönüş hesapları 20 yılları aşan bir 
durumdan kısa süre içerisinde 5 yılda geri dönüşe değişim göstermiştir. Bu hem düşen fiyatlar hem de 
artan elektrik maliyetleri ile oluşmuştur. 
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5. KANUNLAR  
 
Türkiye’de 2012 yılı içerisinde fotovoltaik sistemler konusunda 2 önemli kanun çıkmıştır; 
 
500 kW üstü uygulamalar; 
 
500 kW üstü yapılacak tüm uygulamalar Lisanslı elektrik üretimi kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 
devlet tarafından 300 mW ile sınırlı olacak şekilde Türkiye’nin güney ve doğu bölgelerinden trafo 
noktaları belirlenmiş ve bunların açık eksiltme usulü ile ihale edilmesi için Haziran 2013 tarihi 
belirlenmiştir. İhaleye katılmak isteyen tüm firmalara öngördükleri arazi bazında en az 6 aylık güneş 
ölçümü yapma ve bu ölçümün sonuçlarını başvuru dosyasında detaylı bildirim zorunluluğu getirilmiştir.  
Üretilen elektriğin tamamı devlet tarafından alınacak ve 10 yıllık bu alım garantisi için devlet elektriğe 
13 Dolar cent ödeyecektir. Bu rakamın böyle bir yatırım için yeterli olup olmadığı, ne kadarlık bir 
yatırımcı oluşabileceği, açık eksiltme ile bu rakamın daha da düşmesi halinde nasıl bir sonuç çıkacağı 
halen tartışılmakta olup, Haziran 2013 içinde kesin bir tarih henüz bildirilmemiştir. 
 
500 kW altı uygulamalar; 
 
Devlet 500 kW altında yapılacak olan uygulamalar için ise kullanıcılara serbestlik getirmiştir. Bu 
konuda uygulama yapacak olanların kullanım fazlası elektriklerini satmaları için aynı 13 Dolar cent 
fiyatı getirilmiştir. Ancak her tür uygulamada şebekeden alış fiyatı bu rakamın üzerinde olduğundan, 
kullanıcılar için esas fayda şebekeye satmak değil, şebekeden alımlarını minimuma indirmektir. Bina 
sahipleri kurmak istedikleri sistemi projelendirip bölge elektrik tedarik firmasına başvurmaktadırlar. 
Elektrik tedarik firmasının ise belli bir süre içinde müracaatı cevaplama zorunluluğu bulunmaktadır. 
Şebekeye elektrik satmak istemeyen ve sadece kendi içinde üretip kullanmak isteyenlerin ise başvuru 
yapma zorunluluğu olup olmadığı net değildir. Tüm dünyada en büyük kurulu güç bina çatılarına 
yapılan uygulamalar olup, bu uygulamalar Türkiye içinde çok önemlidir.  
 
 
 
6. TÜRKİYEDE MEVCUT UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
Türkiye’de özellikle son 3 yıl içerisinde hemen her tip binada farklı boyutlarda uygulamalar yapılmıştır 
ve çalışmaktadır. Farklı firmalar tarafından yapılmış bunlardan bazı örnekler aşağıdadır; 
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Fotovoltaik sistemler tüm Dünyada hızla gelişmekte olup, yenilenebilir enerji bazında elektrik üretimi 
için çok büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye’de bu konuda çok iyi bir imkana sahiptir ve gerekli 
kanunlar 2012 itibarı ile oluşturulmuştur. Fotovoltaik fiyatlarının düşüşü ve elektrik fiyatlarının artışı ile 
Türkiye için geri dönüş süreleri 5 yıllar ve altına ulaşmıştır. Mevcut örnek uygulamalar ile de bu 
konuda gelişim için gerekli her türlü alt yapı mevcuttur.  
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Tunç KORUN 
 
1965 Ankara doğumludur. İstanbul Nişantaşı İngiliz Lisesinin ardından Amerika’da Gannon 
Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bunu takiben 1990 yılında İstanbul 
Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi bölümünden lisansüstü diplomasını aldı. 1989 yılından beri 
farklı pozisyonlarda görev aldığı FORM Şirketler Grubunda Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini 
yapmaktadır. İSKİD Klima İmalatçılar derneğinin asil üyeleri arasında bulunan Tunç Korun bugüne 
kadar bu dernekte Sayman, Başkan Yardımcılığı ardından 2003-2004 yıllarında Başkanlık görevini 
üstlenmiştir. Halen derneğin üyesi olduğu EUROVENT Avrupa klima imalatçıları derneğinde İSKİD i 
temsilen üyelik ile Türkiye temsilcisi olarak katılımını gerçekleştirmektedir. TTMD derneğinin üyesi olup 
ve 2006-07 yıllarında Yönetim Kurulunda görev almıştır. 1990 yılından beri vermiş olduğu 100’e yakın 
eğitim semineri bulunmakta olan, ASHRAE ve International Ground Source Heat Pump Association 
üyesi olan Tunç Korun evli ve 1 çocuk babasıdır.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
  TESKON 2013 / YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ISI POMPALARI SEMPOZYUMU 

 
 
  
 
 
  
 

MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİNDE 
PLANLAMA VE VERİ TUTULMASINDA BULUT 
BİLİŞİM KULLANIMI 

 
 

ALPER ÖZPINAR  
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 

 
  
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 



    ______________________  1349 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Isı Pompaları Sempozyumu 

YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİNDE PLANLAMA 
VE VERİ TUTULMASINDA BULUT BİLİŞİM KULLANIMI 

 
 
Alper ÖZPINAR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yeni teknolojiler her geçen gün ortaya çıkmakta ve hızlı bir şekilde günlük hayatımızda yer almaktadır. 
Özellikle yeni, alternatif ve karbon emisyonu yaratmayan, yenilenebilir enerji üretimi kaynaklarına 
yönelik ihtiyaç her geçen gün artarak devam etmektedir. Yenilenebilir enerjilere dayalı üretim ise bu 
ihtiyacın karşılanmasında en büyük kaynak olarak görülmektedir. Bu enerji kaynaklarına dayalı 
üretimin verimliliğinin konvansiyonel üretime göre düşük olması, ayrıca toplam üretim kapasitelerinin 
doğru planlama ve öngörüm modellerine ihtiyaç duyması ise dezavantaj olarak kabul edilmektedir. 
Uygun planlama ve modelleme için ihtiyaç duyulan yüksek hesaplama ve saklama gücü ise bu 
üretimin yapıldığı ya da planlandığı alanlar göz önüne alındıkça genelde yetersiz ve yüksek maliyetli 
olmaktadır. Özellikle üretim havzalarında ileri teknoloji altyapısının olmaması ve bunların sürekliliğinin 
sağlanabileceği dağıtık hesaplama alternatiflerinin olmaması “Bulut Bilişim” alternatifini ön plana 
çıkarmaktadır. Bulut Bilişim son yıllarda yaygın olarak dağıtık hesaplama ve işleme ihtiyaçları için 
farklı alanlarda ve sektörlerde kullanılmaktadır. Bu makalede yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretimde Bulut Bilişim kullanım alternatifleri ve teknolojileri anlatılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerjiler, Üretim Planlama, Veri Madenciliği, Bulut Bilişim  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Every single day newer technologies appear and new concepts become a part of our daily lifes. The 
necessity to produce energy in alternate and carbon free ways results in paying much more attention 
to renewable energies. Renewable energies – mostly wind, solar and even wave and tidal are 
generally produced far away from the location of consumption; so transferring this energy to the 
consumption area is always an issue. The energy is consumed where the civilization exists with 
technology. On the contrary the production areas are mostly out of the city limits without high 
transportation availability and lack of facilities. Storing the data on the facility is the most preferred way 
in these days. However the amount and the quality of the data gradually increases on location storage 
and is inadequate for a global planning and organization. Cloud computing is providing the necessary 
software, hardware and infrastructure to the consumers as an on demand service. Combining the 
power of cloud computing with the suitable 3G-4G connection opens a new frontier in the planning and 
organizing the energy production based on renewable energies. This paper explains the technological 
needs of renewable energy production and how to improve that by transferring them to cloud 
computing. 
 
Key Words: Renewable Energies, Production Planning, Data Mining, Cloud Computing 
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1. GİRİŞ 
 
Yenilenebilir enerjilere dayalı elektrik üretiminde ekonomik ölçüde etkili olarak kullanılan kaynaklar ele 
alındığından öne çıkanlar rüzgar, küçük hidroelektrik ve güneştir. Diğer jeotermal, biyokütle, dalga, 
gelgit ve atıklardan üretim gibi yenilebilir kaynaklar günümüzde daha çok deneysel, küçük kapasiteli, 
lokasyona bağlı kısmen geliştirme aşamasında ya da ısıl fayda amacı ile kullanılmaktadır. (1) Ana 
kaynaklar düşünüldüğünde ise kaynakların kontrolü insanoğlundan çok doğanın ve atmosferik şartları 
kontrolü altındadır. Bu nedenle geleneksel üretim planlaması yapmak, akıllı şebekelerin kullanımı, 
esnek ücretlendirme ve tarife modeli uygulamak, talep planlamasına göre üretim yapmak gibi 
amaçların hepsinde kısa, orta vadeli ve uzun vade hesaplama yapmak gerekmektedir. Bu 
hesaplamaların bir kısmı temel meteorolojik modellere dayalı olsa da son yıllarda yapay zeka 
kullanımı ve modellemesinin ön plana çıktığı görülmektedir. (2-11) Bu çalışmaların hepsinde farklı 
matematiksel modeller kullanılarak klasik, skolastik ve deterministtik modeller ile sonuçlar 
bulunmaktadır. Çalışmalarda yerel, bölgesel ya da ulusal veriler kullanılmakta, analiz edilmekte ve 
buna göre sonuçlar oluşturulmaktadır. Çalışmalar genellikle kesikli ve belli bir zaman dilimi 
hedeflenerek yapılmaktadır. Bu modellerin gerçek üretim sistemlerinde kullanılabilmesi için belli bir 
hesaplama karmaşıklığına ulaşmış bilgi teknolojileri ve bilgisayarlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
 
 
 
2. YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ELEKRİK ÜRETİMİNDE MODELLEME VE PLANLAMA  
 
2.1. Hesaplama İhtiyacı 
 
Öngörüm ve simülasyon odaklı çalışmalarda HPC yani yüksek performanslı hesaplama sistemlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır ki bu sistemler genellikle araştırma merkezlerinde, üniversitelerde yada ulusal 
ar-ge merkezlerinde bulunmaktadır.  
 
Yenilenebilir enerjilere dayalı elektrik üretiminde son yıllardaki yaklaşım ulusal bazda üretim 
merkezleri ve santralleri kurularak bunların bir çerçeve planı altında yönetilmesi ve kapasite artırımına 
gidilmesi (12) yada bölgesel kurulumlar ile sürdürülebilirliğin ve yöresel desteğin  sağlanması 
yönündedir (13). Tüm bu farklılaştırılmış üretimlerin şebekeler üzerinde dağıtımının planlanması ve 
yönetilmesi ise farklı bir hesaplama yapısı gerektirmektedir. (14) Tüm bu sistemlerin ortak noktası 
farklı kaynaklardan verilerin alınarak işlenmesi ve buna göre planlama yapılması ihtiyacıdır. 
Hesaplama modeli farklı verileri ve kriterleri göz önüne alarak ekipman durumu, bakım planlaması ve 
üretim risklerine göre bir hesaplama modeli uygulayarak uygun çalışma yapısını oluşturacaktır. Bu 
yapı statik değil dinamik olarak 7/24 çalışmak üzere kurgulanmıştır (Şekil 1). Günümüzde yenilenebilir 
enerjilere dayalı üretim, olması gereken kapasitenin çok altında olduğundan ve henüz gerçekçi bir 
rekabet ve piyasa yapısı oluşmamış olduğundan üretim planlamasından çok lisanslama ve santral 
kurulumuna yönelik yatırımsal konular çok daha ön planda olmuştur. Ancak ülkemizde 2005 yılında 
yayınlanan 5346 sayılı kanun ve sonrasında alınan lisanslamalar ile birlikte yenilenebilir enerjilere 
dayalı elektrik üretiminde gerçekçi planlama ve modellerin yapılması diğer tüm dünya ülkeleri gibi 
önemli bir hal almıştır. Sürece çevreci, sürdürülebilir ve temiz kaynaklar açısından bakıldığında karbon 
salınımları yapmadan yapılan her üretimin moral ve etik değeri çok olsa da üretilen elektriğin üreticiler 
için cazip ve ekonomik olması için piyasadaki fosil yakıtlarına dayalı üretimler ile belli bir oranda 
rekabet edebilmesi gerekmektedir. Fosil yakıtlarına dayalı üretimin salınım ve sınırlı kaynaklara dayalı 
olması bir kenara bırakıldığında talebi anlık artış ve düşüşler ile karşılayabilmesi, üretimin rezervlere 
dayalı olması, planlamasının genellikle ekonomik koşullar ile yapılabilmesini sağlamaktadır. 
 
 



    ______________________  1351 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Isı Pompaları Sempozyumu 

 
 

Şekil 1. Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretiminde Hesaplama İhtiyacı ve Üretim Planı Modeli 
 
Hesaplama modelindeki karmaşa arttıkça ihtiyaç duyulan sunucu ve sunucu altyapısı da paralel olarak 
artmaktadır. Günümüzde 7/24 çalışabilecek ve gereken zamanlarda hesaplama yapabilecek başlangıç 
seviyesindeki sunucular bin dolar seviyelerinde başlamakta, işlemci gücü ve RAM’i artıkça onbin hatta 
HPC’lerde yüzbin dolarlara varan maliyetlere ulaşmaktadır. Bu tür sistemlerin özellikle hesaplama 
süreçlerinde elektrik tüketimleri artmakta ve ısınmalarından kaynaklı ciddi bir soğutma sistemin ihtiyaç 
duymaktadırlar. Birçok sistem odasında ısının, sistemin verimli ve sağlıklı çalışabilmesi için klimalar ile 
yaz kış 20°C düzeylerinde tutulması gerekmektedir. Bu sürecin, yaz güneşinde bir rüzgar santrali 
tarlasındaki yeterli ısıl izolasyonu yapılmamış kontrol odası ve küçük kapasiteli bir klima sistemi 
düşünüldüğünde son derece maliyetli ve verimsiz bir talep olduğu açıktır. 
 
 
 
 
2. BULUT BİLİŞİM VE BULUT HESAPLAMA 
 
Bilgi teknolojileri dünyasında ilk bilgisayarlar ve ilk ağ haberleşmesinin temellerinin atıldığı ikinci dünya 
savaşı sonrasındaki yıllarda maliyetler ve teknolojinin fiziksel talepleri nedeni ile dünya üzerinde sayılı 
bilgisayar bulunmaktaydı. 1980’lere kadar kişisel bilgisayar kavramı yerine terminal sistemleri 
üzerinden merkez bilgisayarlara bağlanılarak işlemler gerçekleşmekteydi. Ancak bu sistemlerde 
genellikle kullanıcılar terminaller üzerinden sadece sistemi kullanabilmekte, sistem ile veri alışverişi 
komutlar ve hedefler boyutunda kalmaktaydı. Internet’in yaygınlaşması, özellikle 3G ve 4G gibi 
teknolojiler ile mobil ve lokasyondan bağımsız iletişim kapasitelerinin 3G de 40Mbits gibi yüksek 
hızlara ulaşabilmesi ayrıca yakın gelecekte 4G ile 1000Mbits gibi neredeyse yerel ağda çalışma ile 
eşdeğer bir hıza ulaşılabilecek olması mobil cihazları daha etkin kullanabilmemizi sağlamıştır. Kişisel 
bilgisayarlar ve yerel sunuculardaki hesaplama ve saklama kapasitesi günümüzde, 2000’li yıllar göz 
önüne alındığında çok iyi bir düzeye ulaşmış olsa da, bununla birlikte hesaplama ihtiyacı ve 
karmaşıklığı da genel anlamda kullanılan ilk programlardan biri olan maaş hesaplama programlarında 
bile yapay zeka karar destek sistemlerine ulaşmıştır. Maaşları hesaplamak için gerekli olan 
fonksiyonda karar ve sonuç ilişkisindeki parametreler bir elin parmakları ile sınırlı ve sabit iken bir 
meteorolojik olaylarda hesaplamanın içine giren parametreler, daha siz hesaplamayı yaparken 
değişmekte ve planlamayı karmaşık hale getirmektedir. Özellikle yapay sinir ağları, bulanık mantık, 
genetik algoritmalar gibi sıklıkla kullanılan modellerde sistem öncelikle öğrenmeli, modelini sınamalı ya 
da anlık olarak alternatif çözümleri rastgele üretimler ile çoklayarak denemektedir. Meteorolojinin ya 
da REPA Rüzgar Enerjisi Potansiyel atları, GEPA Güneş Enerjisi Potansiyel atlası gibi yenilenebilir 
enerji atlaslarının verilenin kullanımı durumunda ciddi bir veri küpüne ihtiyaç duyulabilmektedir. Tüm 
bu verilerin ve hesaplamaların üretimin yapıldığı noktada tutulması ve hesaplanması ciddi bir bilgi 
teknolojileri yatırımı gerektirecektir.  
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Bu noktada bilgi teknolojilerine dayalı ihtiyaç ve taleplerin internet üzerinden servis olarak alınması ve 
kullanımı kavramını ifade eden “bulut bilişim” devreye girmektedir. Bulut bilişim bilgi teknolojisi 
ihtiyaçlarının dinamik ve esnek olarak kullanımını sağlayan ve özünde “kullandıkça öde” mantığı ile 
çalışmakta olan bir yapıdır. 
 
 
2.1. Bulut Bilişim Servis Modelleri 
 
Bulut bilişim özünde XaaS ( X as a Service )  yani her bilgi teknolojisi ihtiyacını servis olarak tüketiciye 
verilmesi üzerine kurgulanmıştır. Temelde üç ana servis yapısı bulunmaktadır.(15; 16) 
 
2.1.1. Yazılımın Servis Olarak Sağlanması - SaaS 
 
Tüketicilerin ihtiyaç duydukları yazılımları kendi bünyelerinde bulundurmak yerine bulut bilişim 
servislerini kullanarak karşılamalarıdır. Günümüzde buna en iyi örnek olarak Google firmasının vermiş 
olduğu Gmail, Google Docs ile, Microsoft firmasının vermiş olduğu LiveMail, Office 360 gibi klasik ofis 
kullanıcılarının ihtiyaç duydukları kelime işlemci, tablolama, sunum ve e-posta ihtiyaçlarını tipik bir 
internet tarayıcısı üzerinden herhangi bir kurulum yapmadan kullanabilmeleri verilebilir. 
 
2.1.2. Platformun Servis Olarak Sağlanması – PaaS 
 
Kendi yazılımlarını geliştirmek ve bunları bulut üzerinden kullanmak isteyenler için gerekli yazılımsal 
altyapı ve mimarinin bulut tarafından sağlanması hizmetine verilen addır. Microsoft Azure, Amazon 
E2C gibi platform sağlayıcıları kullanıcıların farklı amaçlar için ihtiyaç duydukları CPU gücü ve RAM 
ihtiyacını protokol ya da API kullanımı ile sağlamaktadırlar. 
 
2.1.3. Altyapının Servis Olarak Sağlanması - IaaS 
 
Kullanıcıların sanal sunucu, yüksek kapasiteli internet altyapısı, veri ve medya saklama  bulundurma 
taleplerini karşıladıkları modeldir.  
 
 
2.2. Bulut Bilişim ve Bulut Hesaplamanın Sürece Sağladığı Faydalar 
 
Bulut bilişimin en önemli faydası yerel kurulum ve hesaplama gücünün gerekmeyişidir. Bu nedenle 
hesaplama ve veri saklama gibi süreçlerin hepsi bulut üzerinden karşılanmaktadır. Yenilenebilir 
enerjilere dayalı üretimde bu süreç rüzgar türbinlerinin kontrol odalarının, hidroelektrik santral 
binalarında yada güneş enerjisi panellerinin olduğu tarla ve çatılarda sadece internet erişiminin olduğu 
basit sistemlerin olmasını sağlamasıdır. 
 
Ayrıca bulut bilişim sistemlerinde ücretlendirme ilk yatırım maliyeti yapılmadan, kullandıkça ödeme 
şeklinde olduğundan özellikle ilk yatırım maliyetinin yüksek olduğu yenilenebilir enerji sistemleri için 
çok cazip bir modeldir. Bir rüzgar türbini tarlası düşünüldüğünde kapasitedeki tüm direklerin aynı anda 
devreye alınması güçlü bir mali yapı gerektirmektedir. Genellikle kademeli devreye alınmalar tercih 
edilmekte ve her ilave direk ile bilgi teknolojileri ihtiyacı da değişmektedir. Başlangıçta tüm kapasite 
için bilgi teknolojisi yatırımı yapılsa, ilk zamanlarda atıl kalacak ve teknolojisi eskiyecek, basit bir 
sistem ile başlanıldığından zaman içerisinde yetersiz kalarak ölü bir yatırım haline dönüşecektir.  
 
Bulut sistemlerinde ise santraldeki her bir ilave sistem ve gereken hesaplama gücü için bulut 
üzerinden anlık değişim yapılabilmekte ve buna göre ücretlendirilmektedir.  
 
Anlık bilgi talebi ve ihtiyacına göre gereken hesaplamalar ancak paralel işlemci gücü ve sanallaştırma 
teknolojileri ile sağlanabilmektedir. HPC, yani yüksek performanslı hesaplama sistemleri, bu tür 
hesaplamaları çok hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmektedir. Eğer yapılan öngörümde farklı bir durum 
yoksa örneğin ani bir hava değişimi, anlık bir tüketici talebinin oluşması ya da santral bünyesindeki 
üreticilerden birinin anlık arızası gibi planlamalarda HPC ihtiyacı bulunmayacaktır. HPC’nin 
kullanılmadığı durumlarda eğer sistemin satın alınmış ise atıl olarak duracak, enerji tüketecektir. 
Bunun önüne geçilebilmesi HPC’nin bulut tarafında çözülmesi ile olacaktır.(17-20) 
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3.HESAPLAMA MODELİ VE MİMARİSİ 
 
Bu bölümde bulut bilişim ve bulut hesaplama servislerinin farklı üretim modelleri için nasıl 
kullanılabileceği ve bunların mimarilerinin nasıl şekillendirileceği anlatılmaktadır. Genel olarak dört 
aşamada üretim yapılabileceği öngörülmüştür. Bu öngörümler daha önceki bölümde de anlatıldığı 
üzere farklı talep ve özelliklere göre esnek olarak değişebilmektedir. 
 
Bu modellerde tekli üretim sadece tek bir kaynaktan ve tek bir rüzgar/hidro türbin yada panelin olduğu 
durumlardır. Tek lokasyon ise bunların aynı yerel kaynakları kullandığı araziler ve kurulum alanlarıdır.  
 
 
3.1. Tekli Üretimde Basit Model ve Mimari 
 
Tekli üretimde tüm ihtiyaçlar bulut üzerinden kullanılmaktadır. Planlama yazılımı servis olarak türbinin 
kontrol sistemlerine gerekli komutları vermektedir. Üretici tek bir sistemi olduğundan ürettikçe 
tüketecek, uygun şebekede fazlasını şebekeye verecektir. Bölgesel ya da ulusal bir planlama 
sürecinde olmayacaktır. Dolayısı ile Paas ve Iaas gibi servisleri kullanmayacaktır. 
 
 
3.2. Tek Lokasyon Çoklu Üretimde Basit Model Modeli ve Mimarisi 
 
Tek lokasyon çoklu üretimde ise birden fazla üretim istasyonu olduğundan bunların üretimleri ve 
kapasiteleri birbirlerini etkileyeceklerinden basit bir planlama yapılamayacaktır. Özellikle nehir 
üzerinde arka arkaya yerleşmiş küçük hidrolarda düşüler ve debiler bir yukardaki santralin havzasının 
ve üretimine göre değişmektedir. Benzer bir durum rüzgar tarlaları içinde geçerlidir. Tarlanın her bir 
noktasında aynı rüzgar potansiyeli ve hızı olmamaktadır.(21; 22) Her bir üretim lokasyonu için çoklu 
kriter analizine göre aynı lokasyondaki diğer üretimlerde göz önüne alınarak planlama yapılmalıdır. 
Tüm bu veriler internet üzerinden bulutta birleşmeli, Paas üzerinde çalışan lokasyona özgü planlama 
yazılımı ile desteklenmelidir. 
 
 
3.3. Çok Lokasyon Çoklu Üretim Modeli ve Mimarisi 
 
Bu yapı birden fazla üretim lokasyonu olan bölgesel yada ulusal üreticiler için geçerli bir modeldir. İlk 
iki modelin üzerine üretici firmanın bölgesel ve ulusal satış planlaması da sistemin içine girecektir. 
Saas ve PaaS sistemleri diğer üretim lokasyonlarını da göz önüne alarak planlama yapacaklardır. 
 
 
3.4. Çok Lokasyon, Hibrid Üretim Modeli ve Mimarisi 
 
Özellikle akıllı şebekeler ve ulusal planlama için hibrid üretim modelinde bu sisteme üye olan tüm 
üreticiler, santraller ve tüketicilerin arz talep dengeleri üretimdeki SaaS’lerden beslenen PaaS 
üzerinde işlenecek gelen verilerin bütünlüğü ve boyutunun fazla olması IaaS olarak da tüm verilerin 
saklanması ve işlenmesini sağlayacaktır. Buna basit bir örnek olarak 1000 tane üretim istasyonundan 
gelen anlık verilerin, şebekedeki dalgalanmaların hepsinin loglanması ve buna göre planlama ve 
ücretlendirmenin yapılması olarak ele alınabilir. Esnek tarife ve ücretlendirme modelinde tüketicinin 
talebini en iyi fiyat ve üretim modeli ile karşılarken iletim ve dağıtım süreçleri de sisteme dahil 
olacaktır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada yenilenebilir enerji santrallerinde enerji üretimi planlanması ve modellenmesi için gerekli 
olan hesaplama ve saklama gücünün bulut bilişim teknolojileri ile karşılanması konusu hesaplama 
karmaşıklığı ve maliyet unsurları ile mevcut teknolojiler göz önüne alınarak incelenmiştir.  
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ÖZET 
 
Metro tünel ve istasyonlarında, araç yangını esnasında dumanın tek yönde süpürülmesi ve dumansız 
bölgenin kaçış yönü olarak kullanılması yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemde esas 
olarak, dumanın belli sınırlar içerisine hapsedilmiş şekilde yönlendirilmesi amaçlanmakta, tek boyutlu 
akıştan bahsedilebilecek yüksek uzunluk/hidrolik çap oranı olan geometrilerde kritik hız kavramına 
başvurulmaktadır. Kritik hız yaklaşımına göre, havalandırma hızının, yangın noktası için hesaplanan 
kritik hızdan büyük olması durumunda, dumanın ters katmanlaşma yapmayacağı ve havalandırma 
yönüne ters tarafta insan tahliyesinin güvenli olacağı belirtilmektedir. Ancak bu yaklaşımda, örneğin, 
yangının aracın orta noktasında çıkması durumunda, havalandırma yönünde kalan yolcuların güvenli 
tahliyesine ilişkin bir tasarruftan bahsedilmemektedir. Bu nedenle, kritik hız kavramını, dumanın 3 
boyutlu hareketlerini ve en önemlisi insan tahliyesini hesaba katan acil durum havalandırması 
stratejileri geliştirilmektedir. Yeni geliştirilen ve geliştirilmekte olan insan tahliyesi simülasyon 
programlarının kullanılması ile, geleneksel duman yönlendirmesi uygulamalarındaki ciddi problemleri 
en aza indirecek yaklaşımlar ortaya konmaktadır. Bu çalışmada, Varşova Metrosu’nda uygulanan ve 
başarılı sonuçlar elde edilen bir çalışma ışığında, önerilen yeni yaklaşımlar irdelenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Acil durum havalandırması, CFD simülasyonları, İnsan tahliyesi, Metro yangınları.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Sweeping the smoke in a single direction and creating a safe evacuation path in the other direction is 
a common approach during vehicle fires in metro tunnels and stations. With this method, smoke is 
intended to be swept in a specified direction confined in that direction with the aid of “critical velocity 
concept” which is applicable for high length to diameter ratio systems. It is known that, as long as the 
critical velocity is satisfied with means of ventilation, smoke will not show any back layering thus will 
be kept in the desired region enabling the evacuation through the safe direction. However, providing a 
ventilation velocity which is equal to or larger than critical velocity does not propose any practical 
solution for cases in which the source of smoke divides the occupied region into two. In such cases, 
part of the population would be exposed to hot and toxic combustion products and smoke, while the 
other part would be rescued safely. For the very reason of such cases, emergency ventilation 
strategies that consider the three dimensional movement of smoke together with human evacuation 
simulations are under development. With inclusion of human evacuation simulations, emergency 
ventilation requirements can be optimized. In this study, proposed strategies are elaborated with the 
aid of findings obtained from successfully designed Warsaw Metro Line. 
 
Key Words: Emergency ventilation; CFD Simulations, Human evacuation, Metro fires. 
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1. GİRİŞ 
 
Acil durum havalandırma sistemleri, metro tünel ve istasyonlarında araç yangınına karşı alınan 
önlemlerin başında gelmektedir. Türkiye’de tamamlanmış olan ve yapımı devam eden metro 
sistemlerinin büyük çoğunluğunda, acil durum havalandırma sistemlerinin tasarımı, analizler ve 
simülasyonlarla desteklenerek yapılmakta, bu konuda uluslar arası standartlarda güvenlik önlemlerinin 
alınabilmesi için ciddi ölçüde çaba sarf edilmektedir. Acil durum havalandırma sistemlerinin 
tasarımında aranan temel unsurlar şu şekilde ifade edilebilir [1], 
 

1. Yangın anında, dumanın kontrol altına alınması ve insan tahliyesi için güvenli bir güzergah 
oluşturulması 

2. Tünel yapılarında, yangın bölgesinde, Kritik Hız’ı sağlamaya yetecek kadar taze havanın 
sağlanması 

3. Tam kapasite ile çalışma noktasına 180 saniye içerisinde ulaşabilmeli 
4. Yangın esnasında, havalandırma bacaları arasında bulunabilecek en fazla aracı göz önüne 

alması 
5. Gerekli havalandırma miktarını, güvenli bölge gereksiniminden kısa olmamak kaydı ile en az 1 

saat sağlayabilmesi. 
 
Acil durum havalandırma sistemlerinin kapasitesi, özellikle yukarıda bahsi geçen unsurlardan ikinci 
maddede belirtilen kritik hız kavramına göre tespit dilmektedir. Kritik Hız, tanım olarak, dumanın 
havalandırma yönünde hareket etmesini sağlayabilecek ve havalandırma yönüne ters yönde meyil 
etmesine engel olabilecek en düşük havalandırma hızı olarak ifade edilebilir [2,3]. Metro tünellerinde 
araç yangını senaryolarında, yüksek uzunluk/hidrolik çap oranları sayesinde tek boyutlu akış çözen 
yazılımlar kullanılmakta ve havalandırma hızının kritik hızla kıyaslanması mümkün olmaktadır [4]. 
Kritik hız kavramının geçerli olmadığı, duman hareketlerinin üç boyutlu olduğu istasyon yangınlarında 
ise, üç boyutlu Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) simülasyonları [5, 6] ile duman hareketleri 
tespit edilmeye çalışılmaktadır. 
 
Tüm mühendislik hesaplamalarının ve bilgisayar destekli analiz çalışmalarının yanında, metro 
sistemlerinin yangın güvenliği açısından tasarlanması ve değerlendirilmesi aşamasında, ulusal ve 
uluslararası standart ve kodlardan faydalanılmaktadır. NFPA 130, metro sistemlerinin acil durum 
havalandırması ve yangın güvenliği açısından değerlendirilmesinde, dünyada bir çok projede ve 
ülkemizdeki projelerin neredeyse tamamına yakınında, standart dokümanlardan bir tanesi olarak 
kullanılmaktadır. 
 
NFPA 130, yangın bölgesinde sağlanması gereken ortam koşullarına, havalandırma sisteminin 
kapasitesine, yangın açısından değerlendirilen bölgenin kaçış olanaklarının detaylarına ve yangınla 
mücadele gereksinimlerine ilişkin doğrudan ya da dolaylı ifadelerle yönlendirmelerde bulunmakta ve 
standartları belirlemektedir. Bu açıdan, metro sistemlerinin tasarımında vazgeçilmez bir kaynak 
durumunda olmasına rağmen, doğru yorumlanmadığı takdirde, projenin maliyeti açısından ve teknik 
yeterlilikler konusunda aşılması güç problemlere sebep olmaktadır. Bu problemlerin başlıcaları; 
 

 Çok yüksek inşaat maliyetlerinin oluşabilmesi 

 Yeterli inşaat sahasının bulunmadığı durumlarda mekan probleminin yaşanması 

 Çok yüksek yangından korunma sistemi gereksinimi 

 Çok yüksek acil durum havalandırma sistemi kapasitesinin oluşması 
 
şeklinde listelenebilir. Bu problemlerin çözümünün yine NFPA 130 içerisinde tarif edildiğinin bilinmesi, 
NFPA 130’dan en iyi şekilde faydalanılmasını sağlayabilmektedir. Mühendislik hesapları ve analizlerin 
yapılması, NFPA 130’a uyumlu projelerin daha az teknik problemle ve daha düşük bütçelerle hayata 
geçirilmesini mümkün kılmaktadır. 
 
Bu makalede, NFPA 130’un standart olarak kabul edildiği Varşova Metrosu tasarım çalışmasında 
uygulanan “insan tahliyesi ve yangın simülasyonlarının birlikte kullanımı” yaklaşımına yakından 
bakılacak ve farklı metro sistemi tasarımlarında NFPA 130’a uyumlu ve teknik çelişkilerin önüne 
geçebilen uygulamaların sonuçlarına değinilecektir. 
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Makalenin ikinci bölümünde metro istasyonlarında acil durum havalandırmasındaki genel uygulama 
esaslarına değinilecektir. Bir sonraki bölümde, NFPA 130’un metro istasyonlarının yangın 
durumundaki güvenliğine referans veren maddelerine göz atılacak ve bu maddelerin yorumlaması 
yapılacaktır. Dördüncü bölümde, NFPA 130 maddelerinden yola çıkılarak tasarlanan Varşova Metro 
Hattı istasyonlarından bir tanesi, hem insan tahliyesi hem de havalandırma açısından incelenecek, 
proje tasarımında uygulanan yaklaşım, detayları ile anlatılacaktır. 
 
 
 
 
2. METRO İSTASYONLARININ ARAÇ YANGINI DURUMUNDA HAVALANDIRILMASI 
 
Metro sistemlerinde araç yangını iki temel durum için değerlendirilir. İlk durum metro treni yangınının, 
araç tünel içerisinde iken fark edilmesi ve aracın bir sonraki istasyona kadar ulaştırılması durumudur. 
Yangının tünelde fark edildiği durumlarda, araç hareket edebilir vaziyette ise, istasyona kadar 
ulaştırılması sağlanır. Bu sayede hem insan tahliyesinin hem de yangına müdahalenin daha güvenli 
şekilde yapılabilmesi amaçlanır. Diğer taraftan, yanmakta olan aracın, kendi kendine hareket etme 
becerisini yitirmesi durumunda, araç tünelde kalarak yanmaya devam eder. Bu durumda hem insan 
tahliyesi hem de yangına müdahalenin tünel içerisinde yapılması gerekecektir. Bu çalışmada, aracın 
yangına rağmen istasyona getirilebildiği durum değerlendirilecek ve bu durum “istasyon içi araç 
yangını” olarak isimlendirilecektir. 
 
İstasyon içi araç yangınlarında, acil durum havalandırma sisteminin dumanı kontrol altına alması 
beklenir. Bu sayede, peron ve araçlardaki yolcuların, güvenli bir şekilde tahliye edilmesi amaçlanır. 
Ülkemizdeki metro sistemlerinin tasarımları aşamasında, acil durum havalandırma sistemlerinin ve 
istasyon kaçış olanaklarının yeterlilikleri, NFPA 130’un yangın anında perondaki yolcuların 4 dakikada 
peronu boşaltacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirten maddesine göre sorgulanmaktadır. Ancak, 
NFPA 130’daki kaçış yolu ve acil durum sistemlerinin kapasitelerine ilişkin ifadelerin, tam olarak ve 
doğru şekilde değerlendirilmesi, maliyeti artıran ve projelerde uygulanabilirlik problemi yaratan bir çok 
ek önlemin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilmektedir. 
 
NFPA 130’daki yangın anında peronun 4 dakikada boşaltılabilmesi gerekliliğini belirten ifadeye uyan 
bir istasyon tasarımı; 
 

 Yüksek maliyetli yangın ayırıcı bölmelerle güvenli bölgeler oluşturma, 

 Yangına dayanıklı kapılarla, peron katını bağlantı tünellerinden ayırma, 

 Kaçış yolu olanaklarını artırmak adına mimari tasarımlarda değişikliğe gidilmesi 
 
gibi unsurlarla desteklenmek durumundadır. Ancak NFPA 130’un istasyon yangınları için geçerli diğer 
ifadelerine başvurulduğunda, NFPA 130’a tamamen uyumlu bir tasarım için, yukarıda bahsi geçen 
önlem ya da değişikliklerin bir çoğuna gerek kalmadığı görülecektir. 
 
Varşova Metro Hattı’nda, insan tahliyesi simülasyonları, CFD yangın simülasyonları ve NFPA 130’un 
ilgili maddeleri bir arada kullanılmış, bu sayede istasyonların güvenli bir şekilde ve NFPA 130’a 
tamamen uygun olarak tasarlanabilmesi başarılmıştır. 
 
 
 
 
3. NFPA 130’DA İNSAN TAHLİYESİ VE ACİL DURUM HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ 
 
Ülkemizde daha önce yapılmış ve halen yapımı devam etmekte olan metro sistemlerinin neredeyse 
tamamında yerel idareler tarafından hazırlanmış şartnameler, NFPA standartlarına uyumluluğu 
zorunlu kılmaktadır. Metro sistemleri için, yangın ve can güvenliği önlemleri, yangın kaçış olanakları ve 
acil durum havalandırma sistemleri gibi bir çok konu NFPA 130 yardımı ile çözümlenmekte, tasarımlar 
bu standarda uygun şekilde yapılmaktadır. 
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NFPA dokümanlarının yorumlanmasında en önemli hususlardan biri, bu dokümanlardaki zorunluluk ve 
tavsiye niteliğindeki ifadelerin birbirlerinden dikkatle ayrılmasıdır. Bunun yanında, NFPA standartları, 
mühendislik analizleri ve hesaplamaları ile ispatlanabildiği sürece, yine kendi kapsamında yapılmasını 
öngördüğü, tavsiye ettiği ya da zorunlu kıldığı uygulamaların değişikliğine ve yeniden 
değerlendirilmesine izin verir ve daha önemlisi bu yönde teşvik edicidir. 
 
Bu bölümde, metro sistemlerinin acil durum havalandırması ve insan tahliyesi olanaklarını düzenleyen 
NFPA 130 maddelereine göz atılacak ve bu maddelerin hali hazırda yorumlanışına değinilecektir. 
 
 
3.1. NFPA 130’da Kaçış Yolu Olanakları 
 
NFPA 130 – 5.5.1.1: Bir istasyon için çıkış olanakları tasarımı, tren/trenlerdeki ve istasyonda bulunan 
insaların “güvenli bir bölgeye” tahliye edilmesini gerektirecek acil durum koşulları temel alınarak 
yapılmalıdır. 
 
NFPA 130 – 5.5.1.3 Alternatif Çıkış Yolları: Her istasyon platformu için bir birinden uzak en az iki adet 
çıkış yolu olanağı sağlanmalıdır. 
 
Temel olarak yukarıdaki iki madde, ve NFPA 130’da kaçış yolu olanaklarını detaylandıran diğer 
maddeler ile, bir istasyonda kaçış yolu olanaklarından kastedilen unsurlar ve kaçış yolu olanağı olarak 
değerlendirilebilecek yapılar açıkça tarif edilmektedir. Tarif edilen kaçış yolu olanaklarının, acil 
durumda istasyonun tahliyesi açısından yeterliliği ise, bu olanaklar ya da istasyonların kendileri için 
yapılmış yeterlilik tarifleri üzerinden sorgulanmaktadır. 
 
Bir istasyonda, peronun ve tüm istasyonun acil durumda tahliye edilmesi için sahip olması gereken 
kaçış yolu olanakları, nicelik olarak aşağıdaki ifadelerle tarif edilmiştir. 
 
NFPA 130 – 5.5.6.1: Madde 5.5.5.6’da tarif edilen platform yolcu yükünün, istasyon platformundan 4 
dakikada ya da daha kısa bir sürede tahliye edilebilmesi için gerekli kaçış yolu kapasitesinin 
sağlanması gerekmektedir. 
 
Bu maddede bahsi geçen 5.5.5.6 maddesi, platform yolcu yükünün hesaplanmasına ilişkin detayları 
tarif eden maddelerden biridir. 
 
NFPA 130 – 5.5.6.2: İstasyonun kendisi de, perondaki en uzak noktadan güvenli bir noktaya kadar 
tahliyenin 6 dakikada ya da daha kısa bir sürede yapılabilmesine olanak tanıyacak şekilde 
tasarlanmalıdır. 
 
NFPA 130’un platformun ve istasyonun boşaltılması sürelerine ilişkin bu maddeleri, metro 
sistemlerinin neredeyse tamamının tasarım sürecinde ilk olarak göz önünde bulundurulan 
maddelerdir. Bu maddelerde belirtilen süre kısıtlamalarının sağlanamadığı durumlarda ise, projenin en 
başında tasarımlarda büyük değişikliklere gidilmekte ya da mimari/inşaat açısından teknik 
imkansızlıkların olduğu durumlarda, güvenli alanlar tanımlamak için yüksek maliyetli ve işletme 
karmaşasına sebep olan, peron ayırıcı kapılar, yangın kapıları, yangın perdeleri gibi istasyon içi 
ekipmana dayalı önlemler alınmaktadır. 
 
 
3.2. NFPA 130’da Acil Durum Havalandırma Sistemleri 
 
Acil durum havalandırma sistemleri, tünel ve istasyon yangınlarında dumanın istenen yöne 
hareketlendirilebilmesini ve ters katmanlaşma olmadan bu yönde süpürülebilmesini sağlamalıdır. Acil 
durum havalandırma sistemleri için öngörülen bu yeterliliklerin temeli aşağıdaki NFPA 130 maddesidir 
ve çift yönlü havalandırma imkanının sağlanmasına yönelik bir ifadedir. 
 
NFPA 130 – 7.3.1: Yangın durumunda kullanılmak için tasarlanan havalandırma sistemi fanları, gerekli 
havalandırma ihtiyacına cevap verebilmek için, tünel havasını her iki tarafa da yönlendirebilecek 
kapasitede olmalıdır. 
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Yukarıda sunulan NFPA 130 maddesi de, tünel ve istasyonlarda, yangın durumunda acil durum 
fanlarının, uygun bir senaryo eşliğinde devreye alınması ve dumanın tek yönde hareketinin 
sağlanması gerektiği yönünde yorumlanarak uygulamaya geçirilmektedir. Bu maddeye ek olarak, acil 
durum havalandırma sisteminin tepki sürelerine ilişkin aşağıdaki NFPA 130 maddesi, araç yangını 
esnasında, fanların en kısa sürede devreye girmesi gerektiği ve dumanın tek yönde süpürülmesi 
gerektiği yönünde yorumlanmaktadır. 
 
NFPA 130 – 7.3.1.1: Her bir acil durum havalandırma fan motoru, durma konumundan tam devir 
değerine 30 saniyeden uzun olmayan bir sürede; değişken devirli motorlar içinse 60 saniyeden uzun 
olmayan bir sürede ulaşabilmelidir. 
 
Kaçış yolu olanakları ve acil durum havalandırma sistemlerine ilişkin NFPA 130 maddeleri dikkate 
alınarak metro sistemlerinin tünel ve istasyonlarının tasarımları gerçekleştirilmekte ve yangın güvenliği 
açısından standartlara uygun projelere imza atılabilmektedir. Ancak, bu makaleye konu olan Varşova 
Metrosu örneğindeki gibi, yapısal olarak küçük ancak yüksek yolcu yükü beklenen ve havalandırma 
sistemleri açısından alışılagelmişin dışında, asimetrik yapılara sahip olan istasyonlarda, NFPA 130’un 
yukarıda bahsedilen maddelerinden daha fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda, NFPA 130’un 
çoğu zaman dikkatlerden kaçan ancak gerçek anlamda doğru ve güvenli projelerin yapılabilmesine 
olanak tanıyan hükümlerine de göz atmak gerekmektedir. Bu sayede, mevcut mühendislik araçlarının 
ve yeni gelişmekte olan simülasyon ve modelleme yazılımlarının yardımı ile, NFPA 130’a tam uyumlu 
ve teknik çelişkileri ortadan kaldırabilen tasarımlar yapmak mümkün olabilmektedir.  
 
Varşova Metrosu tasarımında, NFPA 130’un, tasarımcıyı “mühendislik hesaplamaları ve analizlere” 
yönlendiren aşağıdaki basit ifadesinden yola çıkılmış, son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan “insan 
tahliyesi simülasyonu” yapan yazılımlardan faydalanılmış ve bu simülasyonlardan elde edilen sonuçlar 
üç boyutlu CFD analizlerinin sonuçları ile birlikte kullanılmıştır. 
 
NFPA 130 – 5.5.6.1.2: Yangın yükü, istasyon geometrisi ve acil durum havalandırma sistemlerinin 
hesaba katıldığı mühendislik analizlerine dayandırılarak, insan tahliye süresi ve yürüme mesafesi 
değerlerinde değişiklik yapılabilir. 
 
Yukarıdaki NFPA 130 maddesi ışığında, acil durum insan tahliyesinin 4 dakikanın çok üzerine çıktığı 
bir istasyonda, tüm istasyon geometrisini değiştirmek ya da yüksek maliyetli önlemler almak zorunda 
kalmadan, NFPA 130’a tam uyumlu bir tasarım yapılması mümkün olmuştur. 
 
 
 
 
4. ÖRNEK DURUM – VARŞOVA METROSU, POWISLE ISTASYONU 
 
4.1. Sistem tanımı 
 
Powisle İstasyonu, Varşova Metro Sistemi – 2. Hat üzerinde yapımı planlanan ara istasyonlardan bir 
tanesidir. Sağında ve solunda tünellerle komşu istasyonlara bağlanan bir yer altı istasyonudur. 
Türkiye’de yaygın olarak tercih edilen simetrik havalandırma yapılarından farklı olarak Powisle 
İstasyonu’nun sadece doğu tarafında havalandırma bacaları ve acil durum havalandırma fanları 
bulunmaktadır. Diğer taraftan, yine ülkemizdeki uygulamalardan farklı olarak, istasyonları bağlayan 
tüneller üzerinde havalandırma bacaları ve acil durum havalandırma sistemleri bulunmaktadır. 
İstasyonun, acil durum havalandırma sistemleri açısından asimetrik durumu, ülkemizdeki metro 
sistemlerinde sıkça uygulanan, “en kritik senaryo”’nun belirlenmesi ve sistem kapasitesinin buna göre 
seçilmesi yaklaşımını yetersiz kılmaktadır. 
 
Powisle İstasyonu için, yerel idare tarafından öngörülen yolcu yükü 3600 kişidir. Bu sayı, bir yangın 
anında perondan ve trenlerden tahliye edilmesi gereken insan yükünü ifade etmektedir. NFPA 130 EK 
dokümanlarında tarif edilen tahliye hesap yöntemleri ile yolcuların tamamının, yangın anından itibaren 
10 dakikanın üzerinde bir sürede tahliye edilebileceği hesaplanmıştır. Bu durumda temel yaklaşım, 
tahliye süresini kısaltmaya yönelik önlemlerin alınması (merdiven sayılarının artırılması, merdiven 
genişliklerinin artırılması, vb.) ya da peron üzerinde “güvenli bölgeler”’in oluşturulmasına yönelik 
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yapısal değişikliklerin uygulanması yönündedir. Ancak, Varşova Metrosu tasarım sürecinde bu 
olasılıklar değerlendirilmemiş ve detaylı insan tahliyesi simülasyonları ile NFPA 130’a uygunluk 
sorgulanmıştır. 
 
 
4.2. İnsan Tahliyesi Simülasyonları 
 
Varşova Metrosu istasyonlarında acil durum havalandırma sistemlerinin kapasitelerinin 
belirlenmesinde ve istasyon mimarilerinin yangın ve can güvenliği açısından NFPA 130’a 
uygunluklarının denetlenmesinde CFD ve insan tahliyesi simülasyonları birlikte kullanılmıştır. İnsan 
tahliyesi simülasyonları, son yıllarda, alış-veriş merkezleri, hastaneler, stadyumlar, gemiler ve 
istasyonlar gibi çok sayıda insanın bir arada bulunduğu kapalı ve açık mekanların kaçış yolu 
olanaklarının değerlendirilmesinde kullanılmaya başlamıştır. Bu sayede tasarımcılar, mekanların kaçış 
yolu olanaklarını ve genel mimari yapısını, ulusal ve uluslar arası standartlara uygun şekilde 
tasarlayabilmektedir 
 
İnsan tahliyesi simülasyonlarında sıkça başvurulan yazılımlar, Thunderhead Engineering tarafından 
geliştirilen Pathfinder, Greenwich Üniversitesi Yangın Güvenliği Mühendisliği Grubu tarafından 
geliştirilen Building EXODUS, ve açık kaynak kodu ile FDS + evac yazılımlarıdır. Varşova Metrosu 
istasyonlarının tasarımlarında BuildingEXODUS yazılımı kullanılmış ve sonuçlar CFDesign 2011 
yazılımından elde edilen duman ve sıcaklık dağılımı sonuçları ile karşılaştırılmıştır. İstasyon geometrisi 
Şerkil 1’de gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 1. Powisle İstasyonu Üç Boyutlu Modeli 
 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, Powisle İstasyonu’nda, peron katını bilet holü katına bağlayan iki adet yolcu 
merdiveni bulunmaktadır. Bu merdivenler, NFPA 130’da tarif edilen “en az iki adet birbirinden uzak 
kaçış yolu” gereksinimini karşılamaktadır. Ancak, 3600 kişilik istasyon yolcu yükü ile NFPA 130’da tarif 
edilen hesaplama yöntemleri uygulandığında, toplam tahliye süresinin 8 dakikanın üzerinde olduğu 
tespit edilmiştir. Bu süre, tahliye işlemlerinin yangının 2. Dakikasında başladığı kabul edildiğinde, 
yangının 10. Dakikasında peronda insanların bulunduğunu işaret etmektedir. Bu sonuç, peron tahliye 
süresinin 4 dakika ya da daha kısa olması gerektiğini belirten NFPA 130 maddesine uyum 
göstermemektedir. Bu aşamada, Powisle İstasyonu için insan tahliyesi simülasyonları yapılmış ve acil 
durum kaçış anında perondaki insan dağılımının elde edilmesi amaçlanmıştır. Şekil 2, 3, 4, 5 ve 6’da, 
farklı zamanlarda peronda elde edilen insan dağılımları gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Tahliye Başlangıcında Peron, Trenler ve Merdivenlerdeki İnsan Dağılımı 
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Şekil 3. Yangın 3. dakikasında İnsan Dağılımı 
 

 
 

Şekil 4. Yangın 5. dakikasında İnsan Dağılımı 
 

 
 

Şekil 5. Yangın 7. dakikasında İnsan Dağılımı 
 

 
 

Şekil 6. Yangın 10. dakikasında İnsan Dağılımı 
 

Peronun tahliyesinin 4 dakikadan uzun sürmesi, istasyon tasarımının NFPA 130’a uyumlu olmadığına 
karar vermek için yeterli değildir. NFPA 130, madde 5.5.6.1.2’ye göre, peron tahliye süreleri, tahliye 
süresince güvenliğin sağlanabildiği mühendislik analizleri ve hesaplamaları ile deteklenerek 
değiştirilebilir. Bu durumda, elde edilen insan dağılımları ile aynı senaryoda oluşan sıcak hava ve 
duman dağılımlarının karşılaştırılması, istasyon tasarımının doğru şekilde değerlendirilebilmesine 
olanak tanıyacaktır.  
 
 
4.3. Üç Boyutlu CFD Yangın Simülasyonları 
 
Üç boyutlu yangın simülasyonları, kapalı mekanlarda meydana gelebilecek yangın durumlarında, 
dumanın ve sıcak havanın mekan içerisindeki dağılımını hesaplamakta ve gerekli önlemler için alt yapı 
oluşturmakta başvurulan yöntemlerdir. Bu makalede, yangının üç boyutlu olarak modellenmesi ve 
simüle edilmesinin detaylarına girilmeyecek ancak üç boyutlu duman ve sıcaklık dağılımlarının, insan 
tahliyesi simülasyonları ile birlikte kullanımına değinilecektir. Söz konusu çalışmada, simülasyon 
programı olarak, Autodesk firmasının CFDesign 2011 programı kullanılmıştır. 
 
Powisle İstasyonu’nun asimetrik havalandırma sistem yapısı, istasyon üzerindeki en kritik bölgede 
yangın senaryosu oluşturma yaklaşımını geçersiz kılmıştır. Bu nedenle, istasyon üzerinde sanal bir 
“havalandırma stratejisi değiştirme” çizgisi oluşturulmuş, istasyondaki yangının konumuna göre 
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havalandırma yönü tayin edilmiştir. Bu makalede, duman ve sıcaklık dağılımı sonuçları açısından 
daha kritik olan batı bölgesi yangını sonuçları sunulmuştur. 
 
Şekil 7, 8, 9, 10 ve 11’de, insan dağılımı sonuçlarının verildiği anlar için sıcaklık dağılımları verilmiştir. 
Şekil 12, 13, 14 ve 15 ve 16’da ise görüş mesafesi dağılımları gösterilmektedir. Görüş mesafesi ve 
sıcaklık dağılımları peron seviyesinden 1.8 metre yükseklikte verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 7. Yangın 2. dakikası Sıcaklık Dağılımı 
 

 
 

Şekil 8. Yangın 3. dakikası Sıcaklık Dağılımı 
 

 
 

Şekil 9. Yangın 5. dakikası Sıcaklık Dağılımı 
 

 
 

Şekil 10. Yangın 7. dakikası Sıcaklık Dağılımı 
 

 
 

Şekil 11. Yangın 10. dakikası Sıcaklık Dağılımı 
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Şekil 12. Yangın 2. dakikası Görüş Mesafesi Dağılımı 
 

 
 

Şekil 13. Yangın 3. dakikası Görüş Mesafesi Dağılımı 
 

 
 

Şekil 14. Yangın 5. dakikası Görüş Mesafesi Dağılımı 
 

 
 

Şekil 15. Yangın 7. dakikası Görüş Mesafesi Dağılımı 
 

 
 

Şekil 16. Yangın 10. dakikası Görüş Mesafesi Dağılımı 
 
Yaygın olarak başvurulan yöntemle değerlendirildiğinde, yangının 7. Ve 10. Dakikalarında, görüş 
mesafesinin ve sıcaklık değerlerinin, perondaki yolcular için kritik seviyelere ulaştığı ve tahliyenin 
gerektiği şekilde yapılamadığı yorumlanacaktır. Bu durumda, NFPA 130’da tarif edilen şekliyle, 
peronun 4 dakikadan kısa sürede tahliye edilmemesi, istasyon kaçış yapılarının ve genel mimarinin 
değişikliği ile sonuçlanacaktır. Ancak, insan tahliyesi simülasyonları ile elde edilen insan dağılımı 
sonuçları ile görüş mesafesi ve sıcaklık dağılımları sonuçları birlikte değerlendirildiğinde çok farklı bir 
sonuç ortaya çıkmaktadır. Şekil 17, 18 ve 19’da, yangının 7. dakikasındaki insan, sıcaklık ve görüş 
mesafesi dağılımları birlikte verilmiştir. 
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Şekil 17. Yangın 7. dakikası İnsan Dağılımı 
 

 
 

Şekil 18. Yangın 7. dakikası Sıcaklık Dağılımı 
 

 
 

Şekil 19. Yangın 7. dakikası Görüş Mesafesi Dağılımı 
 
Şekil 17, 18 ve 19 birlikte değerlendirildiğinde, el hesabı ile yapılan tahliye öngörüleri ve CFD 
çalışmalarından elde sonuçların, bazı durumlarda, iastayonun yangın güvenliği açısından gerçek 
performansının değerlendirilmesinde yeterli olmadığı görülmektedir. El hesabı ile elde edilen toplam 
tahliye süresi, tahliye boyunca peron üzerinde nasıl bir insan dağılımı olduğu hakkında bilgi 
vermemektedir. Dolayısı ile, peron üzerinde herhangi bir noktada, tahliye tamamlanmadan önce, 
duman ve sıcaklık değerlerinin limit değerlerin üzerine çıkması, istasyonun performans açısından 
yetersiz kaldığı yönünde yorumlanmaktadır. Oysa, insan tahliyesi simülasyonları, duman ve sıcaklık 
açısından limit değerlerin aşıldığı noktalarda yolcu bulunup bulunmadığını net bir şekilde 
gösterebilmektedir. Bu senaryoda da, duman ve sıcaklık değerlerinin limit değeri aştığı bölgelerde 
yolcu bulunmadığı ve aslında istasyonun NFPA 130 açısından gerekli kriterleri sağladığı örülmektedir. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Varşova Metro Hattı istasyonlarından Powisle İstasyonu tasarımı, yangın performansı ve NFPA 130 
açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada, peron tahliye sürelerinin elle hesaplanması durumunda elde 
edilen sonuçların, istasyonun performansı hakkında yeterli bilgiyi vermediği sonucu çıkarılmıştır. CFD 
ve insan tahliyesi simülasyonlarının birlikte kullanılmasının, istasyonların yangın durumundaki güvenlik 
performanslarının doğru olarak değerlendirilmesini sağladığı görülmüştür. Bulgular aşağıda 
listelenmiştir. 
 

 Türkiye’de ve yurt dışında bir çok metro projesinde, yerel şartnamelere ek olarak uluslar arası 
standartlardan faydalanılmaktadır. NFPA 130 bu standartlar içerisinde en çok başvurulan 
dokümandır. 

 NFPA 130’da, perondan insan tahliyesi süresi üst sınırı olarak 4 dakika belirtilmiştir. Bir çok 
projede, istasyon tasarımı bu sınırlamaya göre yapılmaktadır. Çoğu zaman bu kriterin 
sağlanabilmesi için ciddi düzenlemeler ve yüksek maliyetli ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 NFPA 130, insan tahliyesi sürelerinin, istasyon performansını açıklayan mühendislik hesapları 
ve analizlerle desteklendiği sürece, artırılabileceğini belirtmektedir. 

 CFD çalışmaları, istasyonda duman ve sıcak hava hareketlerini üç boyutlu olarak elde etmekte 
kullanılmaktadır. Ancak, el hesabı ile elde edilen tahliye süreleri ile CFD sonuçları bir arada 
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kullanıldığında bile, istasyon hakkında yeterli bilgi elde edilememektedir. Bunun sebebi, tahliye 
süreleri için kullanılan hesaplamaların, perondaki yolcu dağılımı hakkında bilgi vermiyor 
olmasıdır. 

 Son yıllarda hastane, stadyum, otel, alışveriş merkezleri, gemiler, uçaklar ve istasyonlarda 
kullanılmaya başlayan yolcu tahliyesi yazılımları, insanların toplu olarak bulunduğu mekanların 
tahliyesi hakkında çok kıymetli veriler türetebilmektedir. Geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan 
tahliye simülasyon yazılımları sayesinde, perondan insan tahliyesi boyunca yolcuların peron 
üzerindeki dağılımını elde etmek mümkündür. 

 Varşova örneğinde olduğu gibi, el hesabı ve CFD sonuçları ile “yetersiz” olarak 
değerlendirilebilecek Powisle İstasyonu, insan tahliyesi simülasyonları sonucunda NFPA 130 
ve yerel teknik şartnameler açısından “yeterli” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Ülkemizde de, insan tahliyesi simülasyonlarının kullanımının yaygınlaşması, hem ekonomik 
tasarımlara imkan tanıyacak, hem de tahliye yollarındaki darboğazların ve gözden kaçan 
tehlikelerin daha kolay tespit edilmesini mümkün kılacaktır. 

 Yangın anında, yüksek tünel kesitlerinde, acil durum havalandırma sisteminin gecikmeli olarak 
devreye girmesi ve dumanın doğal hareketi ile tünelin tavan kısmında toplanması, insan 
tahliyesi açısından olumlu sonuçlar verebilmektedir. İlerleyen dönemde, tünel yangınlarında 
havalandırma sisteminin geciktirilerek devreye alınmasına ilişkin devam etmekte olan CFD 
çalışmalarının sonuçları da raporlanarak literatüre sunulacaktır. 
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TÜNELLERDE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ ESASLARI VE 
UYGULAMALARI 

 
Taner KABOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, karayolu ve demiryolu tünellerinde uygulanan yangın söndürme sistemleri incelenmiştir. 
Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılan uygulamalar, esas alınan standartlar ve yönetmelikler 
irdelenmiştir. Yangınla mücadele için kullanılan, elle ve otomatik müdahale olanakları hakkında bilgi 
verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tünel, karayolu, demiryolu, söndürme, standart.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, fire fighting systems in road and railway tunnels are investigated. Turkish and other 
national standards are considered. Information is given about manual and automatic fire extinguishing 
systems. 
 
Key Words: Tunnel, road, railway, extinguishing, standard. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Avrupa’daki istatistikler incelendiğinde, tünellerde, açık yollara göre daha az yangın çıkmaktadır. 
Çünkü tüneller, açık yollara göre daha iyi kontrol altında tutulan alanlardır. Burada aydınlatma ve 
işaretler normal yollara göre daha iyidir. Hava koşullarından araçların daha az etkilenmesi söz 
konusudur. Bütün bunlara rağmen Avrupa’da 15.000’den fazla karayolu ve demiryolu tüneli olduğu 
düşünülürse, buralarda çıkacak yangınların tahmin edilenden daha ciddi facialara yol açması söz 
konusu olabilir. 
 
 
 
 
2. TÜNEL YANGINLARINDA OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN KULLANIMI 
 
Tünellerde otomatik yağmurlama sistemleri, Japonya’da 1960’lardan beri, Avustralya’da ise 
1990’lardan beri uygulanmaktadır. Ancak Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da yakın zaman kadar tercih 
edilmemiştir. 
 
1999 yılında yayınlanan Dünya Yol Teşkilatı (World Road Association-PIARC) raporunda, tünellerde 
kurulacak otomatik yağmurlama sistemlerinin bir dizi sakıncasından bahsedilmiştir. Bunlar, petrol 
türevleri ve kimyasallarla temasta patlama riski oluşturması, araç içi yangınlarda etkinsin zayıf olması, 
işletme maliyetinin yüksek olması, kaçanların görüş mesafesini düşürmesi olarak sayılabilir. Bu 
nedenle, otomatik yağmurlama sistemlerinin, ancak tünel boşaltıldıktan sonra faydalı olabileceği, bir 
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can güvenliği sistemi olmadığı, sadece yapının korunması için kullanılabileceği görüşü 
benimsenmiştir. 
 
Teşkilat, 2000’li yıllarında ilk bölümünde yaşanan felaketle sonuçlanan yangınlar ve UPTUN (Cost-

effective Sustainable and Innovative Upgrading Methods for Fire Safety in Existing Tunnels) gibi projelerin 
başlamasıyla, 2007 yılında yeni bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda, otomatik yağmurlama sistemlerinin 
yangınlarda bazı avantajlar getirebileceği belirtilmiştir. 2008 yılında detaylandırılan raporda, hızlı ve etkili bir 
algılama sistemiyle entegre edilen yağmurlama sistemlerinin, yangınlarda etkili olduğu belirtilmiştir. 
 
Otomatik söndürme sistemleri araç içinde çıkan yangınları söndürme konusunda etkili değildir. Ancak 
araçtaki yangının yayılma hızını yavaşlatarak, diğer araçlara sıçramasını engelleyecek, daha güvenli bir 
kaçış ortamı sağlayacaktır. 
 
 
 

3. OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN TASARIMI 
 
Tüneller için tasarlanan otomatik yağmurlama sistemleri, temelde, binalar için tasarlanan yağmurlama 
sistemleriyle aynı prensiplere sahiptir. Sprinkler başlıklarının yerleşimi, boru çaplandırması, hidrolik 
analizlerin yapılması yöntemleri, bina sistemlerinden farklı değildir. Ancak tünellerin kendine has 
problemleri vardır. Tünel havalandırma sistemi ve trafik etkisi bunların başlıcalarıdır.  
 
Tünellerde kurulacak yangın söndürme sistemlerinde hedeflenen, yangının yayılmasını yavaşlatmak 
veya tasarımı tamamen önlemek, emniyetli şekilde tüneldeki insanların tahliyesini sağlamak, yangınla 
mücadele edecek ekipleri uygun koşulları oluşturmak, yapısal olarak tüneli korumak ve çevreye verilen 
zararı azaltmaktır. 
 
Söndürme sisteminin bu hedefleri yerine getirebilmesi için, 10 m/s’ye kadar hava hızlarında 
çalışabilmesi, iyi bir soğutma etkisi yaratarak yapıyı koruyabilmesi, görüş mesafesi konusunda kayda 
değer bir etkisi olması ve radyant ısıyı düşürebilmesi gerekmektedir. 
 
Otomatik söndürme sistemleri için tünellerde konvansiyonel sprinkler sistemleri kullanılabildiği gibi, su 
sisi (water mist) sistemleri de kullanılmaktadır. Su sisi sistemleri, konvansiyonel sprinkler sistemlerine 
göre çok daha küçük boyutlarda su damlacıkları üreterek, ısıyla temas eden yüzeyin artmasını, 
ortamdan daha fazla ısı çekilmesini, böylece daha az suyla daha etkin bir koruma yapılmasını 
sağlamaktadır. Ancak tünellerdeki havalandırma sistemlerinin, trafikten kaynaklanan veya doğal 
rüzgarın etkisi, su sisi sistemleri üzerinde daha büyük olmaktadır. Su sisi sitemi tasarımıyla ilgili genel 
kriterleri NFPA 750 standardı vermektedir. Su sisi sisteminin etkinliğinin belirlenebilmesi için genellikle 
1’e 1 ölçekli yangın testleri yapılması gerekmektedir. 
 
Gerek konvansiyonel sprinkler sistemlerinde, gerekse su sisi sistemlerinde, tasarım yapılırken göz 
önünde bulundurulacak bir takım parametreler bulunmaktadır. Bunlar, tünel geometrisi ve kesit alanı, 
trafik akışı (tek yönlü veya çift yönlü oluşu), tahmini yangın büyüklüğü (tehlikeli madde geçişine izin 
verilen tüneller), kaçış yollarının tasarımı, havalandırma sistemi tipi, tünel izleme ve yangın algılama 
sistemlerini durumudur. 
 
Sistemler tasarlanırken, tünelde olabilecek kaza senaryoları esas oluşturmalıdır. Örneğin tek yönlü 
trafik olan tünellerde, kaza bölgesinden ileride olan araçların rahat bir şekilde tüneli terk edebileceği 
düşünülür. Aksi yönde ise araç trafiği oluşacak ve yangın bu yönde yayılma eğilimi gösterecektir. İki 
yönlü trafiğin olduğu tünellerde ise trafik her iki yönde de oluşacaktır. Sprinkler sistemi zonlaması 
yapılırken, bu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
Sprinkler sistemlerinin zonlara bölünmesi, tünellerde sıkça rastlanan bir yöntemdir. Burada zon 
büyüklüklerini ve kaç zonun aynı anda çalışabileceğini iyi belirlemek gerekir. Uygulamada genellikle 
aynı anda iki ya da üç zonun aynı anda çalışacağı kabul edilir. Zon büyüklüğü ise, tünele girmesine 
izin verilen araç uzunluğu, tahmini yangın büyüklüğü, algılama sisteminin hassasiyet gibi 
parametrelere göre belirlenir. Avrupa ve Japonya’daki uygulamalarda, zon büyüklükleri 24 ila 50 metre 
arasında alınmaktadır. Toplam etki alanı uzunluğu da 50 ila 100 metre arasında değişmektedir. 
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Kaç sprinkler zonunun çalışacağını belirleyen, tüneldeki yangın algılama sistemidir. Algılama 
elemanları, uygun aralıklarla ve yeterli sayıda yerleştirilerek, sistem hassasiyeti kabul edilebilir düzeye 
ulaştırılmalıdır. Şekil 1’de algılama sistemi ve söndürme sisteminin çalışmasıyla ilgili bir örnek 
verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Tek yön trafikli tünelde algılama ve söndürme sistemi: 3, 4 ve 5 zonlarından gelen algılama 
sinyaliyle sistem, 3 ve 4 zonlarında yangın çıktığına karar vererek bu zonlardaki söndürme sistemlerini 

çalıştırıyor. 
 
Pratikte sıkça başvurulan yöntem, söndürme sistemlerinin, tünel operatörünün kontrolüne 
bırakılmaktadır. Algılama sisteminden gelen alarm, tünel operatörü tarafından değerlendirilerek, uygun 
görülen sprinkler zonlarının elle devreye sokulması söz konusudur. Bu sayede hatalı alarmların 
sonucunda söndürme sisteminin gereksiz yere devreye girmesi önlenmiş olur. 
 
Söndürme sisteminin başlatılmasının, tüneldeki insanların boşaltılmasından sonra yapılması 
konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre, tünel tamamen boşaltılmadan söndürme 
sisteminin başlatılmaması gerekmektedir. Bir başka görüş ise, tünel boşaltma süresinin, kazanın oluş 
şekline ve insanların davranışına bağlı olduğu, dolayısıyla tüm insanların tüneli terk etme süresinin 
değişkenlik gösterebileceği, bu nedenle söndürme sisteminin çok geç çalışması nedeniyle etkili 
olamayacağıdır. 
 
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’ne göre karayolu veya demiryolu tünellerinde otomatik sulu 
söndürme sistemi bulunması zorunlu değildir. Amerikan standartları NFPA 130 (Standard for Fixed 
Guideway Transit and Passenger Rail System, 2010) ve NFPA 502 (Standard for Road Tunnels, 
Bridges and Other Limited Access Highways, 2011) de tünellerde otomatik sulu söndürme sistemlerini 
tarif etmemektedir.  
 
Japonya’da uygulanan talimatlar ise, tünel sprinkler sistemleriyle ilgili tasarım verileri içermektedir. 
Buna göre operasyon alanı uzunluğu 50 metreden az olmamalıdır, su yoğunluğu 6 mm/dk olmalıdır, 
çalışma süresi en az 40 dk olmalıdır. Japon kodu, 1000 metreden uzun tüm tünellerde ve 300 
metreden uzun tünellerdeki trafik yoğunluğu ve iki yönlü trafik akışı durumlarına göre sprinkler sistemi 
yapılmasını önermektedir. 
 
 
 
 
4. BÜYÜK ÖLÇEKLİ TÜNEL YANGIN TESTLERİ 
 
Sprinkler sistemlerinin performansını daha iyi kavrayabilmek için, yapılmış bazı büyük ölçekli yangın 
testlerini incelemek gerekir. 
 
 
4.1. Kuriko Eski Ulusal Otoyolunda Bulunan Futatsugoya Tüneli 
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384 metre uzunluğundaki tünelde, 2,4,6m
2
 alanlardaki test tavalarında 50-300 litre petrol kullanılarak 

bir dizi test yapılmıştır. Tünele geçici olarak jet fanlar yerleştirilmiştir. Doğal havalandırma şartlarında 
ve 3 m/s hızda cebri havalandırma ile ve sprinklerli – sprinklersiz koşullarda test yapılmıştır. Tünele 
geçici olarak 36 metre uzunluğunda bir sprinkler tesisatı yapılmıştır. Sprinkler başlıkları 4 metre 
aralıklarla yerleştirilmiştir. 36 metrelik hattın 12 metresi, yangın çıkartılan alanın tam üstüne 
gelmektedir. Sistem basıncı 2.9 bar’dır ve 1 sprinklerin debisi 95 l/dk’dır. 
 
Testlerin sprinkler sistemi performansıyla ilgili sonuçları şu şekildedir: 
 

 Ölçüm yapılan tüm noktalarda hızlı bir sıcaklık düşüşü tespit edilmiştir. Sprinkler sistemi 
devreye girdikten sonra çok yüksek sıcaklık ölçülen herhangi bir nokta bulunmamıştır. 

 Alevlerin dikey hareketi engellenmiş, yatay yayılmaya yönelim görülmüştür. 

 Sprinkler sistemi açık yangını söndürmüş, ancak araç içindeki ve altındaki yangınları 
söndürememiştir. 

 Petrol yangınının boyutunu küçültmüş, ama söndürmeyi başaramamıştır. 
 
 
4.2. Yeni Tomei Otoyolu Tüneli 
 
Tünel üç şeritlidir.genişliği 8 metredir. 36 metre uzunluğunda bir bölgede homojen su dağılımını 
sağlayacak sprinkler yerleşimi yapılmıştır. 12 metrede bir detektör konulmuştur. Testte yakıt tavaları 
ve otomobiller kullanılmıştır. Test sonuçları şu şekildedir: 
 

 Sprinkler sistemi 9 m
2
 lik bir tavada çıkartılan 23MV’lık yangını söndürmüştür. 

 Çok aracın kullanıldığı ve 5m/s hava hızı altında yapılan testte, yangın sadece, başlatılan 
araba ile sağı ve solundaki birer araba olmak üzere toplam üç araçla sınırlı kalmıştır. 

 
Bu tünel testlerinde görüş mesafesinin 10 metre civarında olduğu kaydedilmiştir. 
 
 
4.3. If Assurance Tüneli, NORVEÇ 
 
IF Assurance tüneli, Oslo’nun güneyindeki Hobøl yakınlarındadır.100 metre uzunluğunda, 8 metre 
genişliğinde ve tepe noktada 6 metre yüksekliğindedir. Yaklaşık 40m

2
lik bir kesit alanı bulunmaktadır. 

Testin detaylı sonuçları kamuoyuna açıklanmamıştır. Üç tip yangın çıkartılmıştır. Birincisi üstü açık 
tava (pool) yangını, ikincisi üstü kısman kapalı tava (pool) yangını, üçüncüsü ise, üstü kısmen kapalı 
paletli yük yangınıdır. Düşük basınçlı su sisi sitemiyle 19, yüksek basınçlı su sisi sistemiyle 56 test 
yapılmıştır. 8 test de söndürme sistemi olmadan yapılmıştır. 
 
Genel olarak su sisi sitemlerinin tava yangınlarında (sıvı-akaryakıt yangını), palet yangınlarından (katı 
madde yangını) daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Palet yangınlarında, düşük basınçlı su sisi sistemi 
ısı yayılma oranını (Heat Release Rate-HRR) %40 oranında düşürmüştür. Yüksek basınçlı su sisi 
sistemi ise daha iyi bir performans göstererek HRR’yi %50-80 oranında düşünmüştür. 
 
Test sonuçlarına bakıldığında genel olark su sisi sitemlerinin 5MV’tan küçük yangınlarda çok etkili 
olamadığı görülmektedir. Ayrıca sistem ilk devreye girdiğinde görüş mesafesi 1 metrenin altına 
düşmekte, birkaç dakika sonra bu biraz artmaktadır. Sıcaklık değeri ciddi oranda düşmektedir. 
 
 
4.4. Test Sonuçlarının Genel Değerlendirmesi 
 
Büyük ölçekli test sonuçları genel olarak değerlendirilecek olursa, suyun soğutma etkisinin hem 
geleneksel sprinkler sistemlerinde, hem de su sisi sistemlerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Su bunu, 
hem yangının ısı yaymasını etkileyerek, hem de direkt olarak havayı soğutarak başarmaktadır. 
 
Genel bir değerlendirme yapıldığında, su bazlı söndürme sistemlerinin, tünel yangınlarında kontrol 
modunda işlevinin olduğu, söndürme işlemini etkin bir şekilde gerçekleştiremediği söylenebilir. Bu 
sistemlerin yapılması, tünelin ve içindeki her türlü tesisat/ekipmanın yapısal olarak korunması 
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açısından faydalı görülüyorsa, uygulamaya geçilebilir. Özellikle kanuni zorunluluğun olmadığı 
ülkemizde, böyle bir sistemin kurulum ve işletim maliyetleriyle, tünelin yangında uğrayacağı kayıp 
bedelinin karşılaştırılması, karar vermede etkin rol oynayacaktır. 
 
 
 
 
5. ELLE YANGINA MÜDAHALE SİSTEMLERİ 
 
Ülkemizde yeni yapılan karayolu ve demiryolu tünellerinde, tünel boyunca uzanan hidrant hatlarının 
yapıldığı gözlenmektedir. Yangın yönetmeliğinde bununla ilgili kesin hükümler bulunmamakla birlikte, 
Avrupa ve diğer uluslar arası standartlara atıfta bulunulmuştur.  
 
Elle müdahale sistemleri hidrant sistemi ve portatif yangın söndürücülerden oluşmaktadır. Hidrant 
sistemi, tünellerin uzunluğu ve konumuna göre tasarlanır. Hatlar kuru veya ıslak yapılabilir. Kuru hatılı 
hidrant sistemleri otomatik veya yarı otomatik tipte olmalıdır.  
 
Otomatik tip kuru sistemlerde, hidrant vanası tam açıldığında, su kontrol vanası (kuru alarm vanası) 
otomatik olarak suyu bırakır. Suyun en uzak hidrant vanasına ulaşma süresi 3 dakikayı geçmemelidir. 
Otomatik operasyonun sağlanabilmesi için hatlarda basınçlı hava ve bunu sürekli besleyen bir 
kompresör olması gerekir.  
 
Yarı otomatik kuru sistemlerde hidrantlara en fazla 1 metre mesafede bulunan bir butonla su hatlara 
verilir. Suyu en uzak hidranta ulaşma süresi yine 3 dakikayı geçmemelidir. Su kontrol vanası hidrolik 
yöntemlerle ve elle devre sokulabilir tipte (baskın-deluge vana) olmalıdır. 
 
Islak sistemler genelde donma riskinin olmadığı yerlerde tercih edilmelidir. 
 
Yönetmelikte hidrant sisteminde, hidrant aralıklarının çok riskli yerlerde 50 metreyi geçmemesi tarif 
edilmektedir. Tünellerde de genellikle bu mesafe sınırına göre hidrant yerleşimi yapılmaktadır. Hidrant 
vanaları, tüneldeki trafik yönü (tek yönlü-iki yönlü), tünelin genişliği, tünelin yapısal özelliklerine göre 
tünelin bir yönüne veya karşılıklı olarak her iki yönüne yerleştirilebilir.  
 
Hidrant vanaları 2 ½” çapta olmalı, her vananın yanında bir teçhizat kabini bulunmalı, teçhizat 
kabininde, hortumlar, lanslar, hidrant anahtarları, portatif söndürücülerin yanı sıra, haberleşme ve 
alarm verme ekipmanı da bulunmalıdır. Kabinde hırsızlığa karşı kilit sistemi bulunsa bile, yangın 
anında kabinin içindekilere kolayca ulaşmayı sağlayan önlemler alınmalıdır. 
 
NFPA 130 ve NFPA 502 standartları, hidrant seçimi ve yerleşimi konusunda NFPA 14 (Standard for 
the Installation of Standpipe and Hose Systems, 2010) standardını referans göstermiştir. NFPA 14 
standardı da 2 ½” çıkışlı hidrantları tarif etmektedir. Hidrantlar arası mesafe sınırı, sprinkler sistemi 
bulunmayan yapılar için 45 metre belirlenmiştir. 
 
Yönetmeliğe göre sadece hidrant hattının bulunduğu yerlerde 1900 l/dk’lık bir minimum debi değeri 
kabul edilmelidir. Bu debiyi en az 1 saat süreyle sağlayacak bir güvenli su kaynağı olmalıdır. Güvenilir 
su kaynağı olarak kabul edilecek kaynakların başında yangın pompa istasyonu ve yangın suyu 
deposu gelmektedir. Su deposunun, hidrant çıkışındaki 7 bar basıncı sağlayacak kadar yükseğe 
yerleştirilmesi mümkün ise –ki şehirlerarası yollarda ve demiryollarında bu bazen mümkün olur- , bu 
da güvenli bir su kaynağı olarak değerlendirilebilir. Uluslararası standartlar, şehir şebekesinin veya 
yerel hidrant sisteminin de, tünelde kurulacak sistemin debi ve basınç ihtiyaçlarını karşılamak 
kaydıyla, kullanılabileceğini söylemektedir. Ancak ülkemizde bu tür yerel yönetimlere ait şebekeler 
henüz çok az sayıda olduğu için, şimdilik bu değerlendirilebilir bir seçenek değildir. 
 
Hidrant hattına bağlı, birbirine ters yönde ve itfaiye araçlarının 18 metre yakınına kadar 
yaklaşabileceği noktalara itfaiye bağlantı ağızları yerleştirilmelidir. İtfaiye bağlantı ağzı besleme 
çapının 4” (DN100)den küçük olmaması gerekir. 
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SONUÇ 
 
Karayolu ve demiryolu tünellerinde sulu yangın söndürme sistemleri olarak ağırlıklı olarak sadece 
hidrant sistemleri kullanılmaktadır.  
 
Otomatik sulu yangın söndürme sistemleriyle ilgili dünya genelinde araştırmalar yapılmakta, sistem 
üreticileri yeni ürünler geliştirerek test etmekte ve yangınla daha etkin mücadelenin yollarını 
aramaktadırlar. 
 
Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, otomatik sulu yangın söndürme sistemlerinin, tünellerdeki yangınları 
belli bir seviyeye kadar kontrol altında tutabildiğini göstermektedir. Bu sistemlerin kurulması, bazı 
yönetmelik ve kodlarda şimdilik tavsiye seviyesinde yer almaktadır. 
 
Mevcut olan elle söndürme sistemlerinin, diğer sistemlerle entegre çalışmasının sağlanması, periyodik 
bakım ve testlerinin sürekli yapılarak sistemlerin sağlıklı çalışır durumda tutulması hayati önem 
taşımaktadır. Doğru işletilen ve takip edilen sistemler, çıkabilecek yangınların sonuçlarının felakete 
dönüşmesini önleyecek en önemli etkenlerden biridir. 
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KARAYOLU TÜNELLERİNDE SU SİSİ SÖNDÜRME SİSTEMİ 
 
 

Gökhan BALIK 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Dünyanın birçok ülkesinde karayolu tünellerinin otomatik sulu söndürme sistemi ile korunması yasal 
bir zorunluluk değildir. Hatta yangına müdahale amacıyla tatbik edilen suyun buharlaşması 
sonucunda, görüş mesafesinin azalacağı ve kaçış imkanlarının kısıtlanacağına dair görüşler de 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, özellikle yüksek miktarda yanıcı madde bulunduran araçların geçişine 
izin verilen tünellerde çıkabilecek yangınlarda, otomatik sulu söndürme sistemlerinin; yangını kontrol 
altına alma, söndürme ya da manuel müdahale için gerekli koşulları iyileştirerek maddi hasarı azaltma 
gibi etkileri olduğu bilinmektedir.  
 
Tünel yangınlarında sulu söndürme sistemlerinin etkilerinin incelendiği bilimsel araştırmalarda, gerçek 
boyutta trafiğe kapalı karayolu tünellerinde yangın testleri gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan 
araştırmalarda tünellerde kullanılabilecek otomatik söndürme sistemleri arasında, köpüklü söndürme 
sistemi ve klasik sprinkler sisteminin yanı sıra, yangına daha az su kullanarak müdahale imkanı 
tanıyan su sisi söndürme sistemleri de yaygın olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada, özellikle son 
yıllarda Avrupa’da gerçekleştirilen uluslararası kapsamlı araştırma çalışmalarının sonuçları esas 
alınarak, karayolu tünellerinde çıkabilecek yangınlara karşı su sisi söndürme sistemi kullanımının 
avantaj ve dezavantajları değerlendirilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Karayolu tüneli, Tünel yangını, Sulu söndürme, Su sisi sistemi.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Protection of road tunnels by an automatic water based fire suppression system is not a legal 
obligation in most of the countries in the world. On the contrary, there are opinions that the vapor 
generation might reduce the visibility and adversely affect the means for safe evacuation. On the other 
hand, it is known that, especially for tunnel fires associated with heavy goods vehicles, the automatic 
water based fire suppression systems are effective for either suppressing the fire or controlling it to 
enable safe conditions for manual firefighting purposes. 
 
Road tunnel fire tests can be performed in real road tunnels, which are not open to traffic, in the scope 
of scientific researches about the effects of water based fire suppression systems. In such studies, 
several types of automatic water based fire suppression systems have been widely investigated, such 
as foam suppression system and conventional sprinkler system, as well as water mist system, where 
fire is aimed to be suppressed with less amount of water. In this study, the advantages and 
disadvantages of using water mist fire extinguishing system for tunnel fires are evaluated based on the 
results of international comprehensive research projects conducted in Europe. 
 
Key Words: Road tunnel, Tunnel fire, Water based fire suppression, Water mist system. 
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1. GİRİŞ 
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesinin 2.fıkrasında, “Tasarımcılar 
tarafından, bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda ve metro, marina, 
helikopter pisti, tünel, stadyum, havalimanı ve benzeri kullanım alanlarının yangından korunmasında 
Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya 
Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da 
kullanılabilir” hükmü yer almaktadır. Karayolu tünellerinde otomatik sulu söndürme sistemi tesis 
edilmesi ile ilgili bir Türk Standardı veya Avrupa Standardı bulunmadığından, uluslararası geçerliliği 
olan standartlar dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada, karayolu tünelleri için uluslararası geçerliliği olan 
standartlar, gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ve özellikle Avrupa’da yapılan kapsamlı araştırmaların 
sonuçları göz önünde bulundurularak, karayolu tünellerinde otomatik söndürme sisteminin etkinliği 
değerlendirilmektedir. 
 
Karayolu tünellerinde çıkabilecek yangınlar için, tünel boyunca otomatik sulu söndürme sistemi tesis 
edilmesi konusunda karşı görüşler bulunmaktadır. Yangın sırasında otomatik söndürme sisteminden 
akacak olan suyun buharlaşması neticesinde yoğun bir su buharı açığa çıkacağı ve bu nedenle görüş 
mesafesinin azalacağı ve tünelde kalan kişilerin kaçış güvenliğinin tehdit altında olacağı 
tartışılmaktadır.  
 
Başta Fransa olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde ve ayrıca Amerika, Kanada, Japonya ve Hindistan 
gibi ülkelerde teknik komiteleri bulunan World Road Association (PIARC) tarafından ilk olarak 1999 
yılında ve daha sonra 2004 yılında tünellerde yangın ve duman kontrol sistemleri ile ilgili 
düzenlemelerin ele alındığı kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır [1]. Bu raporda yer alan bilgilere göre, 
2004 tarihi itibariyle; İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde karayolu 
tünelleri için sprinkler sistemi öngörülmediği, Danimarka ve Finlandiya’da klasik sprinkler sistemi ile 
ilgili çalışmalara yer verildiği, Norveç’te ise otomatik su sisi söndürme sistemi üzerine çalışmalar 
yapıldığı belirtilmiştir. Dünya genelinde ise tünellerde sprinkler sistemi kurulumunun önemle ele 
alındığı ülkeler arasında Japonya ve Avustralya gösterilmekte, bunun yanı sıra Amerika’da eyaletlere 
göre farklı uygulamalar söz konusu olmakla birlikte sprinkler sistemi ile korunan tüneller bulunduğu 
belirtilmektedir.  
 
Avrupa’daki karayolu tünellerinin mevcut durumlarının belirlenmesi ve teknolojiye uygun olarak 
geliştirilmesi amacıyla, Avrupa Beşinci Çerçeve Programı kapsamında 19 ülkeden 41 kuruluşun 
ortaklığındaki bir konsorsiyum tarafından UPTUN (UPgrading TUNnels) adlı bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir [2]. Dört yıl süren ve 2006 yılında tamamlanan bu kapsamlı çalışmada gerek 
deneysel gerekse sayısal yöntemlerle tünel yangınları incelenmiştir. Çalışma kapsamında, trafiğe 
kapalı durumda olan karayolu tünellerinde farklı söndürme sistemleri ve farklı yangın yükleri için 
yangın testleri gerçekleştirilmiştir. UPTUN projesinin ardından Avrupa’da tünellerde yangın güvenliği 
ile ilgili yapılan en kapsamlı çalışma, 2010 yılında başlayan ve halen devam eden SOLIT (Safety Of 
Life In Tunnels) projesidir [3]. Bu proje daha çok Almanya merkezli olarak yürütülmekte ancak çalışma 
kapsamında yapılan tünel yangın testleri İspanya’da gerçekleştirilmektedir. SOLIT projesinde 100 MW 
değerine kadar olan yangın yükleri için gerek su sisi söndürme sistemi gerekse diğer sabit yangın 
söndürme sistemleri incelenmiştir.  
 
Amerika’da yangın güvenliği ile ilgili esasların belirlendiği en önemli kaynak, 1800’lü yılların sonlarında 
kurulmuş olan National Fire Protection Association adlı sivil toplum kuruluşuna bağlı teknik komiteler 
tarafından hazırlanan NFPA yangın kodlarıdır. Yangın güvenliği ile ilgili her türlü özel uygulamalara 
yönelik ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ve ortalama 3-4 yılda bir güncellenen NFPA kodları arasında, 
karayolu tünelleri ile ilgili olarak NFPA 502 ve su sisi sistemleriyle ilgili olarak NFPA 750 adlı yangın 
kodları bulunmaktadır [4, 5]. Öte yandan, genellikle resmi bir yazım dili ile hazırlanan NFPA kodlarının, 
basit anlatımlar ve ilave şekillerle desteklenerek açıklandığı NFPA El Kitabı’nda, su sisi sitemleri için 
ayrı bir başlık altında bilgi verilmektedir [6]. 
 
Ülkemizde su sisi yangın söndürme sistemlerinin tesis edildiği bazı özel uygulamalar bulunmakta 
birlikte, daha az su kullanarak yangını söndürmeyi hedefleyen bu sistemin tasarım esasları birçok 
tasarımcı tarafından henüz yeterince anlaşılamamıştır. Profesyonel düzeyde olmamakla birlikte, İTÜ 
Makina Fakültesi’nde son sınıf öğrencileri için zorunlu olan Bitirme Tasarım Projesi kapsamında, gerek 
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su sisi sistemi gerekse bu sistemin karayolu tünellerine uygulanması ile ilgili iki ayrı çalışma yapılmıştır 
[7, 8]. 
 
 
 
 
2. KARAYOLU TÜNELLERİNDE GENEL YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 
Yangın güvenliğine yönelik önlemlerin; operasyonel, mimari, elektrik ve mekanik sistemleri de içine 
alan bir bütün şeklinde değerlendirilmesi esastır. Tünel içerisinde alınması zorunlu olan yangın 
güvenlik önlemlerinin seviyesi tünelin uzunluğu ile ilişkilidir. NFPA 502’ye göre söz konusu önlemler 
açısından tüneller aşağıdaki beş ayrı kategoride değerlendirilmektedir.  
 

 Kategori X: tünel uzunluğunun 90 m’yi aşmadığı tüneller 

 Kategori A: tünel uzunluğunun 90 m ile 240 m arasında olduğu tüneller 

 Kategori B: tünel uzunluğunun 240 m ile 300 m arasında olduğu tüneller 

 Kategori C: tünel uzunluğunun 300 m ile 1000 m arasında olduğu tüneller 

 Kategori D: tünel uzunluğunun 1000 m’yi aştığı tüneller 
 
 
2.1. Genel Yangın Güvenlik Önlemleri 
 
Uzunluğu 1000 m’yi geçen ve NFPA 502’ye uygun olarak tasarlanan bir karayolu tünelinde aşağıdaki 
önlemlerin alınması gerekir.  
 

 Geliş ve gidiş tüpleri birbirinden yangına dayanıklı duvarlar ve geçiş kapılarıyla ayrılır.  

 En fazla 200 m aralıklarla tüpler arası yaya geçiş yolları düzenlenir ve çıkışlar için acil durum 
yönlendirmesi yapılır.  

 Gerektiğinde tünel girişindeki trafiği durdurmak için sinyalizasyon ve dijital uyarı levhaları tesis 
edilir.  

 Radyo yayını üzerinden duyuru ve acil yönlendirme sistemi ile tünel içerisinde belirli 
noktalardan telefonla iletişim imkanı sağlanır. 

 Otomatik yangın algılama sistemi (CCTV, ihbar butonu, dedektör ve yangın alarm paneli) tesis 
edilir.  

 Otomatik tünel havalandırma sistemi tasarlanır.  

 Yangın dolapları, itfaiye su alma ağızları, söndürme tüpleri gibi manuel yangın söndürme 
ekipmanları bulundurulur ve bunları besleyen yangın pompaları ile su depoları tesis edilir. 

 Acil durum aydınlatma sistemi, acil durum güç kaynağı, acil kaçış planı yerleştirilmesi gibi 
önlemler alınır. 

 
NFPA 502’ye göre otomatik sulu söndürme sistemi kurulması bir zrunluluk değildir ancak bu tür bir 
sistem tesis edilirse, sprinkler sistem tasarımıyla ilgili esasların tanımlandığı NFPA 13’e uygun bir 
sistem kurulması istenir. 
 
 
2.2. Yangın Senaryosu 
 
Yangın güvenliği açısından tesis edilen tüm sistemler ve operasyonel önlemler önceden belirlenmiş bir 
yangın senaryosuna uygun olarak çalıştırılır. Uzunluğu 1000 m’yi geçen ve NFPA 502’ye uygun olarak 
tasarlanan bir karayolu tüneli için uygun bir yangın senaryosu aşağıda özetlenmiştir.  
 
Yangının algılanmasıyla birlikte devreye giren tünel havalandırma sistemi, tam kapasiteyle yangın 
modunda çalışmaya başlar. Tünel havalandırma sistemi, tünel boyunca havanın trafik akış yönünde 
belirli bir hızda akışını sağlayacak ve yangın çıkış noktasının ilerisinde tünel kesiti boyunca herhangi 
bir noktada geri akış olmasını engelleyecek şekilde tasarlanır. Böylece, yangın çıkış noktasından 
sonraki araçlar dumanın ilerleme hızından daha yüksek bir hızla tüneli terkederken, yangının 
gerisindeki araçlardan inen kişiler dumandan arındırılmış bir ortamda yan tüpe geçişleri kullanarak 
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güvenli bir bölüme ulaşabilirler. Aynı anda tünel girişlerinde yer alan dijital yönlendirme tabelaları 
aracılığıyla yönlendirme yapılarak tünele araç girişi engellenir ve tünele giden yollardaki trafik akışı 
düzenlenir.  
 
Havalandırma sistemi aynı zamanda itfaiye ekiplerinin kaza noktasına kadar güvenli bir şekilde 
ulaşmasına ve yangına kolay müdahale edilmesine olanak sağlar. Tünel içerisinde yangının 
duyurulması ve insanların yönlendirilmesi için radyo yayını üzerinden acil yönlendirme anonsları 
yapılır. Günümüzde, tünel içerisindeki duyurular ve acil durum anonsları için, çınlama etkisinden dolayı 
hoparlör kullanımı tercih edilmemektedir. 
 
 
2.3. Yangın Yükü ve Açığa Çıkan Isıl Güç 
 
Yangın söndürme sistemlerinin tasarımında etki eden en önemli parametrelerden biri de yangın yükü 
ve yangında açığa çıkan ısıl güç değeridir. Karayolu tünelleri için bu parametreler, tünele girmesine 
izin verilen araç türüyle ilişkilidir. Araç yangınlarında açığa çıkan ısıl güç değerinin araç türüne göre 
değişimi Tablo 1’de verilmiştir (NFPA 502). Açığa çıkan ısıl gücün pik değere ulaşma süresi yanıcı 
malzemenin türüne göre değişmekle birlikte, tasarımda bu sürenin 10 dk şeklinde alınabileceği 
düşünülebilir. Ayrıca tünel yangınlarında yangının başlangıç noktasının hemen üzerindeki alev 
sıcaklıklarının 1000 ila 1400

o
C arasında değiştiği bilinmektedir.  

 
Tablo 1. Araçlar için tipik yangın yükü değerleri (NFPA 502) 
 

Araç Türü Pik Yangın Yükü (MW) 

Otomobil 5-10 

2 ila 4 adet Otomobil 10-20 

Otobüs 20-30 

Yük Kamyonları 70-200 

Tanker 200-300 

 
Birçok karayolu tüneli, tehlikeli madde taşıyan araçların yanısıra, kamyon, tır ve benzeri ağır 
vasıtaların kullanımına kapalı olacak şekilde işletilmektedir.  
 
 
2.4. Otomatik Söndürme Sistemleri için Tasarım Kriterleri 
 
Tünel yangınlarına karşı tesis edilen otomatik söndürme sistemlerinin başarısını ölçmek için çeşitli 
tasarım kriterleri tanımlanmıştır. Kurulacak olan sistem yangını söndüremese dahi; görüş mesafesi, 
sıcaklık ve ışınım ısı akısı açısından belirli değerlerin aşılmasını engellediği taktirde başarılı 
sayılmaktadır.  
 
UPTUN projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, yolcuların can güvenliğinin sağlanması açısından, 
yangının çıkış noktasından 32 m uzakta görüş mesafesinin en az 10 m olması, 29 m uzaklıkta 
ortalama kuru termometre sıcaklığı değerinin en fazla 60

o
C olması ve ışınım ısı akısı değerinin 2 

kW/m
2
 değerini aşmaması hedeflenmiştir. Yangına müdahale ekiplerinin güvenli çalışabilmesi için ise 

aynı mesafelerdeki ortalama sıcaklık ve ışınım ısı akısı değerlerinin sırasıyla 100
o
C ve 5 kW/m

2
 

değerlerini aşmaması istenmektedir. İtfaiye ekiplerinin termal kameraya sahip olacağı 
düşünüldüğünde görüş mesafesi ile ilgili bir sınırlama tanımlanması gerekmemektedir. Son olarak 
tünelin yapısal güvenliği açısından, en zorlu koşulların oluştuğu yangın çıkış noktası yakınında açığa 
çıkan ısıl güç değerinin 20 MW değerini aşmaması ve tavan sıcaklığının 300

o
C değerinin altında 

kalması istenir. Ayrıca yangının yayılmaması için, yangın çıkış noktasının 20 m uzağında ışınım ısı 
akısının 5 kW/m

2
 değerini geçmeyerek, bu noktada bir başka malzemenin tutuşmaya başlamasının 

engellenmesi amaçlanmaktadır. 
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3. OTOMATİK SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 
 
İlk olarak 1940’lı yıllarda bazı özel uygulamalar için kullanılan otomatik su sisi yangın söndürme 
sistemleri, kapalı mekanlarda meydana gelen yangınları başarıyla söndürebilmektedir. Su sisi 
sistemlerinde soğutma ve boğma gibi söndürme etkilerinin yanısıra, ışınımla ısı geçişini azaltma 
etkisiyle de yangının söndürülmesi amaçlanır. Klasik sprinkler sistemine göre çok daha az miktarda 
suyun kullanıldığı ve spreyi oluşturan damlacıkların çok küçük olduğu su sisi sistemleri, suyun 
yanmamış malzemelere verdiği zararın önemli ölçüde azaltıldığı bir çözüm olarak 
değerlendirilmektedir. Klasik sprinkler sistemine göre damlacıkların daha küçük olmasının olumsuz 
yanı ise, su sisi spreyindeki damlacıkların yangının kaynağına ulaşmak için yeterli momentuma sahip 
olmamasıdır. Su sisi sistemlerinin çalışma prensibini açıklayan en ilginç örnek, su sisi sisteminin; 
büyük bir oda içerisinde yanmakta olan bir mumu söndürememesidir. Ortam sıcaklığı buharlaşma için 
yeterli düzeye gelmediği sürece, spreyi oluşturan damlacıklar buharlaşma için gerekli sıcaklığa 
ulaşamayıp havada asılı kalmaya devam etmekte ve mum söndürebilecek düzeyde bir soğutma ya da 
boğma etkisi ortaya çıkmamaktadır.  
 
 
3.1. Su Sisi Sistemlerinin Sınıflandırılması 
 
NFPA 750’ye göre su sisi sistemlerinin farklı şekillerde sınıflandırılması mümkündür. 
 
3.1.1. Su Basıncına Göre Sınıflandırma 
 
Kullanılan su basıncının 12.1 bar değerinin altında olduğu sistemler düşük basınçlı, 34.5 bar değerinin 
üstünde olduğu sistemler ise yüksek basınçlı su sisi sistemleri şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu iki 
sınır değerin arasındaki su basınçları için ise, orta basınçlı sistem tanımlaması yapılmaktadır.  
 
3.1.2. Nozul Türüne Göre sınıflandırma 
 
Ticari su sisi sistemi uygulamalarının çoğunda basınçlı su dar bir orifisten geçirilerek küçük parçalara 
ayrılmaktadır. Bazı örnek tasarımlar için debi ve basınç değerleri Şekil 1’de verilmektedir (Mawhinney, 
2008).  
 

 
 

Şekil 1. Basınçlı jet su sisi nozul tasarımları (Mawhinney, 2008). 
 

Basınç  : 5 – 200 bar 
Koni açısı : 60° – 120° 
Debi  : 0.1 – 10 L/dak 

     Filtre 

Girdap 
mekanizması 

Girdap  
odası 

Normal açıklık : 72.5 
Su basıncı : 5 – 200 bar 
Su debisi : 35 L/dak 
Koni açısı   > 120° 

Isıya duyarlı 
otomatik nozul 
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Bunun yanısıra, sprinkler sisteminde olduğu gibi bir deflektöre çarptırılarak parçalandığı tasarımlar da 
mevcuttur. Şekil 2’de bazı spiral deflektörlü nozul tasarımları verilmektedir (Mawhinney, 2008). 
 

 
 

Şekil 2. Spiral deflektörlü su sisi nozul tasarımları (Mawhinney, 2008). 
 

Su sisi sistemlerinde suyun parçalanması için basınçlı havanın kullanıldığı iki akışkanlı sistemler de 
yer almaktadır. 

 
 

Şekil 3. İki akışkanlı su sisi nozul tasarımları (Mawhinney, 2008). 
 
3.1.3. Damlacık Çapına Göre Sınıflandırma 
 
Bir spreyin su sisi şeklinde sınıflandırılabilmesi için spreyi oluşturan damlacıkların ortalama çapının 1 
mm değerinin altında olması gerekmektedir. NFPA 750’ye göre, sprey içerisindeki damlacıkların 
toplam hacmının %90’ını oluşturan damlacıkların herbiri; 
 

 200 m’den küçük ise 1.sınıf su sisi 

 400 m’den küçük ise 2.sınıf su sisi 

 1000 m’den küçük ise 3.sınıf su sisi şeklinde sınıflandırma yapılmaktadır.  
 

Spiral tip su 
sisi nozulu 

Eşmerkezli koniler 
90° ve 120° 

Hava 

Sıvı 

Su 

Sis 

Sprey açısı  : 90° - 120° 

Debi    : 5 – 25 L/dak 

Hava/sıvı oranı (kütle) : 0.10 

Su basıncı  : 4 – 5 bar 

Hava basıncı  : 5 – 7 bar 

Sprey açısı  : 72° 

Debi   : 20.1 L/dak 

Hava/sıvı oranı (kütle) : 0.27 

Su basıncı  : 4.48 bar 

Hava basıncı  : 5.17 bar 

Sis 

Hava 
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Damlacık çapı (m) 

Şekil 4. Su Sisi Sistemlerinin Damlacık Çapına Göre Sınıflandırılması (Mawhinney, 2008). 
 

 
3.2. Klasik Sprinkler Sistemi ile Su Sisi Sistemi Tasarım Kriterlerinin Karşılaştırılması 
 
Klasik sprinkler sistemlerinde olduğu gibi, ıslak sistem, kuru sistem, ön uyarılı sistem ve baskın sistem 
gibi kullanım şekillerine göre bir sınıflandırma da yapılabilmektedir. Suyun donma riskinin bulunduğu 
karayolu tünelleri uygulamaları için genellikle baskın sistem tercih edilmektedir. Japonya ve Avustralya 
gibi ülkelerde tüneller için sprinkler sistemi zorunlu olup, baskın sistem olarak tasarlanan klasik 
sprinkler sisteminde su debisi sırasıyla 1200 l/dk ve 1800 l/dk şeklindedir. Tünel uygulamalarında 
sprinkler sistemi ile su sisi sistemindeki tasarım değerlerinin karşılaştırılması için, Japonya ve 
Avustralya’da esas alınan değerlerle, UPTUN projesi kapsamında tesis edilen düşük basınçlı ve 
yüksek basınçlı su sisi sitemlerinde kullanılan değerler Tablo 2’de birarada gösterilmiştir.  
 
Tablo 2. Tünellerde Sprinkler Sistemi ile Su Sisi Sistemindeki Tasarım Kriterlerinin Karşılaştırılması 
(UPTUN) 
 

 Klasik Sprinkler Sistemi 
Baskın (Deluge) sistem 

UPTUN Projesi  
Deneysel Çalışmalar 

Japonya Avustralya Düşük Basınç Yüksek Basınç 

Su debisi (l/dk) 1200 1800 221-683 140-550 

Su basıncı (bar) ~5 ~5 3-10 60-120 

Nozul sayısı (adet) - - 30-40 8-10 

Tasarım yoğunluğu l/(dk*m
2
) 6 10 1.1-3.3 0.5-2.3 

Operasyon alanı (m
2
) 200 200 140-210 230-290 

 
Yukarıdaki tabloda verilen değerlere göre, su sisi sisteminde kullanılan su debisi klasik sprinkler 
sisteminde kullanılan miktarın ortalama %20’si mertebesine düşürülebilmektedir. Buna karşılık düşük 
basınçlı su sisteminde su basıncı değeri sprinkler sistemi ile aynı mertebede iken, yüksek basınçlı su 
sisi sisteminde 60 bar değerinden başlayan basınç değerleri söz konusudur. Öte yandan yüksek 
basınçlı su sisi sisteminde tasarım yoğunluğunun 0.5 l/(dk*m

2
) seviyesine kadar düşürüldüğü ve 230 

m
2
 operasyon alanında sadece 8 adet nozul kullanılarak tasarım yapılmakta olduğu dikkat çekicidir. 

 
 
 
 
3.3. Su Sisi Sistemi ile Gerçekleştirilen Tünel Yangın Testleri 
 
Tünellerde meydana gelebilecek kazalar ve araç arızaları sonucunda çıkabilecek yangınlarda açığa 
çıkan ısıl güç değerinin yüksek olması nedeniyle, su sisi sisteminin karayolu tünelleri için uygun 
olabileceği öngörülmüştür. Öte yandan, belirli bir uzunluğun üzerindeki tünellerde yangın güvenliği 
açısından tesis edilmesi zorunlu olan havalandırma sistemi nedeniyle, su sisi spreyinin yangının 
merkezine ulaşamadan hava akımına kapılarak etkili olamaması riski de söz konusudur. Bu iki etki, 
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özellikle Avrupa’da UPTUN ve SOLIT gibi projeler kapsamında yapılan deneysel çalışmaların yolunu 
açmıştır. 
 
UPTUN projesi kapsamında birebir ölçekteki trafiğe kapalı tünellerde düşük ve yüksek basınçlı su sisi 
sistemleri aktive edilerek gerçekleştirilen yangın testlerinin sonuçlarına göre, yangın araç gövdesinin 
içinde olduğu sürece yangının kaynağına suyun ulaşması mümkün olmadığından, yangın 
söndürülememektedir. Ancak yangında açığa çıkan ısıl gücün 20 MW değerinin üzerine çıkmasının 
önlendiği ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi için uygun çalışma koşullarının sağlandığı görülmüştür. 
Kaçış güvenliği açısından bakıldığında ise, ortalama sıcaklığın uygun değerlere düşürüldüğü 
görülürken, görüş mesafesi kriterinin yerine getirilemediği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, tasarım 
kriteri olarak belirlenen mesafesinin ötesinde, görüş uzaklığının arttığı ve ortalama sıcaklıktaki düşüş 
nedeniyle de kaçış güvenliğinin genel olarak iyileştirildiği şeklinde bir yorum yapılmıştır. 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Dünya genelinde, Japonya ve Avustralya gibi birkaç ülke dışında karayolu tünelleri için otomatik sulu 
söndürme sistemi yasal bir zorunluluk değildir. Risk değerlendirmesi açısından ise, özellikle yüksek 
yangın yükü ihtiva eden araçların kullanımına açık olan tünellerde, gerek can güvenliği gerekse 
tünelde oluşabilecek maddi zararın önlenmesi açısından otomatik söndürme sistemi tesis edilmesinin 
yararlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Su sisi sitemlerinde klasik sprinkler sistemine göre yangının daha az 
su ile söndürülmesi amaçlanmakta olup, gerekli su miktarı yaklaşık %20 mertebesine 
düşürülebilmektedir. 
 
Karayolu tünelleri için otomatik yangın söndürme sistemi olarak su sisi sistemi tesis edilmesinin 
avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymak üzere, özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Programları 
kapsamında yüksek bütçeli araştırma projeleri yürütülmektedir. Bu kapsamda birebir ölçekli tünellerde 
gerçekleştirilen yangın testlerinin sonuçlarına göre, gerek düşük veya yüksek basınçlı su sisi sistemi 
gerekse klasik sprinkler sisteminin, araç gövdesi içindeki yangınları söndüremediği ancak yangının 
tünele zarar verecek düzeye ulaşmasını engelleme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini kolaylaştırma 
gibi faydalar sağladığı görülmüştür. Düşük basınçlı su sisi sistemlerinde damlacıklar tünel 
havalandırma sisteminin oluşturduğu hava akımından etkilenirken, yüksek basınçlı su sisi 
sistemlerinde bu etkinin oldukça azaldığı gözlenmiştir. Can güvenliği açısından, su sisi sistemlerinin 
ortalama sıcaklığı düşürmek gibi olumlu etkileri olduğu gibi, özellikle yangın çıkış noktasına yakın 
bölgelerde görüş mesafesini azaltacak düzeyde bir buharlaşmaya yol açmak gibi olumsuz yönlerinin 
olduğu da görülmüştür. Yangın testlerinin sonuçlarının daha güvenilir hale getirilebilmesi için, 
günümüzde sıvı yakıtların ya da tahta çıtaların tutuşturulması ile gerçekleştirilen bu testlerin, gelecekte 
çeşitli mallarla yüklü gerçek araçların tutuşturulması yoluyla yapılabilmesi hedeflenmektedir. 
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BİNALARDA YAPI VEYA YALITIM MALZEMESİ OLARAK 
KETEN YAĞI TEMELLİ MALZEMELERİN 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
 
 

Figen BALO 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu makale, yapı veya yalıtım malzemelerinin yoğunluk, ısıl iletkenlik, basma mukavemeti ve çekme 
mukavemeti üzerinde uçucu kül (UK), doğal kil (DK) ve modifiye edilmiş keten yağının (MKY) etkisini 
değerlendirmek için yapılan bir çalışmanın sonuçlarını göstermektedir. Yapı veya yalıtım malzemesi 
içinde MKY ve UK’ nin artışı ile yoğunluk, ısıl iletkenlik, basma mukavemeti ve çekme mukavemeti 
azalmıştır. Bu özellikler artan işlem sıcaklığı ile de azalmıştır. Yapı veya yalıtım malzemesi içine DK 
eklenmesi bu özelliklerin etkisini artırmıştır. En düşük ısıl iletkenlik, en yüksek işlem sıcaklığında işlem 
görmüş, en yüksek UK-MKY ve en düşük DK oranları ile yapılmış numune için belirlenmiştir. En 
yüksek basma-çekme gerilmeleri en düşük işlem sıcaklığında işlem görmüş, en düşük UK-MKY ve en 
yüksek DK’lı numune için tespit edilmiştir. Sonuçlar kullanışlı malzemeler üretmek için yenilenebilir 
malzeme olarak modifiye edilmiş keten yağı ve kömür uçucu külünün geri dönüşümü ile ilginç bir 
potansiyeli işaret etmektedir.  
 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmlleerr:: Keten yağı, Kil, Uçucu kül, Isıl iletkenlik, Basma Mukavemeti  

  
 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper reports the results of a study conducted to evaluate the influence of fly ash (UK), clay (DK) 
and modified linseed oil (MKY) on the density, thermal conductivity, compressive strength and tensile 
strength, of building or insulation materials. Density, thermal conductivity, compressive strength and 
tensile strength decreased with the increase of MKY and UK as replacement for building or insulation 
material. These properties also decreased with increasing process temperature. The addition of DK in 
the building or insulation material had an increasing effect on these properties. The minimum thermal 
conductivity observed for the sample made with minimum DK and maximum UK-MKY ratios 
processed at the highest process temperature. The maximum compression-tensile strengths observed 
for the sample with maximum DK and minimum UK-MKY ratios processed at the lowest process 
temperature. Results indicate an interesting potential for the coal fly ash recycling and modified 
linseed oil renewable to produce useful materials. 
 
Keywords: Linseed oil, Clay, Fly ash, Thermal conductivity, Compressive strength. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Dünya’da, talep edilen enerjinin hızla artmasına paralel olarak mevcut enerji kaynaklarının çok kısa 
zamanda tükeneceği bilimsel bir gerçektir. Buna ilaveten artan nüfus ve enerji talebine bağlı olarak 
Dünya’nın emisyon değerinin mevcut sınırlar içinde tutulması mümkün değildir. Bu kirliliğin devam 
etmesi durumunda dünya sıcaklığının artacağı ve deniz seviyesinin yükseleceği vb. sonuçlar tüm 
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dünyada enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. 
Yapılan tüm araştırmalar çevreyle dost, geniş bir perspektifte enerji talebine cevap verecek, sınırlı 
enerji kaynaklarının ve çeşitli kirletici etkilerin çevreye verdiği önlenemez zararları ortadan kaldıracak, 
ideal enerji kaynaklarının en kısa sürede tüm uygulama alanlarında kullanılması gerektiği sonucunda 
birleşmektedir. Bu amaçla, yapı sektöründe kullanılan malzemelerin yenilenebilir, doğal veya geri 
dönüşümlü malzemelerden üretilerek enerji kullanımını minimuma indirecek şekilde kullanıma 
sunulması enerji tasarrufu için önemli bir adım olacaktır. 
 
Bu çalışmada, bu amaçla yenilenebilir bir malzeme olarak modifiye edilmiş bitkisel yağ (keten yaği), 
doğal malzeme olarak kil ve atık malzeme olarak termik santral uçucu külü kullanılmıştır. 
 
Keten en eski kültür bitkilerindendir. Keten, dünyanın birçok yerinde üretilmektedir. Dünya'da keten 
üretiminde ilk sırayı Rusya ve ikinci sırayı Polonya almaktadır. Türkiye'de, Batı ve İç Anadolu ve 
Karadeniz'de fazla olmak üzere Anadolu'nun çoğu yerinde keten bitkisi yetiştirilmektedir [1]. Türkiye’de 
keten üretiminin diğer yağlı tohum bitkileriyle kıyaslanması Tablo 1’de verilmiştir. Keten bitkisinin 
tohumları yağ eldesinde kullanılır ve bu tohumlar yaklaşık %40-45 yağ içerir.  
 
Tablo 1. Türkiye’de keten üretiminin diğer yağlı tohum bitkileriyle kıyaslanması (bin ton) [2] 
 

Yağlı tohum bitkisi 2008 2007 2006 2005 2004 

Çiğit 1290 1130 1350 1310 1460 

Ayçiçeği 850 780 640 560 830 

Soya Fasulyesi 75 25 25 45 95 

Kolza/kanola 20 10 5 4 2 

Yer fıstığı 67 67 67 60 63 

Susam tohumu 23 23 23 22 22 

Aspir 0.15 0.15 0.15 0.17 0.025 

Keten Tohumu 0.08 0.08 0.08 0.11 0.13 

Toplam 2325 2035 2110 2001 2472 

 
Keten yağı, akışkan bir sıvıdır. Buna karşılık keten yağının kurumuş filmi ise daha çok zayıf ve 
lastiğimsi bir katıdır. Yağın bu dönüşümü, yağ molekülleri arasındaki kimyasal bağlanmayı veren 
otooksidatif polimerizasyondan dolayıdır. Özel koşullar altında, keten yağı bünyesindeki iki farklı 
monomer bir kopolimer oluşturacak şekilde kendiliğinden polimerize olabilir [3]. Bu tarz modifiye 
işlemleri bitkisel yağların kullanım alanlarını genişletmektedir. Üretilen malzemelerin önemli 
bileşenlerinden biri olan modifiye edilmiş bitkisel yağlar, özellikle petrol evsaflı olmayan malzemelerin 
üretiminde Dünya’da oldukça geniş çaplı bir kullanım alanı bulmasına rağmen, Türkiye’de boru ve 
deterjan üretimi dışında pek kullanılmamaktadır. Cook ve arkadaşları [4], bitkisel yağların 
fonksiyonolize edilerek kurutulduğu zaman yapışkanlıklarının en üst seviyede olduğunu 
ispatlamışlardır. Bitkisel yağları bu şekilde kullanarak, dayanım açısından oldukça iyi özellikli 
kompozitler ürettiklerini belirtmişlerdir. Gandini ve arkadaşları [5], sentezlenmiş bitkisel yağlarla 
üretilen biokompozitlerden oldukça iyi işlenebilirlik ve mekanik özellikler elde edilebileceğini 
açıklamışlardır. Güner ve arkadaşları [6], soya, keten.. gibi bitkilerin bünyesindeki trigliserid yağları 
modifiye ederek üretilmiş reçinelerden, değişik polimerizasyon metodlarıyla kompozitler elde etmenin 
mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Bu şekilde üretilen polimerik kompozit malzemelerin, teknik amaçlar 
için geniş çapta kullanılabilmeye açık olduğunu ve özellikle ısı dayanımı, esneklik, kimyasallara direnç, 
biouygunluk, bioazaltılabilirlik, metalik maddelere yapışma, gaz geçirgenliği, elektriksel iletkenlik ve 
yanmazlık gibi bazı özel özelliklerin bu tip üretimlerle sağlanabileceğini ifade etmişlerdir. Boquillon ve 
arkadaşları [7], anhidritli modifiye edilmiş keten yağının polimer kompozit yapıya katılmasıyla üretilen 
kompozitlerden güçlü mekanik ve fiziksel özellikler elde edildiğini belirtmişlerdir. Ashraf ve arkadaşları 
[8], polimetakrilikli modifiye edilmiş keten yağı ile üretilmiş kompozitlerden esneklik, hafiflik, 
yapışkanlık gibi özelliklerin sağlanabildiğini belirtmişlerdir. 
 
Bu çalışmada üretilen malzeme bünyesinde atık ham madde olarak yer alan uçucu küllerle ilgili de çok 
fazla yerli ve yabancı araştırma yapılmıştır. Çalışmaların büyük bir kısmı uçucu küllerin çimento ve 
betona katkı maddesi olarak kullanılabilirliği üzerinedir [9], [10]. Davis ve arkadaşları [11], uçucu külün 
beton özelliklerine olan etkisi konusunda çalışmışlardır ve çimentoya belirli oranlarda uçucu kül 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Polonya
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katılarak dökülen betonların işlenebilirlik kabiliyetinin arttığını göstermişlerdir. Yamazaki ve arkadaşları 
[12], uçucu külün, belli bir oranda, çimento yerine kullanıldığında özellikle uçucu külün cilalı 
yüzeylerinin betonda işlenebilirliğini arttıran en önemli faktör olduğunu göstermişlerdir. Asokan ve 
arkadaşları [13], çeşitli endüstriyel işlemlerden sonra tehlikeli çevresel atık olarak bilinen ve bir çeşit 
çinkolu atık metal olan Jarasit, su, kil ve uçucu külü kullanarak yapı malzemeleri üretmişlerdir. 
Malzeme bünyesindeki uçucu kül miktarı arttıkça, malzeme yoğunluğunun azaldığını, basma 
mukavemetinin azaldığını açıklamışlardır. Katz ve arkadaşları [14], su, çimento, uçucu kül, curuf ve kil 
ile yapı malzemeleri üretmişlerdir. Elde ettikleri numunelerin basma mukavemetlerini1.6-12.2MPa 
arasındaki değerlerde tespit ettiklerini ve uçucu kül miktarının artmasıyla, numunelerin basma 
dayanımının düştüğünü açıklamışlardır. Ray ve arkadaşları [15], Modiiye edilmiş bitkisel yağ/kil ile 
ürettikleri nanokompozitlerin yapısındaki kil içeriği arttıkça yapıların yoğunluğunun ve mukavemetinin 
arttığını açıklamışlardır. Bu şekilde ürettikleri malzemelerin çekme mukavemetlerini 78-101 MPa 
aralığında tespit etmişlerdir. Zhu ve arkadaşları [16], modifiye edilmiş soya yağı ile birlikte kilin 
sentezlenmesiyle elastik nanokompozitler üretmişlerdir. Yapıya %10’a kadar eklenen kilin mekanik 
özellikleri önemli ölçüde iyileştirdiğini ifade etmişlerdir. Elde edilen malzemelerin çekme 
mukavemetlerini 0.08-0.58 MPa arasında tespit etmişlerdir. Katz ve arkadaşları [14], su, çimento, 
uçucu kül, cüruf ve kil ile yapı malzemeleri üretmişlerdir. Elde ettikleri numunelerin basma 
mukavemetlerini1.6-12.2MPa arasındaki değerlerde tespit ettiklerini ve uçucu kül miktarının 
artmasıyla, numunelerin basma dayanımının düştüğünü açıklamışlardır. Bu çalışmada modifiye 
edilmiş keten yağı, kil ve termik santral uçucu külü belli oranlarda karıştırılarak ve çeşitli fırınlama 
işlemlerinden geçirilerek elde edilen yeni yapı malzemesinin bazı termal ve mekanik özellikleri 
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında malzemelerin yapı veya yalıtım malzemesi olarak 
kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
2.1. Deneylerde Kullanılan Malzemeler 
 
Bu çalışmada, numune üretiminde bağlayıcı madde olarak kullanılan MKY ve DK ticari olarak, UK 
Afşin Elbistan Termik Santralinden elde edilmiştir.  
 
MKY’nin kimyasal yapısı Şekil 1’de fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 2’de, keten yağının yağ asit 
kompozisyonu Tablo 3’de verilmiştir. Deneylerde kullanılan uçucu kül ve kilin kimyasal kompozisyonu 
ise Tablo 4’de verilmiştir. 

 
 

Şekil 1. Modifiye Edilmiş Keten Yağının Kimyasal Yapısı 
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Tablo 2. MKY’nin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3. Keten Yağının Yağ Asit Kompozisyonu 
 

 
Yağ asit kompozisyonu 

 
% 

Palmitik asit, C16:0 5.3 

Stearik asit, C18:0 3.1 

Oleik asit, C18:1 18.1 

Linoleik asit, C18:2 15.2 

Linolenik  asit, C18:3 54.1 

Diğer 4.2 

 
Tablo 4. Uçucu Kül ve Kilin Kimyasal Kompozisyonu 
 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O FeO TiO2 Kızdırma 
kaybı 

Bilinmeyen 

UK 21.330 4.025 2.606 36.480 1.032 - - - - 29.798 4.729 

C 43.645 20.259 12.954 10.150 1.534 - - - - 9.650 1.808 

 
 
2.2. Numunelerin Hazırlanması 
 
Çalışmada kullanılan malzemelere ait ağırlık oranları yapılan ön çalışmalar neticesinde belirlenmiştir. 
Uçucu kül %30, %40, %50, %60, %70 ağırlık oranlarında bağlayıcılarla karıştırılmıştır. Kille beraber 
bağlayıcı olarak kullanılan MKY %40, %45, %50 ağırlık oranlarında katılarak karışımlar hazırlanmıştır. 
Elde edilen yeni karışımlar ölçme aletlerinde ölçüm yapılabilmesi için 100mm*100mm*100mm’lik küp 
şeklinde ve 150mm*60mm*20mm’lik dikdörtgen prizması şeklinde kalıplara dökülerek numuneler 

Özellik MKY 

Normal şartlarda görünüm Kalın sarı sıvı 

Parlaklık < (Pt–Co) : 402 

Oxiran değeri % 9.4 

Yoğunluk 25
0
C’de (g/cm

3
) 0. 991 -1.002  

Asit değeri (KOH/g) 1.32 mg 

İyot değeri  < % 0.62 

Isı iletim katsayısı 0,163 W/mK 

Akış noktası 7°C 

Kaynama noktası 163°C 

Ateşlenme noktası 321°C 

Vizkozite (40°C’de) 43 dPas  

Isıtma kaybı < % 0.71 

Kırılma indisi 25
0
C’de (%) 2.153 

Suda erime noktası  (25
0
C) < % 0.032 

Reçine 131.5g 

Sabunlaşma değeri (KOH/g) 88-194 

Çapraz Bağlayıcı 11g 

Pigment 75g 

Diger bağlayıcılar 11.4g 
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hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler, üç ayrı sıcaklıkta (160
0
C, 180

0
C, 200

0
C) etüvde belli zaman 

aralıklarında bekletilerek deneylere hazırlanmıştır. Küp numuneler ile basma mukavemeti deneyi, 
dikdörtgen prizması şeklindeki numunelerle ise ısı iletim katsayısı ve yoğunluk değerlerinin tespiti 
yapılmıştır. 
 
Elde edilen numunelerin, yoğunluğu, ısı iletkenlik katsayısı, basma mukavemeti, çekme mukavemeti 
değerleri tespit edilerek malzemenin kullanılabilirliği açısından TS ve ASTM standartlarına uygun olup 
olmadığı araştırılmıştır. Deneyler için hazırlanan numunelerin ihtiva ettiği malzeme oranları ve 
numunelere uygulanan sıcaklıklara göre belirlenmiş numune kodları Tablo 5’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 5. Deneylerde Kullanılan Numune Kodları 
 

 MKY 

 160
0
C 180

0
C 200

0
C 

 %40 %45 %50 %40 %45 %50 %40 %45 %50 

%70 DK 
%30 UK 
 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

%60 DK 
%40 UK 
 

K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 

%50 DK 
%50 UK 
 

K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 

%40 DK 
%60 UK 
 

K28 K29 K30 K31 K32 K33 K34 K35 K36 

%30 UK 
%70 DK 

K37 K38 K39 K40 K41 K42 K43 K44 K45 

 
 
2.3. Deneysel Yöntem  
 
Numunelerin ısı iletim katsayılarının tespiti Hot-Wire yöntemi ile çalışan Shotherm QMT-D2 cihazı ile 
yapılmıştır. Numunelerin basma mukavemeti değerleri Beskom marka, 60 tona kadar basma kuvveti 
uygulayabilen dijtal basma cihazı yardımıyla bilgisayar ortamında ölçülmüştür. Çekme mukavemeti 
değerleri, TS 500’e göre karakteristik çekme dayanımı ile karakteristik basma dayanımı arasında 
ilişkiyi veren denklem 2.1 ile belirlenmiştir [17]. 
 

Fçekme=0,35  )(Fbasma   (1) 

Fçekme=Numunenin karakteristik çekme dayanımı (MPa) 
Fbasma= Numunenin karakteristik basma dayanımı (MPa) 

 
 
 
 
3. DENEYSEL SONUÇLAR 
 
 
3.1. Yoğunluk 
 
Yoğunluk, hafif yapı malzemelerinin birçok fiziksel özelliğini kontrol edebilen önemli parametrelerden 
birisidir. 160

0
C, 180

0
C ve 200

0
C işlem sıcaklığında UK/DK/MKY’ndan üretilmiş numunelerin yoğunluk 

değerlerinin değişimi Şekil 2’de verilmiştir. Yapılarındaki MKY miktarı artırılarak etüvde işleme alınan 
numuneler, sabit hacimde irdelendiğinde yoğunluk değerlerinde belirgin bir azalma tespit edilmiştir. 
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200
0
C işlem sıcaklığında %70 UK/ %30DK’den %40, %45, %50 MKY ile üretilmiş numuneler için 

yoğunluk değerleri sırasıyla 1.565g/cm
3
, 1.461g/cm

3
, 1.304g/cm

3
 olarak tespit edilmiştir. Bu durumun 

sebebi, ısı iletim katsayıları tespit edilirken de dikkat çeken, yapıdaki MKY miktarının artırılmasıyla 
numunelere kazandırılan porozite olarak açıklanabilir. Numunelerin üretimi için uygulanan işlem 
sıcaklığı 180

0
C olduğunda numunelerin yoğunluk değerleri sırasıyla %4.51, %7, %10.8, 160

0
C 

olduğunda ise %6.34, %10.31, %17.20 azalmıştır. Sıcaklık artışıyla numunelerin yoğunluk 
değerlerinde daha fazla oranda tespit edilen düşüşler, sıcaklık artışının poroziteli yapı oluşumuna 
katkıda bulunduğunu göstermektedir. 200

0
C işlem sıcaklığında %50 MKY’ndan üretilmiş numunelerin 

yoğunluk değerleri, yapıda %70, %60, %50, %40, %30 UK bulunması durumunda sırasıyla 
1.686g/cm

3
, 1.642 g/cm

3
, 1.574g/cm

3
, 1.465g/cm

3
, 1.304g/cm

3 
olarak elde edilmiş olup, aynı oranlarda 

malzeme kullanılarak 160
0
C işlem sıcaklığında üretilen malzemelerin yoğunluk değerlerinde sırasıyla 

%2.48, %4.14, %6.58, %10.72, %17.20, 180
0
C işlem sıcaklığında üretilen malzemelerde ise %1.57, 

%2.66, %4.19, %6.68, %10.80 artma tespit edilmiştir. 
 

  
(a) (b) 

 

 
(c) 

 
Şekil 2. UK/DK/MKY’ndan Üretilmiş Numunelerin Yoğunluk Değerlerinin Değişimi 

(a) 160
0
C işlem sıcaklığında (b) 180

0
C işlem sıcaklığında (c) 200

0
C işlem sıcaklığında 

 
Minimum yoğunluk değeri 1.304g/cm

3 
olarak 200

0
C işlem sıcaklığında %70UK/%30DK/%50MKY’ndan 

üretilmiş K45 kodlu numune ile, maksimum yoğunluk değeri ise 1.737g/cm
3 

olarak 160
0
C işlem 

sıcaklığında %30UK/%70DK/%40MKY’ndan üretilmiş K1 kodlu numune elde edilmiştir. Numunelerin 
bünyesindeki UK miktarı azaldıkça, numunelerin yoğunluk değerlerinin arttığı belirlenmiştir. K1 kodlu 
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numune bünyesindeki UK miktarı, %40, %50, %60, %70 olarak artırıldığında yoğunluk değerlerinde 
sırasıyla %0.34, %0.97, %2.07, %3.79 azalma tespit edilmiştir. Yapıda artan UK miktarının yoğunluk 
değerlerini azalttığı bir başka deyişle yapıyı daha porozif yaptığı söylenebilir. Bu durum, UK’nın porozif 
ve amorf yapısının numune bünyesine artan UK miktarına bağlı olarak, daha fazla aktarılabilmesinden 
kaynaklanmaktadır 
 
 
3.2. Isı İletim Katsayısı 
 

  

(a) (b) 
 

 
(c) 

 
Şekil 3. UK/DK/MKY’ndan Üretilmiş Numunelerin Isı İletim Katsayısı Değerlerinin Değişimi 

(a) 160
0
C işlem sıcaklığında (b) 180

0
C işlem sıcaklığında (c) 200

0
C işlem sıcaklığında 

 
Bünyesindeki UK/DK/MKY miktarına göre, 160

0
C, 180

0
C ve 200

0
C’de işlem görmüş numunelerin ısı 

iletim katsayısı değerlerinin değişimi Şekil 3’de verilmiştir. Numunelerin yapısındaki MKY miktarı 
arttıkça ısı iletim katsayısı değerlerinde düşme olduğu tespit edilmiştir. En düşük ısı iletim katsayısı 
değerleri, en yüksek MKY içeriğinde (%50), en yüksek ısı iletim katsayısı değerleri, en düşük MKY 
içeriğinde (%40) elde edilmiştir. 160

0
C’de işlem sıcaklığında, %30 UK/%70 DK oranında, %40, %45 ve 
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%50 MKY ile üretilmiş numunelerin ısı iletim katsayısı değerlerinde, aynı malzeme oranlarında, 180
0
C 

ve 200
0
C’de işlem görmüş numuneler ile kıyaslandığında sırasıyla %6.38, %10.44, %17.52 ve 

%17.44, %26.45, %43.04 azalma dikkat çekmektedir. 
 
Numunelerin tabi tutulduğu işlem sıcaklığı arttıkça, numunelerden elde edilen ısı iletim katsayısı 
değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. 160

0
C’de işlem sıcaklığında, %50 MKY ile üretilmiş numunelerin 

bünyesinde %70, %60, %50, %40, %30 UK bulunması durumunda elde edilen ısı iletim katsayısı 
değerleri aynı MKY oranı için kıyaslandığında, 180

0
C işlem sıcaklığı için %2.13, %3.76, %6.43, 

%10.13, %17.52, 200
0
C işlem sıcaklığı için ise %5.24, %9.92, %16.59, %25.90, %43 oranında 

azalmaktadır.  
 
Numunelerden elde edilen en yüksek ısı iletim katsayıları %30 uçucu kül içeriğinde, en düşük ısı iletim 
katsayıları %70 uçucu kül içeriğinde belirlenmiştir. En düşük ısı iletim katsayısı değeri %70 UK/%30 
DK/%50 malzeme oranında, 200

0
C’de işlem görmüş K45 kodlu numune ile elde edilmiştir. K45 kodlu 

numune bünyesindeki UK miktarı, %60, %50, %40, %30 olarak azaltıldığında ısı iletim katsayısı 
değerlerinde sırasıyla %32.82, %45.02, %51.32, %54.7 artma olduğu görülmüştür. Bu durum, 
numunenin içeriğine daha fazla oranda ilave edilen uçucu külün doğal yapısındaki porozitenin, 
numunenin genel yapısına tesiriyle açıklanabilir. UK düşük yoğunluk değeri ile birlikte kısmen amorf 
yapıya sahip ve porozif bir malzemedir. Amorf ve porozif yapıya sahip malzemelerden düşük ısı 
iletkenlik katsayılarının elde edilebileceği yapılan akademik çalışmalarda mevcuttur [19]. Bu yönüyle 
UK/DK/MKY’ndan üretilmiş numunelerin ısı iletim katsayısı değerlerinin artan UK oranıyla azalması 
beklenen bir sonuçtur. 
 
Farklı yapı malzemeleri için ısı iletim katsayısı ve yoğunluk değerleri ile bu çalışmada üretilen en 
düşük ısı iletim katsayısı ve yoğunluk değerinin kıyaslanması Tablo 6’de verilmiştir. 
 
Tablo 6. Farklı Yapı Malzemeleri İçin Isı İletim Katsayısı ve Yoğunluk Değerleri [18] 
 

Yapı veya yalıtım malzemesinin tipi Yoğunluk 
(g/cm

3
) 

k 
(W/mK) 

Çimentolu sıva 1850 0.72 

Kireçli sıva 1280 0.46 

Perlitli sıva 610 0.19 

Genleştirilmiş Perlitli hafif ağırlıklı beton 1120 0.39 

Normal beton 2240 1.40 

Normal agregalı beton 1600 0.81 

Hafif agregalı beton 1600 0.75 

Gaz beton 500 0.19 

Gözeneksiz agrega (örn. mermer) içeren gözenekli beton 1500 0.64 

Briket 1200 0.47 

Sünger taşlı beton, genleştirilmiş killi beton 800 0.29 

Odunsu agrega içeren beton 800 0.41 

Glass fiberle kuvvetlendirilmiş kireçli blok 1200 0.49 

Strofor 16 0.03 

MKY/UK/DK’lı numune 1414 0.246 

 
 
3.3. Basma Mukavemeti 
 
160

0
C, 180

0
C ve 200

0
C’de işlem görmüş numunelerin bünyesindeki MKY, UK ve DK miktarına göre, 

numunelerin basma mukavemeti değerlerinin değişimi Şekil 4’de gösterilmiştir. UK/DK/MKY’ndan 
üretilmiş numunelerin basma mukavemeti değerleri 12.69 MPa-8.63 MPa arasında değişmektedir. En 
yüksek basma mukavemeti değeri K1 kodlu, 160

0
C işlem sıcaklığında işlem görmüş 

%30UK/%70DK/%40MKY’ndan üretilmiş numune ile elde edilmiştir. En yüksek basma mukavemeti 
değerinin elde edildiği numune bünyesindeki MKY oranı %45 olduğunda, basma mukavemeti değeri 
12.65 MPa, %45 olduğunda ise 12.57 MPa olarak tespit edilmiştir. Numunelerin işleme tabi tutulduğu 
sıcaklık 180

0
C ve 200

0
C’ye çıkarıldığında, %40, %45 ile %50 MKY oranı için elde edilen basma 
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mukavemeti değerlerinde sırasıyla %0.63, %0.86, %1.51 ve %0.78, %1.34, %2.94 oranında azalma 
görülmüştür. 
 
Yapıdaki UK miktarı arttıkça, yani DK miktarı azaldıkça, numunelerin basma mukavemeti değerlerinin 
azaldığı tespit edilmiştir. K1 kodlu numunenin içeriğindeki DK miktarı %60, %50, %40, %30 olarak 
azaltıldığında, basma mukavemeti değerlerinde sırasıyla %0.47, %1.33, %2.83, %5.51 azalma 
görülmüştür. Bu durum numunelerin içeriğindeki UK miktarı arttığında artan poroziteli yapının 
numunenin basma kuvvetlerine karşı direncini düşürdüğünü, oysa içerikteki DK’in yapıyı 
sağlamlaştırdığını yani partiküllerin birbirine bağlanmasına pozitif etkide bulunduğunu göstermektedir.  
 

  
(a) (b) 

 

 
(c) 

 
Şekil 4. UK/DK/MKY’ndan Üretilmiş Numunelerin Basma Mukavemeti Değerlerinin Değişimi 

(a) 160
0
C işlem sıcaklığında (b) 180

0
C işlem sıcaklığında (c) 200

0
C işlem sıcaklığında 

 
Numunelerin üretildiği işlem sıcaklıklarına göre genel olarak basma mukavemeti değerleri oransal 
olarak karşılaştırıldığında, en yüksek basma mukavemeti değerlerinin 160

0
C’de, en düşük basma 

mukavemeti değerlerinin 200
0
C’de üretilmiş numunelerden elde edildiği gözlenmiştir. %40 MKY ile 

160
0
C’de işlem sıcaklığında üretilmiş numunelerin bünyesinde %70, %60, %50, %40, %30 UK 
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bulunması durumunda, elde edilen ısı iletim katsayısı değerleri aynı MKY oranı için kıyaslandığında, 
180

0
C işlem sıcaklığı için tespit edilen basma mukavemeti değerlerinde sırasıyla %0.63, %1.02, 

%1.51, %2.27, %3.58, 200
0
C işlem sıcaklığı için ise %0.78, %1.82, %3.11, %5.19, %8.67 azalma elde 

edilmiştir.Bu durum artan işlem sıcaklığının numunelerin bünyesindeki porozif yapıya yaptığı etkiden 
kaynaklanmaktadır. 
 
 
3.3. Çekme Mukavemeti 
 

  
(a) (b) 

 

 
(c) 

 
Şekil 5. UK/DK/MKY’ndan Üretilmiş Numunelerin Çekme Mukavemeti Değerlerinin Değişimi 

(a) 160
o
C işlem sıcaklığında (b) 180

o
C işlem sıcaklığında (c) 200

o
C işlem sıcaklığında 

 
Şekil 5’de UK/DK/MHY’ndan üretilmiş numunelerin, 160

0
C, 180

0
C ve 200

0
C işlem sıcaklığında işlem 

görmesi durumunda, basma mukavemeti değerlerine göre 1 nolu denklemde hesaplanmış çekme 
mukavemeti değerleri grafiğe aktarılmıştır. En yüksek çekme mukavemeti değeri 160

0
C işlem 

sıcaklığında %30UK/%70DK/%40MKY’ndan üretilmiş K1 kodlu numune ile 1.246 Mpa, en düşük 
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çekme mukavemeti değeri ise, 200
0
C işlem sıcaklığında %70UK/%30DK/%50MKY’ndan üretilmiş K45 

kodlu numune ile 1.028 MPa olarak tespit edilmiştir 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, yapı veya yalıtım malzemesi üretiminde UK, DK ve MKY’ndan üretilmiş numunelerin 
alternatif bir hammadde olabileceği gösterilmiştir. Mevcut araştırmanın temel sonuçları aşağıdaki gibi 
özetlenebilir. 
 

1. Numunelerin hem basma- çekme mukavemeti hem de yoğunluk ve ısı iletim katsayısı 
değerleri, numune bünyesinde UK ve MKY oranının artmasına bağlı olarak azaltmaktadır. Bu 
durum numune içeriğinde artan UK ve MKY oranıyla artan poroziteden kaynaklanmaktadır. 
Numune bünyesinde DK oranındaki artış numunenin partikülleri arasındaki bağları 
sağlamlaştırmıştır. Bunun durum numunelerin hem yoğunluk ve ısı iletim katsayısı hem de 
basma- çekme mukavemeti değerlerinin artmasıyla sonuçlanmıştır. 

2. En düşük yoğunluk, ısı iletim katsayısı, basma mukavemeti, çekme mukavemeti değerleri %70 
UK/%30 C/%50 MKY ile 200

0
C işlem sıcaklığında üretilmiş K45 kodlu numuneden, en yüksek 

yoğunluk, ısı iletim katsayısı, basma mukavemeti, çekme mukavemeti değerleri %30 UK/%70 
DK/%40 MKY ile 160

0
C işlem sıcaklığında üretilmiş K1 kodlu numuneden elde edilmiştir. 

3. Yoğunluk değerleri, tüm işlem sıcaklıklarında UK-MKY oranının artması ile 1.737 g/cm
3
‘den 

1.304 g/cm
3
’e

 
kadar azalmıştır. DK oranının artması yoğunluk değerlerinde artışa neden 

olmuştur. 
4. Tüm işlem sıcaklıklarında numunelerin yoğunluk değerlerindeki artış ile ısı iletim katsayısı 

değerleri artmaktadır. Isı iletim katsayısı değerleri, 160
0
C işlem sıcaklığında 0.523-0.388 

W/mK, 180
0
C işlem sıcaklığında 0.520-0.320 W/mK ve 200

0
C işlem sıcaklığında 0.515-0.221 

W/mK arasında tespit edilmiştir. UK oranındaki artışa bağlı olarak numunelerin ısı iletim 
katsayısı değerlerindeki azalmanın, MKY oranındaki artışa bağlı olarak numunelerin ısı iletim 
katsayısı değerlerindeki azalmadan daha etkili olduğu tespit edilmiştir. 

5. En yüksek basma- çekme mukavemeti sırasıyla 12.69-1.246 MPa olarak elde edilmiştir. 
Düşük işlem sıcaklığının (160

0
C) mukavemetlerin artışında DK oranınındaki artıştan daha 

etkili olduğu belirlenmiştir. Yüksek UK-MKY oranlarının ve yüksek işlem sıcaklığının (180
0
C ve 

200
0
C) mukavemetler üzerinde negatif yönde etki ettiği tespit edilmiştir. 

 
 
 
 
SEMBOLLER (NOMENCLATURE) 
 
BM Basma mukavemeti 
ÇM Çekme mukavemeti 
Fbasma Numunenin karakteristik basma dayanımı, (MPa) 
Fçekme Numunenin karakteristik çekme dayanımı, (MPa) 
MKY Modifiye edilmiş hint yağı  
DK Doğal kil 
UK Uçucu kül 
K Isı iletim katsayısı, (kcal . m / h. m

2
. 

0
C), (W/mK) 

K,H Isı iletim katsayısı ölçme cihazına ait sabitler, (K=252.10
-4 

, H=33.10
-3

) 
t Zaman, (s) 
V Termo eleman gerilimi, (mV) 
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ÖZET 
 
Günümüzde mimarlık meslek pratiğinde yapı fiziği konularıyla ilgili ölçütlere bağlı başarım 
değerlendirmeleri, süreye bağlı kısıtlamalar altında yapılamamakta ve fiziksel çevre kontrolündeki 
başarım mühendislik projelerinin sorumluluğuna devredilmektedir. Mühendisler ise ana tasarım 
kararları tamamlandıktan sonra devreye girdiklerinden dolayı verimli olamamaktadırlar. Oysa bilişim 
teknolojilerindeki hızlı gelişim ile beraber mühendisliğin tüm alanlarında kaydedilen ilerleme; 
günümüzde mimarların tasarlamakta oldukları yapılı çevrenin fiziksel çevreyle olan etkileşimini 
benzetimler yoluyla incelemelerini sağlayan çeşitli araçların geliştirilmesini sağlamıştır. Bu tür 
benzetim araçlarından yararlanılması, binalarda yüksek başarımın elde edilmesinde önemli bir rol 
oynayacaktır. 
 
Bu çalışmada kullanıma yeni açılmış İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Matematik Bölümü 
Amfisindeki mevcut koşullar ölçümler ile belgelenmekte ve mekanın başarım düzeyinin benzetimler 
aracılığıyla tasarım aşamasında öngörülebilirliği irdelenmektedir. Bu yeni tamamlanmış amfide acil 
olarak ek maliyetlerle işitsel, görsel ve ısıl konforun sağlanması için yeni düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. Mimarların, tasarımlarında başarım ölçütlerini göz önünde bulundurarak kararlarını 
benzetim sonuçlarına dayandıracakları başarım odaklı bir tasarım yaklaşımı izlemeleri incelenen 
örnekte olduğu gibi sonradan çözülmesi maliyetli birçok problemden kaçınılmasını sağlayacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Başarım odaklı tasarım, Benzetim, Bina başarımı  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In current architectural practice, architects, due to time and budget constraints do not analyze their 
designs and evaluate alternatives from the building physics perspective. They expect this analysis to 
be carried out by engineers. Unfortunately, engineers mostly get involved late in the design process, 
after many key decisions are already finalized, leaving them powerless to solve problems employing 
efficient strategies. However, the rapid advances both in computing and engineering have produced 
various simulation based tools for evaluating building performance that architects themselves can 
employ in the early design stages. The proliferation of the utilization of these tools throughout the 
architectural practice and education is necessary for achieving higher performance levels in the built 
environment. 
 
In this study, the main Lecture Hall at Izmir Institute of Technology Department of Mathematics is 
diagnosed and documented through measurements and the possibility of predicting this existing level 
of performance through simulations during the design stage is explored. The brand new Lecture Hall is 
in urgent need of renovations, with additional costs, in order to improve acoustic, visual and thermal 
comfort in the space. Architects need to follow a performance based design approach where they 
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consider performance criteria and utilize building simulation tools for design support in order to avoid 
problems that introduce costs later in the construction and operation of buildings. 
 
Key Words: Performance based design, Simulation, Building performance 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde enerji etkinlik ve çevresel sürdürülebilirlik konuları hayatımızın her alanında önem 
kazanmıştır. Yapı sektöründe bu olgu binalarda yüksek başarım (performans) sağlanması üzerine 
yoğun ilgi olarak kendini göstermektedir. Yapıların enerji etkinliğinin yükseltilmesi, yapıların 
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılarken fiziksel çevreye uyumlu bir bütün oluşturması ile mümkündür. Bu 
ancak tasarım aşamasında mimarların iklim şartları, kullanıcı ihtiyaçları ve teknolojiyi iyi tanıyarak 
uygun bir strateji ile başarım odaklı bir yaklaşım sergilemeleri ile başarılabilir. Fakat günümüzde 
mimarlık meslek pratiğinde yapı fiziği konularıyla ilgili ölçütlere bağlı başarım değerlendirmeleri, 
süreye bağlı kısıtlamalar altında yapılamamakta ve fiziksel çevre kontrolündeki başarım mühendislik 
projelerinin sorumluluğuna devredilmektedir. Mühendisler ise ana tasarım kararları tamamlandıktan 
sonra devreye girdiklerinden dolayı verimli olamamaktadırlar. Oysa bilişim teknolojilerindeki hızlı 
gelişim ile beraber mühendisliğin tüm alanlarında kaydedilen ilerleme; günümüzde mimarların 
tasarlamakta oldukları yapılı çevrenin fiziksel çevreyle olan etkileşimini benzetimler (simülasyonlar) 
yoluyla incelemelerini sağlayan birçok aracın geliştirilmesini sağlamıştır. Sadece birkaç örnek olarak 
DesignBuilder, DIALux, Catt, Ecotect, EDSL TAS, Fluent, BEES, GaBi gösterilebilir. EnergyPlus, 
Radiance, Odeon gibi bazı yazılımlar güvenilir sonuçları ile kendi alanlarında standart olmayı 
başarmışlardır. Mimarların tasarımın henüz erken evrelerindeyken bu tür benzetim araçlarından 
yararlanmaları, binalarda yüksek başarımın elde edilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Ancak hala 
benzetim araçlarının tasarım aşamasında kullanımı çok sınırlıdır.[1] Tasarım aşamasında bu 
araçlardan sadece büyük bütçeli projelerde uzman mühendislerin katılımı ile faydalanılabilmektedir. 
Bu araçların mimarlar tarafından benimsenip bütün projelerde kullanımının artması yapılarda 
başarımın ve yapım süreçlerindeki verimin artmasını sağlayacaktır. Bu araçların tasarımcılara daha 
uygun hale nasıl dönüştürülebileceğine yönelik çeşitli araştırmalar yürütülmektedir.[2,3]. Var olan 
çözümleme (analiz) araçlarının mimarların kullandığı bilgisayar destekli tasarım ortamları ile 
bütünleştirilmesi için birçok araştırma da geçmişte yürütülmüş ve halen yürütülmektedir. [4,5] Bu 
bütünleşme sonucunda mimarların kullandığı formların da etkilendiği, parametrik tasarım araçları ile 
şekillendiği yeni bir “Başarım Yönelimli Mimari” (Performative Architecture) tanımlanmaya 
başlanmıştır. [6,7]  
  
Bu çalışmada, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümünde bulunan ve Eylül 2012’de 
kullanılmaya başlanan yeni bir amfideki konfor koşullarına ilişkin problemler irdelenmektedir. Bu 
problemlerin başarım odaklı bir tasarım yöntemi ve doğru araçlarla henüz tasarım aşamasında 
kolaylıkla öngörülebileceği ve dolayısıyla önlenebileceği ortaya konulmaktadır. Çalışmanın ana hedefi, 
tasarımcıların mevcut araçlarla detaylı veri girişi yapmak zorunda kalmadan, sadece temel ayarları 
yaparak güvenilir sonuçlar elde edebileceklerini ortaya koymaktır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında 
faydalanılan benzetim araçlarının modellerinde hiçbir kalibrasyon yapılmamış, uzman kullanımına 
yönelik ayarlardan yararlanılmamıştır.  
 
İncelenen amfi, silindirik bir kütleye sahiptir. Binanın mimari kompozisyonunda giriş kapısının hemen 
yanında ayrıcalıklı bir konuma yerleştirilmiş ve odak noktası haline getirilmiştir.(Şekil 1) İç mekanda ise 
amfiye bitişik dolaşım alanları galeri boşlukları ile genişletilmiştir. Bu mekanlarda silindir adeta 
sergilenmektedir. Silindirin içinde yer alan amfinin bina için en önemli hacim olduğu vurgulanmaktadır. 
Mimari tasarımın en dikkat çekici öğesi bu dairesel planlı amfidir. Buna rağmen özenle tasarlanmış 
olan bu mekan aydınlatmaya, akustiğe ve ısıl konfora ilişkin yetersizlikleri içinde barındıran ciddi bir 
sorunsal olarak, işlevini yerine getirememektedir. Görsel, işitsel ve ısıl konfor koşullarıyla ilgili bütün 
problemler üst örtünün bütünüyle cam olarak tasarlanmış olmasıyla ilişkilidir. Mimari projesinin Yapı 
Fiziği ölçütleri göz önünde tutulmadan tamamlandığı bu yeni kullanıma açılmış binanın yeniden ele 
alınması ve iyileştirilme çalışmaları yapılması gerekmektedir. 
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Bildirinin devamında önce çalışmaya konu olan amfi tanıtılacak, sonra sırasıyla akustik, günışığı ve 
ısıtma/soğutma yükleri açısından mekan incelenecektir. İncelemelerde ölçümler ve benzetim sonuçları 
karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Amaç, tasarımcılar tarafından erken aşamalarda bu araçlardan 
faydalanılmış olsaydı elde edilmiş olacak sonuçlarla problemlerin tespit edilip edilemeyeceklerinin 
belirlenmesidir.  
 
 
 
 
2. İNCELENEN MEKAN 
 
Bu çalışmada incelenen mekan 2012-2013 akademik yılının güz yarıyılında kullanıma açılmış olan 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü Amfisi’dir. 220 kişilik kapasitesi olan amfi silindirik 
bir formunun içinde, dairesel bir plan ile düzenlenmiştir. Silindir çapı 14.60 m.’dir. Yükseklik en arka 
sırada 7 m., sahnede ise 11,75 m’dir. (0)  
 

 
 

Şekil 1. Amfinin Dışarıdan Görünümü 
 

 
 

Şekil 2. Cam Üst Örtü 
 
Üst örtü bütünüyle reflektif cam kaplamadır. Örtüyü taşımakta olan betonarme kirişlerin aks aralığı 3.5 
x 3.5 m.’dir. Kirişlerin oluşturduğu ızgaranın merkezindeki dört kare alan (toplam ~40m2) ışıklık olarak 
açık bırakılmıştır. Işıklık dışındaki diğer alanlarda reflektif cam kaplamanın altına ısı yalıtımı ve asma 
tavan kaplaması uygulanmıştır. (0)  
 
Amfi duvarları sıvanmış gaz betondur. Döşeme doğal taş kaplamadır. Amfi sıraları ahşaptır. Amfinin 
aksı kuzeydoğu güneybatı yönünde yerleştirilmiş, çatı düzlemine yaklaşık 8 derece güneybatıya doğru 
eğim verilmiştir. (0) 
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Şekil 3. Amfinin Plan ve Kesiti 
 
 
 
 
3. AKUSTİK İNCELEME 
 
Akustik ölçümler Nisan 2012’de yapılmıştır. Brüel+Kjaer 4296 OmniPower ses kaynağı, 2716 
amplifikatör ve 2260 Ses Ölçüm Cihazı kullanılarak yansışım süreleri ölçülmüştür. Ölçüm yapılan 4 
nokta 0’te gösterilmektedir.  
 

 
 

Şekil 4. İYTE Matematik Bölümü Amfisi - Genel Görünüm 
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Şekil 5. Yansışım Süresi Ölçüm Noktaları 
 
Bina boş haldeyken ölçümler yapılmış ve fon gürültüsü 23,6 dB (Leq(A),30s) olarak ölçülmüştür. 220 
kişilik amfinin en fazla 1100 m

3
 hacmi olması gerekirken mekanın üst örtüsü çok yüksek tasarlanmış 

ve 1875 m
3
 hacim yaratılmıştır. Aynı zamanda ses yutucu malzeme sadece cam üst örtünün alttan 

kapatılmış olan yüzeylerinde kullanılabilmiştir. Bu nedenlerle yansışım süreleri kabul edilemeyecek 
derecede yüksektir. Amfi için istenen yansışım sürelerinin 0.7s – 0.9s aralığında olmasıdır. Fakat 
mekanda yansışım süreleri 3.0s – 5.9s arasında değişmektedir. Ölçülen yansışım süreleri Tablo 1.’de 
verilmiştir. Ortalama yansışım süresi grafiği 0’de yer almaktadır. Bunun doğal sonucu olarak 
konuşmaların anlaşılabilirliği olumsuz etkilenmektedir.  
 
Amfi hacim akustiği yazılımı ODEON’da modellenmiş ve benzetimi yapılmıştır. Benzetim ile tahmin 
edilen yansışım süreleri Tablo 1 ve Şekil 5’de sunulmaktadır. ODEON sonuçları ölçüm sonuçları ile 
yakın değerlere sahiptir. Sadece en düşük frekans aralığında (125 Hz) ODEON tahminleri ölçülen 
değerlerden daha yüksek olmuştur. ODEON modeli, AutoCAD’den üç boyutlu bir yüzey modelinden 
DXF dosyaları aracılığı ile aktarılarak elde edilmiştir. Yüzeylere kütüphanede var olan malzemelerden 
yararlanılarak malzeme atanmıştır. Hiçbir özel ayar girilmeden bir benzetim yapılmış ve sonuçlar elde 
edilmiştir. 
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Şekil 6. Yansışım Süreleri 

 
Tablo 1. Ölçüm ve ODEON İle Elde Edilen Yansışım Süreleri 
 

Frekans[Hz] 125 250 500 1000 2000 

Ölçüm Noktası 1 3.3 3.94 5.09 5.71 5.12 

Ölçüm Noktası 2 3.09 3.34 4.99 5.7 5.13 

Ölçüm Noktası 3 3.11 3.69 4.98 5.86 5.14 

Ölçüm Noktası 4 3.75 3.8 5.03 5.57 5.18 

Ölçüm Ortalaması 3.31 3.69 5.02 5.71 5.14 

Odeon  5,15 4,11 5,08 5,44 4,93 

 
 
 
 
4. GÜNIŞIĞI İNCELEMESİ  
 
Çatının geniş cam yüzeyi, doğal aydınlatmadan faydalanma fırsatını vermektedir. Fakat bununla 
beraber doğal aydınlık seviyesinin yüksek olması amfide projeksiyon sistemlerinin kullanımını olumsuz 
etkilemektedir. Işıklığın bulunduğu tavanın yüksek olması günışığını kontrol etmeyi zorlaştırmaktadır. 
Henüz hiçbir güneş kontrol mekanizması kullanılmamaktadır. Beyaz tahtanın kuzeydoğu köşeye 
yerleştirilmiş olması ve çatı eğiminin güneydoğuya yönlendirilmesi ile beraber tahta üzerine güneş 
ışığı doğrudan düşmekte ve kamaşmaya neden olmaktadır. Tavandaki havalandırma kanallarının 
karanlık gölgeleri de eklenince görsel konfordan uzak bir derslik ortamı oluşmaktadır.  
 
Doğal aydınlık düzeyi ölçümleri üç farklı saatte (12:00, 14:00, 16:00) 20 Aralık 2012’de yapılmıştır. 
Ölçümler esnasında dışarıda açık alanda aydınlık düzeyleri 1048 lux (12:00), 3092 lux (14:00) ve 569 
lux (16:00) olarak ölçülmüştür. Ölçüm yapılan 23 nokta 0’da belirtilmiştir. Ölçüm sonuçları 0’de 
sunulmaktadır. Aydınlık düzeylerinin grafikleri 0, 0 ve 0 da yer almaktadır. 
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Amfinin günışığı benzetimi 3ds Max Design yazılımı ile yapılmıştır. Amfi modellendikten sonra 
malzemeler seçilmiş; yer, tarih, bina konumu ve hava durumu ayarları yapılmıştır. Günışığı 
benzetimiyle aydınlık düzeyleri ile ilgili tahminler elde edilmiş ve ölçüm sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 
Benzetim sonuçlarının ölçüm sonuçlarına yakınlığı 0, 0 ve 0 görülmektedir. Genel olarak yerinde 
ölçüm değerlerinin benzetim ile elde edilen değerlerden daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
durumun, benzetimde seçilen malzemelerden ve de özellikle benzetim modelinde kabul gören 
(varsayılan) gök koşulu ile gerçek gök koşullarının arasındaki farklılıktan kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Buna rağmen kalibrasyon yapılmadan elde edilen 3ds Max Design değerleriyle 
ölçüm değerleri arasında kök ortalama kare yüzde hata değerleri ( Denklem 1.) saat 12:00 ölçümleri 
için %29.5, saat 14:00 değerleri için %28.6 ve oldukça düşük aydınlık seviyeleri olan saat 16:00 için 
%41.8’dir. Amfi içerisindeki aydınlık düzeyi dağılımı ise paralellik göstermektedir. Beyaz tahtanın 
yansıtıcı özelliği modellenmediğinden bu yüzeye yakın noktalarda hata oranları görece olarak daha 
yüksek gerçekleşmiştir. CIBSE (The Chartered Institution Of Building Services Engineers) 
kuruluşunun Eğitim Yapılarında Aydınlatma Standartlarına göre, amfiler için 500 lux’lük bir aydınlık 
düzeyi önerilir.[8] Bu değerler karşılaştırıldığında özellikle öğle saatlerinde aydınlık düzeyi bu 
değerlerin çok üzerindedir. Öğleden sonra ise aydınlık düzeyi standartlardan çok düşüktür. Farklı gök 
koşulları ve saatlere uyum sağlanması için hareketli gölgeleme elemanlarının tasarlanması önerilir.  
 

 (1) 

 
Beyaz tahtanın bulunduğu (ve projeksiyon yapılan) duvar üzerine düşen güneş ışığı süresinin 
belirlenmesi ise günümüzde neredeyse bütün bilgisayar destekli mimari tasarım araçları tarafından üç 
boyutlu ortamda görselleştirilerek yapılabilmektedir. 0’de 21 Mart günü saat 15:30’da söz konusu 
duvara düşen güneş ışınları gösterilmektedir. Ecotect yazılımı ile yapılan bu analiz bütün yıl boyunca 
söz konusu duvar üzerine güneş ışınlarının doğrudan vurduğunu göstermektedir.(0) Sadece Aralık 
ayında duvara vuran güneş ışınlarının tahta/perde seviyesinin üzerinde kaldığı belirlenmiştir. Aralık 
dışında bütün yıl boyunca öğleden sonra yürütülecek olan tüm derslerde görsel konforun sağlanması 
için güneş ışığına karşı önlem alınmalıdır. 
 

 
 

Şekil 7. Doğal Aydınlık Düzeyi Ölçüm Noktaları. 
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Tablo 2. Doğal Aydınlık Seviyeleri (Lux) Ölçüm ve Benzetim Sonuçları  
 

 

 
 

Şekil 8. Doğal Aydınlık Düzeyleri (saat 12:00) - Ölçüm ve Benzetim Karşılaştırması 
 
 

 
Saat Saat Saat 

Ölçüm 
Noktaları 

12:00  
(ölçüm) 

12:00 
(benzetim) 

14:00 
(ölçüm) 

14:00 
(benzetim) 

16:00 
(ölçüm) 

16:00 
(benzetim) 

P1 386 387 257 266 64 64 

P2 380 369 266 256 72 63 

P3 368 507 308 347 80 95 

P4 360 419 305 287 65 72 

P5 332 341 301 235 72 58 

P6 739 609 386 419 117 104 

P7 699 646 377 445 122 111 

P8 295 328 318 220 80 54 

P9 375 321 257 220 73 60 

P10 510 374 345 253 117 69 

P11 757 514 394 357 147 90 

P12 715 486 371 335 153 83 

P13 370 200 342 135 66 38 

P14 279 322 214 222 112 56 

P15 725 513 359 352 172 90 

P16 377 318 322 215 58 53 

P17 174 253 116 177 125 42 

P18 343 292 322 200 102 49 

P19 376 257 314 175 92 45 

P20 393 218 183 149 114 38 

P21 395 321 272 219 94 53 

P22 533 243 306 168 148 40 

P23 400 189 231 128 85 30 
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Şekil 9. Doğal Aydınlık Düzeyleri (saat 14:00) - Ölçüm ve Benzetim Karşılaştırması 

 

 
 

Şekil 10. Doğal Aydınlık Düzeyleri (saat 16:00) - Ölçüm ve Benzetim Karşılaştırması 
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Şekil 11. Beyaz Tahta / Projeksiyon Duvarı Üzerine Düşen Güneş Işınları (21 Mart, 15:30) 
 
Tablo 3. Aylara Göre Beyaz Tahta / Projeksiyon Duvarı Üzerine Güneş Işınlarının Vurduğu Saatler 
 

Aralık 12:30 - 16:00 

Ocak/Kasım 12:30 - 16:30 

Şubat/Ekim 12:00 - 17:00 

Mart/Eylül 11:30 - 17:30 

Nisan/Ağustos 12:00 - 18:00 

Mayıs/Temmuz 12:15 - 18:15 

Haziran 12:30 - 18:30 

 
 
 
 
5. ENERJİ ETKİNLİK  
 
Çatının tamamen reflektif cam olarak tasarlanıp üretilmesi soğutma ve ısıtma yüklerinin toplamda 
artmasına neden olmuştur. Ölçümler henüz tamamlanmamıştır. Bununla birlikte İzmir’de güneybatı’ya 
yönelen cam bir çatı yüzeyinin oluşturacağı yükler benzetim yoluyla incelenmiştir. Ecotect yazılımı ile 
modellenen amfinin aylık ısıtma ve soğutma yükleri teras çatıda pencere olduğu mevcut durum ve 
pencere olmayan kapalı bir teras çatı olduğu durum için incelenmiş ve pencere açmanın etkisi tahmin 
edilmiştir. Amfinin haftaiçi 9:00 – 17:00 arası 100 kullanıcıya hizmet verdiği varsayılmıştır. Sonuçlar 
0’te sunulmaktadır. Ecotect benzetimi, çatı penceresinin yıllık toplam ısıtma ve soğutma yüklerini %50 
arttırdığını tahmin etmektedir. 2013 Aralık ayında tamamlanacak olan ölçümlerle bu tahminlerin de 
güvenilirlik derecesi belirlenecektir. 
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Tablo 4. Amfinin Aylık Isıtma ve Soğutma Yükleri 
 

  Pencereli Çatı Kapalı Teras Çatı 

  ISITMA SOĞUTMA TOPLAM ISITMA SOĞUTMA TOPLAM 

AY (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) 

Ocak 159.1 0.0 159.1 179.4 0.0 179.4 

Şubat 196.6 0.0 196.6 218.2 0.0 218.2 

Mart 58.6 0.0 58.6 97.1 0.0 97.1 

Nisan 6.0 254.9 260.9 15.6 215.3 231.0 

Mayıs 0.0 1907.6 1907.6 0.0 1188.0 1188.0 

Haziran 0.0 2759.6 2759.6 0.0 1684.7 1684.7 

Temmuz 0.0 3043.2 3043.2 0.0 1881.1 1881.1 

Ağustos 0.0 2932.5 2932.5 0.0 1811.2 1811.2 

Eylül 0.0 2132.1 2132.1 0.0 1331.3 1331.3 

Ekim 0.0 859.7 859.7 0.0 665.0 665.0 

Kasım 38.0 0.0 38.0 64.9 0.0 64.9 

Aralık 172.2 0.0 172.2 168.8 0.0 168.8 

TOPLAM 630.5 13889.5 14520.1 743.9 8776.7 9520.7 

m
2
 başına 

3.5 77.4 80.9 4.1 48.9 53.1 (179.4 m
2
) 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
İYTE Matematik Bölümü Amfisi incelendiğinde mekanın güneydoğuya yöneltilmiş cam olan üst 
örtüsünün konfor koşullarını olumsuz etkilediği açıkça görülmektedir. Mekan kalitesini arttırmak için 
tasarlanmış olan bu üst örtü, üzücüdür ki yapı fiziği ölçütleri göz önünde bulundurulmadığı için 
kullanıcıların memnuniyetsizliğine neden olan en önemli unsur olmuştur. Yıl boyunca öğleden 
sonraları tahta üzerine düşen güneş ışınları nedeniyle mekanda kamaşma riski vardır. Projeksiyon 
yapılırken amfinin karartılması için henüz bir mekanizma bulunmamaktadır. Mekanda ses yutucu 
malzeme çok azdır. Buna karşılık hacim sınır değerlerden 1,7 kat daha büyüktür. Sonuç olarak 
yansışım süresi istenenden dört kat daha uzun olduğundan, konuşmalar zorlukla anlaşılabilmektedir. 
Amfi, derslik işlevini yerine getirememektedir. Ayrıca cam örtü doğal olarak ek bir ısıtma ve soğutma 
yükü de yaratmaktadır. Ecotect benzetimleri ile bu ek yükün %50’ye yaklaştığı tahmin edilmiştir. 2013 
yaz döneminde ısıl ölçümler tamamlandığında ısıl yük tahminleri doğrulama fırsatı da elde edilecektir. 
Başarım odaklı bir tasarım yaklaşımı izlenmiş olabilseydi, bu problemler tasarım aşamasında 
tasarımcılar tarafından belirlenerek uygulama aşamasına gelmeden çözülebilirdi. Oysa bugün yeni 
kullanıma açılmış bu amfide derslerin işlenmesinde problemler yaşanmaktadır. Ek maliyetlerle 
iyileştirme çalışmaları yürütülerek mekanın işlevlerini yerine getirebilir duruma getirilmesi 
gerekmektedir. 
 
Mimarların tasarım sürecinde benzetim araçlarından faydalanmamalarının altında yatan iki önemli 
neden olarak: 1) tasarım ortamlarından veri aktarma (birlikte işlerlik) zorlukları; 2) benzetimler için 
gereken sürelerin tasarım sürecini uzatması gösterilmektedir.[2] Tasarım aşamasında özellikle erken 
evrelerde birçok tasarım kararı henüz alınmamış olduğundan başarım benzetimi yazılımlarına 
mimarların sağlayabileceği veri detaylı olamaz. Bu nedenle bu çalışma kapsamında yürütülen 
benzetim çalışmalarında da detaylı modeller oluşturulmamış, sadece en temel benzetim ayarları 
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yapılmıştır. Amaç olabildiğince kolay ve hızlı benzetim sonuçları elde etmek olmuştur. Sonuçlar buna 
rağmen amfinin problemlerini açığa çıkarabilmektedirler. 
 
Binalarda başarım benzetimi yapan yazılımların mimarlar tarafından kullanılmasının önünde bir diğer 
engel ise mimarların yapı fiziği alanındaki başarımın denetlenmesi ve problemlerin çözümünü 
mühendislere terk etme eğilimidir. Oysa bu örnek çalışmada da görüldüğü üzere mimari tasarımdan 
kaynaklanan problemler en etkin biçimde tasarımın erken aşamalarında yine mimarlar tarafından 
belirlenip önlenmelidir. 
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SAYDAM YAPI ELEMANLARININ BİNA ENERJİ 
PERFORMANSINA ETKİSİ 

 
 

Burak YENİGÜN 
Emrah YAKA 
M. Azmi AKTACİR 
Hüsamettin BULUT 
 
 
 
 
ÖZET 
 
HVAC cihazlarının seçimini belirleyen en önemli parametre binanın toplam soğutma ve ısıtma 
yükleridir. Bir binanın yüklerini opak ve saydam yüzeyler ile bina iç yükleri belirler. Binanın duvar-çatı 
gibi opak yüzeylerine yalıtım uygulanarak ısı kayıp ve kazançları optimize edilirken, çoğunlukla 
binanın saydam yüzeyleri göz ardı edilir. Özellikle günümüzde pencere ve cam sektöründe ortaya 
konulan yeni ürünler ile binaların saydam yüzeylerinden olan ısı kayıp ve kazançları kontrol altına 
alınmaktadır. Bu çalışmada bir binanın saydam yüzeylerinden olan ısı yükleri incelenerek farklı cam 
tiplerinin bina enerji performansına etkisi belirlenmiştir. Bu çalışmada Design Builder programı 
kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda saydam yüzeylerden olan ısı kazançlarında dikkate değer bir 
azalma elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Design Builder, Pencere, Soğutma yükü, Isıtma yükü, Enerji analizi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The total cooling and heating loads of the building are the most important parameters that determine 
the selection of HVAC equipment. External loads from opaque and transparent surfaces and internal 
loads of the building determine the total loads of a building. Usually transparent surfaces of the 
building are be ignored while wall-roof insulation applied to the surfaces of opaque is optimizing heat 
gain and loss. Especially nowadays, heat losses and gains from transparent surfaces of the building is 
controlled with new products in the window and glass industry. In this study, the loads from the 
building transparent surfaces are investigated to the effect of the energy performance of the building 
for the different types of glass. Design Builder program has been used for analysis in this study. As a 
result of this study, it was obtained from a remarkable reduction of the heat gains from transparent 
surfaces. 
 
Key Words: Design Builder, Fenestration, Cooling Load, Heating Load, Energy analysis.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerjinin aşırı ve bilinçsiz kullanımı dünyanın en büyük sorunlarından birisidir. Dünyanın düştüğü 
enerji dar boğazı da bu sorunun gittikçe arttırmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı enerji 
verimliliğinin ve elde edilen enerjinin fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi 
üzerine yapılan çalışmaların önemi artmıştır. Üretilen enerjinin büyük çoğunluğu ısınma, soğutma ve 
aydınlanma gibi ihtiyaçlardan dolayı binalarda kullanılmaktadır. Elektrik İşleri Etüd (EİE) idaresi 2006 
yılı verilerine göre, ülkemizde enerjinin %40’ı sanayide, %31’i ise konut ve hizmet sektöründe 
kullanıldığını göstermektedir. Binalarda kullanılan enerjinin ise %85’i ısıtma ve sıcak su elde etmede 
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%15’i ise elektrik enerjisi olarak kullanılmaktadır [1]. Bina enerji analiz çalışmalarında dikkate alınan 
bina soğutma ve ısıtma yüklerinin hesaplanmasında opak ve saydam yapılardan olan ısı kazanç ve 
kayıpları çok önemlidir. Gelişen bilgisayar teknoloji ile birlikte binalardaki soğutma ve ısıtma yük 
tasarımlarının analizi kolayca yapılabilmektedir. Bina enerji analiz yazılımları sayesinde binaların 
tasarım aşamasında simülasyonları yapılabilmekte ve gerekli ısıtma ve soğutma yükleri, CO2 salımı 
gibi parametreler önceden görülebilmekte ve bu sayede binaların inşaat aşamasından önce alternatif 
tasarımları değerlendirilebilmektedir. 
 
Soğutma yükünün hesaplanmasında ısı kazançları önemli bir parametredir. Dış ısı yük kazançları, çatı 
ve duvar gibi opak yapılardan ve pencere sistemlerinden (saydam yapılardan) kaynaklanır. Saydam 
yapılardan oluşan ısı kazançlarının soğutma yükü üzerinde önemli bir etkisi vardır. Günümüzde 
özellikle bina duvarlarında yapılan yalıtım uygulamaları ısı kazançlarının azaltılmasında tek başına 
yeterli gelmemektedir. Saydam yapılar güneş ışığını direk olarak içeri aldıklarından dolayı yüksek ısı 
kazançları sağlarlar. Bundan dolayı yalıtım uygulamaları yapılırken bölge şartlarına uygun pencere 
sistemlerinin seçilmesi gerekir. Isı kazançlarının yanlış ve eksik bileşenlerle hesaplanması verimliliği 
ve ısıl konforu olumsuz yönde etkiler [2].  
 
Çerçeve ve cam ikilisinden oluşan pencere sistemlerinde en büyük ısı kayıp ve kazançları cam 
kısmında meydana gelmektedir. Isı kayıp ve kazançlarının en uygun seviyede olması için çeşitli cam 
yapılarının ve türlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar sürekli devam etmektedir. Günümüzde tek 
camlı pencerelere alternatif olarak en fazla çift camlı pencereler kullanılmaktadır. Çift camlı 
pencerelerde, kenarları boyunca metal bir ara boşluk çerçeveyle ayrılmış iki veya daha fazla cam 
plakanın aralarında hava boşluğu bırakılarak birleştirilmesiyle yalıtım camları elde edilmiştir (Şekil 1). 
Hava boşluğu kısmında nemi alınmış hava ve soygaz bulunmaktadır. Oluşturulan bu boşluk ısı 
tamponu görevi görmektedir [3]. 
 

 
 

Şekil 1. Çiftcam Kesiti  
 
Şekil 1’de verilen pencere sisteminin ısı yalıtımını etkileyen 3 ana faktör bulunmaktadır [4]. 
 

1. Camlar arasındaki boşluğun genişliği: Ticari olarak genişlikler 6-16 mm arasında 
bulunmaktadır. 6 mm’den 16 mm’ye gidildikçe ısı yalıtım değeri artmaktadır. 

2. Camlar arasında kalan gazın çeşidi: Genelde kuru hava kullanılmaktadır. Isı yalıtım değerini 
arttırmak için hava yerine Argon vb. ağır gazlarda kullanılmaktadır. 

3. Camın yayınım değeri: Yayınım (ε), elektromanyetik yolla enerji transferinin ölçüsüdür. 0-1 
değerleri arsında değişmektedir. “Mutlak Siyah” cisimlerin yayınım değeri 1’dir. Düşük yayınım 
yalıtım değerini arttırmaktadır. Düşük yayınım değeri ile ısı transferinin yavaşlatılması için cam 
üzerine yapılan low-e kaplamalar kullanılmaktadır. 
 

Isı kontrollü (low-e) camlar güneşin görünür ve görünmez ışınım enerjisini içeri geçirirken, oda 
sıcaklığından kaynaklı ışınım enerjisini geri yansıtarak içerideki sıcaklığın dış ortama geçmesini 
engeller. Low-e camlar ısı ve ışık kontrolü yapabilen bir yalıtım şeklidir (Şekil 2). Isı kayıp veya 
kazancına göre kaplamanın yeri değiştirilebilmektedir [4,5].  
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Şekil 2. Low-e Cam Kesiti 
 
Camlardaki ısıl performansı etkileyen unsurlar özetlemek gerekirse; kullanılan cam sayısı, camların 
cinsi, ara boşlukta kullanılan gaz cinsi, film tabakası ve ara boşluk kalınlığıdır [3]. 
 
Bu çalışmada Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesi içerisinde yer alan enstitü binasının saydam 
yüzeylerinden olan ısı yükleri incelenerek, farklı pencere sistemlerinin bina enerji performansına etkisi 
belirlenmiştir. Ele alınan bina, Design Builder enerji analiz yazılımı yardımıyla modellenmiştir. Elde 
edilen modelin, aynı opak yapı ve 7 farklı pencere sistemi için enerji analizi gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
 
2. BİNA ENERJİ ANALİZİ 
 
Bu çalışmada, Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesinde enstitü ve mediko sosyal merkezi olarak 
kullanılan bina seçilmiştir. 3 katlı olan bina; giriş katı 270 m

2
, birinci katı 310 m

2
 ve ikinci katı 270 m

2
 

olmak üzere toplam 830 m
2
 kullanım alanına sahiptir. Binanın dış cephesi, 610 m

2
 duvar ve 115 m

2
 

pencere alanı olmak üzere toplam 735 m
2
’dir. Binanın Pencere/Duvar oranı yaklaşık olarak %20’dir. 

Şekil 3’te enstitü binasının görünümü gösterilmektedir. Binanın opak yapı elemanlarının özellikleri 
Tablo 1.’de verilmektedir. Tabloda yapı katmanlarının termo fiziksel özellikleri de bulunmaktadır. 
DesignBuilder enerji analiz yazılımı ile oluşturulan model de Şekil 3’te sunulmuştur.  
 
DesignBuilder programı ile 7 farklı pencere sistemi için saydam yapı elemanlarının bina ısıtma ve 
soğutma yükü analizleri yapılmıştır. Simülasyonda sırasıyla; tek camlı iki adet pencere sistemi (4mm 
ve 6 mm adi camlı), çift camlı iki adet pencere sistemi (6 mm hava boşluklu 3 mm camlı ve 13 mm 
hava boşluklu 6 mm camlı), çift ısı camlı (low-e kaplamalı) iki adet pencere sistemi (6 mm hava 
boşluklu 3 mm ısı camlı ve 13 mm hava boşluklu 3 mm ısı camlı) ve bir adet üç camlı pencere sistemi 
(6 mm hava boşluklu 3 mm camlı) ele alınmıştır. 
 
Bina içerisinde yaklaşık olarak 50 kişi olduğu kabul edilmiştir. İç yüklerden kaynaklanan ısı kazancı 

Tablo 2’de gösterilmiştir. Ayrıca binanın ısıtma set değeri 22°C, soğutma set değeri 24°C’dir. 

Hesaplamalarda Şanlıurfa ili kış tasarım sıcaklığı -1.6°C, yaz tasarım sıcaklığı 42.6 °C olarak 

alınmıştır [6]. Soğutma analizi 21 Temmuz için gerçekleştirilmiştir. Isıtma analizi 15 Ocak için 
gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 3. Harran Üniversitesi Enstitü Binası ve Modeli 
 
 
Tablo 1. Bina Yapı Elemanlarının Katmanları ve Termo-Fiziksel Özellikleri 
 

Dış Duvar 

İç
 s

ıv
a
  

1
3
5
 m

m
 

T
u
ğ
la

 

K
a
b

a
 s

ıv
a

 

 

U=1.5 (W/m
2
K) L (mm) k (W/mK) Cp (j/KgK)  (kg/m

3
) 

Dış boya 5 0.300 1000 1000 

Kaba sıva 20 1 841 1800 

135 mm tuğla 135 0.304 841 641 

İç sıva 15 1.600 841 2000 

Plastik Boya 5 0.300 1000 1000 

      

İç Duvar 
 

İç
 s

ıv
a
  

1
0
0
 m

m
 

T
u
ğ
la

 

İç
 s

ıv
a

 

U=2.62 (W/m
2
K) L (mm) k (W/mK) Cp (j/KgK)  (kg/m

3
) 

Plastik Boya 5 0.300 1000 1000 

İç sıva 15 1.600 841 2000 

100 mm tuğla 100 0.304 841 641 

İç sıva 15 1.600 841 2000 

Plastik Boya 5 0.300 1000 1000 

      

Çatı 

Seramik Karo 

Membran 

Beton 
 

U=2.78 (W/m
2
K) L (mm) k (W/mK) Cp (j/KgK)  (kg/m

3
) 

Seramik Karo 20 1.300 840 2300 

Membran 5 0.190 1000 1100 

Beton 300 1.900 900 2240 

     

 
 
Tablo 2. Binasının İç Yükleri 
 

İç yükler Toplam Isı kazancı (kW) 

İnsanlar  6 

Aydınlatma  3 

Ekipmanlar  67 

Sızıntı 3 
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3. Analiz Sonuçları 
 
Design Builder programı ile 7 farklı cam tipi için saydam yapı elemanlarının bina ısıtma ve soğutma 
yükü analizleri yapılmıştır.  
 
Şekil 5’te farklı pencere sistemleri için saydam yüzeylerden kaynaklanan tasarım soğutma yüklerinin 
saatlik dağılımı verilmiştir. Şekilden görüleceği gibi en yüksek soğutma yükü 4 mm adi camdan 
oluşturulmuş tek camlı pencere sisteminde görülürken en düşük soğutma yükü çift ısı camlı pencere 
sistemlerinde görülmüştür. Gün içinde maksimum soğutma yüküne 15

00
-16

00
 saatleri arasında 

ulaşılmıştır.  
 
Şekil 6’da ele alınan pencere sistemleri için saydam yüzeylerden kaynaklanan maksimum soğutma 
yükleri verilmiştir. Şekilden görüleceği gibi 12.34 kW ile 20.33 kW arasında yük dağılımı söz 
konusudur. Binada 4 mm adi camlı pencere sistemi yerine alternatif olarak sunulan diğer pencere 
sistemleri kullanılmasıyla pencereden oluşan soğutma yükü; 6 mm adi camlı pencere sistemi için %11, 
6 mm hava boşluklu 3 mm çift camlı pencere sistemi için %21, 13 mm hava boşluklu 3 mm çift camlı 
pencere sistemi için %26, 6 mm hava boşluklu 3 mm ısı camlı (low-e) pencere sistemi için %35, 13 
mm hava boşluklu 3 mm ısı camlı pencere sistemi için %39, 6 mm hava boşluklu 3 mm üç camlı 
pencere sistemi için %30, tasarruf sağlanacaktır. Beklendiği gibi en iyi sonuçlar ısı camlı çift camlı 
pencere sistemlerinden elde edilmiştir. İncelenen üçlü cam için beklenen oranda yalıtım sağlamadığı 
görülmüştür. Pencere sistemi oluşturulurken cam kalınlıkları ve özellikleri, camlar arası mesafe ve 
çerçeve sistemlerinin iyi şekilde optimize edilmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda beklenen fayda 
sağlanamayabilir. 
 

 
 

Şekil 5. Değişik Cam Tipleri İçin Pencerelerden Kaynaklanan Saatlik Soğutma Yük Dağılımı 
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Şekil 6. Değişik Cam Tipleri İçin Pencereden Kaynaklanan Maksimum Soğutma Yükü 
 
Şekil 7’de 21 Temmuz günü için binanın tasarım soğutma yükü verilmiştir. Benzer şekilde binanın 
ısıtma tasarım yükü de Şekil 8’de verilmiştir. Ele alınan pencere sistemlerinin toplam ısıtma yükü 
üzerinde maksimum %6 oranında, toplam soğutma yükü üzerinde maksimum %4 oranında tasarruf 
sağlandığı görülmüştür. Ele alınan binada Pencere/Duvar oranı %20’dir. Pencere/Duvar oranının daha 
yüksek olduğu binalarda, tasarruf oranı daha da artacaktır. 
 

 
 

Şekil 7. Değişik Cam Tipleri İçin Toplam Tasarım Soğutma Yükleri 
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Şekil 8. Değişik Cam Tipleri İçin Toplam Tasarım Isıtma Yükleri 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada binaların saydam yüzeylerden olan ısı kayıp kazançlarının bina performansına olan 
etkisinin belirlenmesi amacıyla, Design Builder programı ile ele alınan bina modellenerek 7 farklı 
pencere sistemi incelenmiştir. Genel olarak yapılan analizler sonucunda gerek ısıtma (%4) gerekse 
soğutma yüklerinde (%6) iyileştirmeler sağlanmıştır.  
 
Soğutma yükü açısından en iyi sonucu, çift ısı camlı (6 mm cam-13 mm hava-6mm cam) pencere 
verirken en kötü sonucu 4 mm adi camlı pencere vermiştir. Bu iki pencere arasında %39 yük düşüşü 
sağlanmıştır. Üç camlı pencere sistemi ise ısı camlı pencerelerin performansına ulaşamamıştır.  
 
Pencere sistemi oluşturulurken cam kalınlıkları ve özellikleri, camlar arası mesafeler ve çerçeve 
sistemlerinin iyi şekilde optimize edilmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda beklenen fayda 
sağlanamayabilir. Seçilen cam türü hem yaz hem de kış şartlarına uyum sağlamalıdır. Bunun yanında 
cam seçiminde enerji verimliliği konusuna da dikkat edilmelidir. Bina konfor şartları için ışık önemli bir 
unsurdur. Binalardaki aydınlatmalar elektrik gücüyle sağlanabildiği gibi gündüzleri cam yüzeyler 
sayesinde gün ışığından sağlanabilir. Binalara uygulanacak pencere sistemi seçilirken bu durum göz 
ardı edilmemelidir. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] http://www.eie.gov.tr/verimlilik/b_enver_bilinclendirme.aspx (Ulaşım Tarihi 12.01.2013) 
[2] AKTACİR, M. A., NACAR M. A., YEŞİLATA B., “Binalarda Enerji Verimliliği Amaçlı Yazılımlar 

Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, X.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 
853-862, 13-16 Nisan 2011, İzmir. 

[3] İLHAN Y., AYGÜN M., "Cephe Sistemlerinde Kullanılan Yalıtım Camı Kombinasyonları" Çatı 
Cephe Fuarı, 25 -26 Mart 2005 

[4] GÜREREN H."Isı Yalıtımı Ve Düzcam" III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Ve Sergisi 
Tmmob Elektrik Mühendisleri odası  19-21 Ekim 2005 Mersin 

http://eng.harran.edu.tr/~aktacir/E/E1%20Teskon2011-aktacir.pdf
http://eng.harran.edu.tr/~aktacir/E/E1%20Teskon2011-aktacir.pdf


    ______________________  1434 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Bina Fiziği Sempozyumu 

 

[5] AYÇAM İ., UTKUTUĞ G. S.," Farklı Malzemelerle Üretilen Pencere Tiplerinin Isıl 
Performanslarının İncelenmesi Ve Enerji Etkin Pencere Seçimi" IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi ve Sergisi, sayfa 61-73 Kasım 1999, 

[6] AKTACİR, M. A., YEŞİLATA, B., YAKA, E., YENİGÜN, B., “Türkiye'nin İlleri İçin Soğutma Tasarım 
Sıcaklıklarının Tespiti”,Tesisat Mühendisliği, sayı 126, sayfa 5-12, Kasım/Aralık 2011 

 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Burak YENİGÜN 
 
İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde tamamladı. 2006 yılında Harran 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı. 2010 yılında Harran 
Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Aynı yıl Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2012 yılı 
itibariyle Harran Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl yüksek lisans 
öğrenimini tamamladı. Şu anda Batman Üniversitesinde akademik görevine devam etmektedir. 
 
Emrah YAKA 
 
1986 yılında Konya’nın Ilgın ilçesinde doğdu. 2011 yılında Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisansa başladı. Çalışma alanları iklim verileri ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 
 
Mehmet AZMİ AKTACİR 
 
2005 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalında 
doktora öğrenimi tamamladı. 1993–2000 yılları arasında Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümünde, 2000–2005 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde 
Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2007 yılında Harran Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü 
Termodinamik ABD’na Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. İklimlendirme sistemi uygulamaları, Fotovoltaik 
sistem uygulamaları ve Bina enerji analizleri başlıca çalışma alanlarıdır. Harran Üniversitesi Güneş 
Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM) müdür yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. 
TTMD ve MMO üyesidir. 
 
Hüsamettin BULUT  
 
1971 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman’da tamamladı. 1993 yılında Çukurova 
Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl 
Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak 
göreve başladı. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalında 
1996 yılında Yüksek Lisansını, 2001 yılında Doktorasını ise tamamladı. 1993-1998 yılları arasında 
Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde, 1998-2001 yılları arasında 
ise Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Harran 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde 2003-2005 yıllarında Yardımcı 
Doçent olarak görev yaptı. 25.11.2005 tarihinde Doçent oldu. Harran Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde 2003-2004 yıllarında Bölüm Başkanlığı, 2004-2008 yılları 
arası ise Bölüm Başkan Yardımcılığı Görevlerini sürdürdü. 2011 yılında Profesör kadrosuna 
atanmıştır. Halen Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm başkanlığı 
görevini sürdürmektedir. Çalışma alanları iklim verileri ve enerji analizi, güneş enerjisi ve uygulamaları, 
ısıtma-soğutma ve iklimlendirme sistemleri ve uygulamaları, iç hava kalitesi ve enerji verimliliği ve 
tasarrufudur. 
 
 



 
 
 
 
 
  TESKON 2013 / BİNA FİZİĞİ SEMPOZYUMU 

 
 
  
 
 
  
 

MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TASARIMININ 
MİMARLIK EĞİTİM SÜRECİ İÇERİSİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR 
ÇALIŞMA 

 
 

BENGİ YURTSEVER  
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
 
GÜLSU ULUKAVAK HARPUTLUGİL  
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 
 
TİMUÇİN HARPUTLUGİL  
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

  
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 



    ______________________  1437 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Bina Fiziği Sempozyumu 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TASARIMININ MİMARLIK EĞİTİM 
SÜRECİ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK 

BİR ÇALIŞMA 
 
 

Bengi YURTSEVER 
Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL 
Timuçin HARPUTLUGİL 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde birçok farklı ortamda tartışılmaktadır. Tartışmalar farklı 
disiplinlerde ele alınmakta ve konu sürekli olarak güncel kalmaktadır. Konunun farklı disiplinler 
açısından nasıl ele alındığını gözlemlemek, disiplinlerin birbirleri arasındaki ortak/farklı noktaları 
görebilmelerini de sağlamaktadır. Çalışmada yapılan sürdürülebilirlik konusunun belirlenen iki ortam 
bağlamında tartışılmasıdır. Sözü edilen farklı iki ortam yarışma ve eğitim ortamıdır. Değerlendirme 
aracı olarak yarışmada da istenildiği şekilde, LEED derecelendirme sistemi kullanılmıştır. Kavram 
“mimarlık” disiplini kapsamında ele alınmakla beraber, konunun farklı disiplinler ile birlikte ortak 
çalışmalar yapılarak sorgulanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, LEED, Mimari proje yarışmaları, Mimarlık eğitimi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Concept of sustainability has been discussed in various different enviroment nowadays. Discussions 
have been handled by different disciplines and subject has been kept up to date constantly. In order to 
observe interdisciplinary approach to the subject will reveal to comprehend same/different points 
among each discipline. In this study, subject of sustainability has been discussed on the context of two 
different environments: competition and education. The assessment tool is LEED rating system as it is 
listed in competition program. In the frame of “architecture”, it is emphasized that doing interrogation 
with different relation disciplines is important and common studies which should be handled 
interdisciplinary, is required.  
 
Key Words: Sustainability, LEED, Architectural competitions, Architectural education. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kentler, insanlara yaşam olanağı sağlayan, yoğun nüfusa sahip yerleşim alanlarıdır. Kentlerin 
insanlara yaşam olanağı sağlaması, insanların yalnızca barınma gereksiniminin karşılanması 
anlamına gelmemektedir. Bunun yanı sıra kentin insanın sosyolojik ve psikolojik gereksinimlerine de 
karşılık verebilmesi gerekmektedir. Wirth’in (1964) değindiği gibi, kentler sadece evlerin ve işyerlerinin 
arttığı bir yer değil, dünyanın birçok uzak topluluklarını, insanlarını ve etkinliklerini bir arada toplayan, 
dönüştüren, ekonomik, politik ve kültürel yaşamın merkezini başlatan ve kontrol eden bir yerdir [1]. 
Bunlarla birlikte kentler için yaşanabilirlik, kentte yaşayanların gündelik yaşam içinde gereksinim 
duydukları sağlıklı çevresel şartların ve yaşam kalitesinin karşılığı ile ölçülmelidir. Günümüzde ise 
kentler için yaşanabilirlik konusu ile teorik bir takım araştırmalarda karşılaşılsa da, konu pratikte çok 
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fazla karşılık bulamamaktadır. Bu bağlamda bina ölçeğinden kent ölçeğine kadar “sürdürülebilirlik” 
kavramının güncel ortamlarda tartışılması, incelenmesi oldukça önemlidir. 
  
Yaşam kalitesini ve konfor koşullarını üst seviyelere getirmek adına mimarlığın çeşitli alanlarında farklı 
ölçeklerde çalışmalar, araştırmalar, denemeler yapılmaktadır. Konunun aynı önem düzeyinde 
akademik ortamlar ile birlikte eğitim ortamına da yansıması gerektiği düşünülmektedir. 6 Ağustos 2012 
tarihinde ilan edilmiş olan Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası İle 
Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması da sürdürülebilirlik ve yeşil bina 
tasarımını vurgulamak adına atılan adımlardan birisidir. Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik 
(LEED) [2].  için önemli görülen ölçütlerin de göz önünde bulundurulmasını bekleyen yarışmada bu 
anlamda da yalnızca fikir olarak değil uygulama olarak da konunun incelenmesi; konunun uygulama 
anlamında çeşitli sertifika ve programlarla da desteklenmesi istenmektedir. Sürdürülebilirlik konusunun 
günümüzde eğitim ortamında da üzerinde durulmasının son derece önemli olduğu düşünülmektedir. 
Yarınların tasarımı için konunun önemi vurgulanmalı; aslında tasarımın özünde zaten sürdürülebilirlik 
ile ilgili tüm bileşenler düşünülmesinin gerekliliği üzerinde durulmalıdır. 
 
Tüm bunlara bağlı olarak Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Mimarlık Bölümü 2012-2013 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Yrd.Doç.Dr. Timuçin 
Harputlugil ve Yrd.Doç.Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil ile birlikte ortak yürütülen mimari proje 4-5 
dersleri kapsamında dönemlik proje konusunun, sözü edilen kavramların önemini tartışabilmek, 
öğrenciler üzerinde konu ile ilgili farkındalık yaratabilmek adına Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel 
Yönetim ve Kültür Merkezi Binası İle Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması 
üzerinden olmasına karar verilmiştir. 
 
Konunun kongre kapsamındaki incelenme amacı ise sürdürülebilirlik konusunu kavram, yaklaşım, 
uygulama, eğitim anlamında farklı alanlarda tartışmaya açmak ve bir dönemlik öğrenci-öğretici 
deneyimlerini ve sürdürülebilir bina yapım sürecinin eğitim süreci içerisindeki durumunu paylaşıma 
sunmaktır. Bu bağlamda çalışmada öncelikli olarak proje süreci boyunca üzerinde çalışılan 
yarışmadan ve bu yarışmanın diğer yarışmalardan farkından söz edilmekte, ardından kısaca projelerin 
gelişim, paylaşım süreci üzerinde durulmaktadır. Sonuç olarak ortaya çıkan ürünler üzerinden konu 
tartışmaya açılmakta ve genel bir değerlendirme yapılmaktadır.  
 
 
 
 
2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ MİMARİ PROJE YARIŞMASI KAPSAMINDA ELE 
ALINMASI 
 
Öğrenciler ile bir dönem boyunca çalışılan projenin konusu yarışmaya bağlı olarak “Çanakkale 
Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi” olarak 
belirlenmiştir. Yarışma 06.08.2012 tarihinde ilan edilmiştir. Yarışmanın günümüzde açılan diğer 
yarışmalardan farkı özellikle sürdürülebilirlik konusunun üzerinde durması; bu konuyu yalnızca teorik 
olarak ele almayıp pratikte de karşılığını aramayı hedeflemesidir. Buna bağlı olarak da oldukça 
kapsamlı bir şartname hazırlanmış ve sürdürülebilirlik ile ilgili veriler de bu şartnamede yerini almıştır.  
 
Yarışmanın sonucunda belediye binasının, şartnamede belirtildiği üzere, kent kimliğine uygun, kentin 
kimlikli gelişimine yeni bir soluk, yeni bir anlayış getirip kente gelen yerli ve yabancı turistlerin 
uğrayabileceği nitelikte olması beklenmektedir [3]. Aynı zamanda yapımda kullanılacak malzeme 
seçiminden, alternatif enerji kullanımına, iklimlendirmeye kadar her yönüyle örnek olabilecek bir 
belediye binası tasarımı beklenmektedir.  
 
Yarışmanın şartnamesinde yeşil bina yapımının günümüz için oldukça önemli olduğu 
vurgulanmaktadır. Yeşil bina kavramı ile birlikte sürdürülebilirliğe değinen yarışmada, sürdürülebilir 
tasarımın temel hedefleri yenilenebilir olmayan kaynakların tüketimini azaltmak, israfı en aza indirmek 
ve sağlıklı, üretken ortamlar oluşturmak olarak belirtilmiştir. Sürdürebilir tasarımda tasarımın esnek 
çözümlere olanak sağlaması, gereken durumlarda farklı kullanımlara olanak verebilecek, 
değişebilecek, yenilenebilecek ve kendini bu şekilde sürdürebilecek nitelikte olması beklenmektedir. 
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Bu noktada tasarım aşaması en önemli aşamalardan biri konumuna gelmektedir ve mimarların konu 
ile ilgili uzmanlarla birlikte çalışması önemlidir. 
 
Günümüzde sürdürülebilirlik ve yeşil bina kapsamında olan birçok sertifika programı bulunmakla 
beraber, yarışmada belediye binası için LEED (Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) ölçütlerinin göz 
önünde bulundurulması beklenmektedir. LEED değerleme sistemi yeşil bina teknolojilerini birleştirerek 
çevreye duyarlı bina tasarımcılarına hizmet vermektedir [4] [5]. LEED kapsamında oluşturulan yeşil 
bina ölçütleri 103 ülke tarafından uygulanmaktadır. Bu ülkeler arasına Türkiye de yakın bir tarihte 
katılmıştır. Çanakkale yeni belediye binasının da bu sertifika kapsamında tasarlanması ve 
değerlendirilmesi beklenmektedir. Proje, LEED değerleme sisteminin bütün prensiplerini 
kapsayamaması durumunda, öncelikli olarak göz önünde bulundurulması gereken koşullar, 
sürdürülebilir uygun proje alanı secimi, verimli su kullanımı, verimli enerji kullanımı, malzeme seçimi, iç 
mekan hava kalitesi olarak belirtilmiştir. Görüldüğü üzere LEED üzerinde duran ve yapılan tasarımın 
bu konuda da belirli bir yeterliliğe ulaşmasını bekleyen yarışma şartnamesinde bu konuya genişçe yer 
verilmiş, istenilen şekilde formatlar da yarışmacılara sunulmuştur (Şekil 1).  
 

 
 

Şekil 1. Yeşil Bina Değerlendirme Formu [2]. 
 
Özetlemek gerekirse yarışmanın en önemli noktalarından biri, “sürdürülebilirlik” konusunu kendisine 
odak edinmiş olması, böyle bir konuyu da yarışma ile tartışılabilen bir platforma taşıyabilmesidir. 
Dönem boyunca hedeflenen ise konuyu eğitim platformuna taşıyarak neler elde edilebileceğini 
görmektir.  
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3. PROJE SÜRECİ 
 
Yarışma konusunun çalışıldığı proje grubu mimarlık üçüncü sınıf birinci dönem öğrencileridir. Tasarım 
konusu ve tasarımdan beklenenler bir üçüncü sınıf öğrenci grubu için kapsamlı görülmüş, bu nedenle 
de öğrencilerden ihtiyaç programında belirtilen alanların %50’sini kullanacakları şekilde bir tasarım 
yapmaları beklenmiştir. Tasarım sürecinde sürekli olarak öğrencilerden “sürdürülebilirlik” ve “yeşil 
bina” gibi kavramları araştırmaları ve kendilerince tanımlamaları istenmiştir. Ayrıca günümüzde bir 
“belediye binası”nın nasıl olması gerektiği konusu da eleştirel bir yaklaşım ile ele alınmıştır. Böylece 
öğrencilerin kendilerince öne sürdükleri sloganlar ve buna bağlı olarak geliştirdikleri senaryolar 
üzerinden, dönem sonunda toplam 31 farklı proje elde edilmiştir.  
 
Döneme başlarken tasarım arazisini yerinde görmek amacıyla Çanakkale’ye bir gezi düzenlenmiştir. 
Tasarım arazisi ile birlikte yakın çevredeki yaşam koşulları da gözlemlenmiş; gereksinimler belirlenmiş; 
sorgulanmıştır. Yapılan gezi sırasında güneş kadar rüzgarın da dikkat çekici bir çevresel faktör olduğu 
tespit edilmiştir. Bu konu öğrencilerin tasarıma yaklaşımlarında da önem verdikleri konulardan biri 
olmuştur. Tasarımda beklenen, belediye binasının enerji açısından kendine yetebilmesi ya da en 
azından belli bir oranda katkıda bulunabilmesi idi. Rüzgar enerjisi de bu bağlamda ilk etapta dikkat 
çeken verilerden biri olmuştur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Proje Grubu İle Tasarım Arazisinin İncelenmesi / Çanakkale. 
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Gezi sırasında bir diğer dikkat çeken veri ise kent içindeki bisiklet kullanımıydı. Kentin topoğrafya 
olarak da bu kullanıma uygun olması konunun birçok proje içinde ele alınmasına neden olmuştur. 
Öğrencilerin genel olarak yarışma için hazırlanmış olan şartnameye uymaları istenmiştir. Sadece daha 
önce de belirtildiği üzere alanlar konusunda bir değişiklik yapılmıştır. Her öğrenciden kendi projeleri 
için bir “LEED değerlendirme paftası” hazırlamaları istenmiştir. Konunun pekişmesi amacıyla da 
çevrede görülen, bilinen tasarımlar, öğrenciler arasında paylaştırılarak, bunların LEED değerlendirme 
ölçütlerine göre puanlanması istenmiştir. 
 

Şekil 3. Öğrenci Çalışmalarından Örnekler. 
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Öğrencilerin çalışmaları birkaç grupta ele alınabilir. Bunlardan biri, konunun sadece yapı bileşenlerinin 
çözümü boyutunda ele alınmasıdır. Mekan organizasyonları (açık ofis tasarımı, mekanlar arası hava 
akımının dikkate alınması) güneş odaları, yeşil çatı uygulaması, yapı biçimlenmesinde, yaz ve kış 
koşullarında rüzgarın yönüne göre tavır geliştirilmesi, güneş yörüngesine dayalı gölge analizlerini 
dikkate alarak, duvar/pencere oranlarının belirlenmesi, dikkate alınan konular arasında olmuştur. Bir 
grup çalışma ise daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma ve bunları binaya entegre 
etme yollarını araştırmıştır. Özellikle elektrik elde etmek üzere, rüzgar ve güneşten yararlanma, güneş 
bacasının kullanımı, ısı geri kazanım sistemleri, jeotermal enerji gibi alternatiflerin projelerde yer aldığı 
görülmüştür. Bir başka dikkat çekici yaklaşım ise, makro ölçekten mikro ölçeğe kadar, sürdürülebilirlik 
çerçevesinde kentsel gelişimin yönünü de belirleyecek şekilde bir yaklaşımın sergilenmiş olmasıdır. 
Kentin yeşil akslarının çoğaltılması, yeşil ulaşım alternatiflerinin (elektrikli araç, tramvay veya bisiklet 
gibi) artırılması veya öneriler sunulması ile yapı arasında yeşil alan oranlarının istenen düzeye 
çıkarılması yapılan çalışmalarda yer almıştır. Örnek öğrenci çalışmalarından birkaçı Şekil 3’te yer 
almaktadır.  
 
Örnekte yer alan Proje 1 (Zahid Hayırlı’ya ait proje), konuyu bina bileşenleri bazında ele almıştır. Aynı 
zamanda kentsel bağlamı da kurulmaya çalışılmış, yeşil aksların korunarak geliştirilmesi, ulaşım 
alternatifleri olarak da bisiklet yolu ve tramvay yolu önerilmiştir. Yerinde yenilenebilir enerji elde etmek 
için rüzgar türbinleri ve güneş panelleri kullanılmıştır.  
 
Proje 2’de (Ayşen Esen’e ait proje) ise kentsel yaklaşımdan başlamak üzer bir öneri geliştirildiği 
görülmektedir. Bina ölçeğinden çıkarak ekolojik sistemden kentsel ölçekte yararlanmak amaçlanmıştır. 
Projede bisiklet yolları, yürüme mesafesinde günlük kullanımda gereksinim duyulan mekanlar 
önerilmiştir. Çanakkale Çayı da enerji üretiminde göz önünde bulundurulmuştur. Bireysel taşıt 
kullanımının minimuma düşürülmesi amaçlanmış, kullanıcıların olabildiğince bisiklet ve toplu taşıt 
kullanımına yönlendirilmesi hedeflenmiştir.  
 
Son proje (Birgül Bayram’a ait proje) ise yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere, güneş 
bacasından enerji üretmek üzerine bir sistem geliştirilmiştir. Projede, Çanakkale’deki bisiklet 
kullanımının yaygın olduğu gözlenmiş, “Citta Slow/Slow City” akımından yararlanılarak bisiklet yolları 
düzenlenmiştir. Karbon emisyonunu azaltmak amaçlı yayalaştırma gerçekleştirilmiştir. Güneş bacası, 
üzerine gelen güneş ışınını, sera etkisi prensibiyle hareket enerjisine, daha sonra da elektrik enerjisine 

dönüştürür. Burada sera etkisi prensibi, baca çekişi, türbin ve jeneratör ile birlikte düşünülebilir [6]. Proje bu 
ana fikir çerçevesinde geliştirilmiş, güneş bacası da tasarımda merkeze alınmış, tasarımın bir parçası 
olarak yerini almıştır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bir dönem boyunca mimarlık öğrencileri ile “sürdürülebilirlik” konusu üzerinde durulmuştur. Her bir 
öğrenci konu ile ilgili kendi düşüncelerini geliştirmiş ve bunu da bir proje ile desteklemiştir. Yarışma ile 
yaklaşık ortak bir süreci paylaşmak öğrencilerin konuya bağlanmalarını da sağlamıştır. Yarışma 
sonucu çıkan ürünlerin eleştirisi bilinçli bir şekilde yapılmış, öğrencilerin de düşünceleri bu eleştiriler 
sayesinde pekişmiştir.  
 
Konunun hem yarışma hem de eğitim alanındaki ürünlerini görebilmek karşılıklı değerlendirmenin de 
yapılabilmesini sağlamıştır. Proje sürecinde özellikle fark edilen durumlardan biri, tasarım 
aşamasındaki öğrencilerdeki teknik bilgi yetersizliğidir. Bunun için de teknik anlamda konu ile ilgili 
yeterli bilginin eğitimini almış bir ekip çalışması ile ele alınabilir kılınması, disiplinler arası çalışmanın 
lisans düzeyinden itibaren başlatılabilmesi ile konunun çok daha verimli bir şekilde çalışılabileceğine 
inanılmaktadır. Farklı disiplinlerin bir araya geldiği, konunun teorik ve pratik yönünün eş zamanlı 
tartışılabildiği ortamlar, tasarımın analiz sürecinden kullanım sürecine kadar her aşamasında oldukça 
önemli olduğu da bir kez daha vurgulanmalıdır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada çok katlı bir konut sitesi örneği yardımı ile bina ve hacim ölçeğinde ele alınan ısısal 
konfor koşullarının, ölçüm yoluyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak 
İstanbul’da çok katlı konut binalarından oluşan bir sitede, aynı özelliklere sahip ancak; binanın konumu 
ve yönlendiriliş durumu bakımından farklılık gösteren hacimlerinde, iç hava sıcaklığı ve iç hava nemi 
ölçümleri yoluyla enerji korunumu açısından performans değerlendirmesi yapılmıştır. Ölçüm 
sonuçlarının karşılaştırılmasıyla hacimlerdeki ısısal konfor koşullarını değerlendirmek olanaklı 
olmaktadır. Bu çalışma; ısıtma ve soğutma yüklerinin, iç iklimsel ortamdaki etkilerinin, ölçüm yapılarak 
bulunması yönünden önem taşımaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çok katlı konut binaları, Enerji performans değerlendirmesi, İç hava sıcaklığı ve iç 
hava nemi ölçümü. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, determination of thermal comfort conditions in multi storey houses by performing 
measurements in building and space scales is intended. For this purpose, performance evaluation 
was conducted through indoor air temperature and indoor air humidity measurement from the energy 
conservation point of view in a multi storey houses in İstanbul for similar spaces which have different 
location and orientation. It is possible to evaluate the thermal comfort conditions in those spaces by 
comparing the measurement results. With the help of measurements, this study is contributing to the 
determination of the effects of heating and cooling loads on the total energy consumption. 
 
Key Words: Multi-storey houses, Evaluating of energy performance, Measurements of indoor air 
temperature and indoor air humiditiy. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Fosil yakıt kaynaklarının giderek tükenmesi ve yanmaları sonucu açığa çıkardıkları zararlı gazlar 
nedeniyle yol açtıkları çevresel kirlilik ve küresel ısınma gibi olumsuzluklar, enerjinin bilinçli 
tüketilmesini dolayısıyla enerji korunumunu ön plana çıkarmıştır. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de 
de konutların ısıtılması ve soğutulması için tüketilen enerjinin toplam enerji tüketimindeki payı oldukça 
yüksektir (Şekil1).  
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Şekil 1. AB’nin ve Türkiye’nin 2005 Yılındaki Toplam Enerji Talebi Payları [2] 

 
Sanayinin ve ekonominin hızla gelişmesi ve nüfus artışına paralel olarak uygun iş olanaklarının büyük 
şehirlerde olması nedeniyle kentlere göç hızlanmış ve bunun sonucu olarak hızlı ve ucuz konut üretimi 
gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu gereksinim önceleri geniş alanlara yayılmış yatayda gelişen konut 
yerleşmeleriyle sağlanırken, daha sonra şehirlerdeki arazilerin değerlenmesi nedeniyle düşeyde 
yoğunlaşan çok katlı konut yerleşmeleriyle karşılanmaya çalışılmıştır. Bu durum ise, kentlerdeki 
yerleşmelerde enerji harcamalarının artmasına ve fosil yakıt tüketiminin doğal bir sonucu olan çevre 
kirliliğine yol açmıştır. Bu nedenle “çok katlı konutlarda enerji korunumu”; enerjinin pahalı ve yetersiz 
olması ve enerjide dış ülkelere bağımlı olmamız, enerji kullanımının sebep olduğu hava kirliliği ve hava 
kirliliğine karşı alınacak önlemlerin maliyetlerinin artması gibi nedenlerden dolayı gündemin en önemli 
maddelerinden biridir. 
 
Türkiye’nin nüfus, sanayi ve ekonomi bakımından en yoğun kenti olan İstanbul’da bugün artık konut 
alanlarının ve nüfusun kent eteklerine kaydığı görülmektedir. Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece ve 
Küçükçekmece Gölleri arasında kalan bölge, Anadolu Yakası'nda ise Pendik bölgesi son dönemde 
nüfus artış hızının en yüksek olduğu alanlardır [1]. Konut alanlarının büyük çoğunluğu, Marmara 
Denizi kıyısı boyunca, E-5 karayolunun güneyinde kalan bölümde yer almaktadır. Ancak son 20 yıllık 
dönemde şehir merkezinde yapılaşma yoğunluğu artmıştır. Bu artış ile birlikte geliştirilebilir arsa 
stoğunun azalması, artan arazi değerleri, MİA (Merkezi İş Alanı) alanının yaygınlaşması vb. etkenlerle 
[1] kısıtlı alanlarda daha fazla konut üretebilmek amaçlanmıştır. Bu amaçla da imar planının izin 
verdiği bölgelerde yüksek katlı toplu konut binaları ile konut ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Şişli, 
Mecidiyeköy, Levent, Maslak'ı içine alan Büyükdere Caddesi'nde merkezi iş alanlarının ve çok katlı 
yapıların çoğalmasıyla çok katlı konutların yapımı da hız kazanmıştır [2].  
 
Bu çalışmada çok katlı bir konut sitesi örneği yardımı ile, yerleşme, bina, hacim ve yapı elemanı 
ölçeğinde ele alınan ısısal konfor koşulları ve ölçüm sonuçlarının yıllık enerji harcamaları üzerindeki 
etkisini vurgulamak amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak geliştirilen yaklaşımda İstanbul Maslak’ta 
çok katlı konut binalarından oluşan bir sitede ölçümler yardımıyla değerlendirme yapılmıştır. 
 
 
 
 
2. ÇOK KATLI KONUTLARDA ENERJİ KORUNUMUNUN ÖNEMİ 
 
Çok katlı konutların artması sonucu ortaya çıkan enerji korunumunun gerekliliği nedeniyle konuyla ilgili 
yasa ve yönetmelikler güncellenmiştir. Buna bağlı olarak “enerji etkin” odaklı tasarım anlayışının da 
yaygınlaşması için mimarlara da büyük görevler düşmektedir. Çok katlı konutların tasarımlarında farklı 
ölçeklerde alınan tasarım kararları, konutların kullanım süreleri boyunca ihtiyaç duyulacak enerji 
harcamalarını da doğrudan etkilemektedir. 
 
Enerji korunumlu bina, yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum yararlanacak şekilde pasif 
sistem olarak doğru tasarlanmış, pasif sistemle uyumlu çalışan yapma sistemlere sahip ve enerji 
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verimliliği binanın tüm alt sistemleri için geçerli olan binalardır. Isısal konforu minimum enerji ile 
sağlayan enerji etkin bina; enerji etkinliğinin pasif sistemlerden başladığı, bina tasarımı ile ilgili tüm 
disiplinlerin tasarımın başından itibaren ekip çalışması yaptığı ve tüm bina alt sistemlerinin enerji etkin 
olduğu binadır [3]. 
 
Enerji tüketiminin, beraberinde yüksek bir maliyet ve çevre kirliliği gibi problemler de getirdiği göz 
önünde bulundurulursa; çok katlı konutlarda pasif sistemlerin, ek yapma ısıtma ve soğutma 
sistemlerine en az yük getirecek şekilde tasarlanmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Çok katlı 
konutlarda, ısıtma ve soğutma enerjisi harcamalarının belirleyicileri olan dış iklime ilişkin değişkenlerin 
bina içi ortama enerji korunumu sağlanarak alınması binaya ilişkin değişkenler ile doğrudan orantılıdır. 
Binaya ilişkin değişkenler için alınan tasarım kararları yardımıyla bina içinde kullanılacak olan ek 
yapma ısıtma ve soğutma yükünü ve dolayısıyla enerji giderlerini azaltmak olanaklıdır. Hacimlerde 
oluşan ısısal konfor koşulları ve buna bağlı olarak çok katlı konutların ısıtma ve soğutma enerjisi 
harcamalarını etkileyen binaya ilişkin değişkenler; binanın yeri, yönlendiriliş durumu, binanın formu,  
binaların birbirlerine göre konumları ve bina kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri şeklinde 
sıralanabilir [2]. Tüm bu değişkenler birbirleriyle ilişkili olup her birinin aldığı en uygun değer 
değişkenlerle ilişkili olacak şekilde belirlenmelidir. 
 
Binanın yeri; yerey parçasının eğimi, konumu, bitki örtüsü ve baktığı yön gibi alt değişkenlerin 
değerlendirilmesiyle, iklim kontrolünde ve hava kirliliğini önlemede etkili olan bir tasarım değişkenidir. 
Farklı iklim bölgelerine göre değişim gösteren bu parametrelerin o yörelerde geçerli olan iklimsel 
koşullar ve insanın iklimsel ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenmesi, yapma ısıtma ve soğutma ihtiyacının 
ve buna bağlı olarak enerji harcamalarının minimize edilmesi ve dolayısıyla hava kirliliğinin 
önlenmesini olanaklı kılar [4]. 
 

Binaların yönlendiriliş durumu, bina kabuğuna doğru olan güneş ışınımından kazanılan ısı miktarının 
belirleyicisidir. Farklı yönlere bakan yüzeyleri etkileyen güneş ışınımı şiddeti de farklı olmaktadır. Bu 
nedenle bina içi hacimlerin güneş ışınımından kazandığı ısı miktarı bina dış kabuğunun baktığı yönün 
bir sonucudur [5]. 
 
Binaların ısıl konforunu etkileyen bina formu, binalardaki toplam ısı kazanç ve kayıplarında etkilidir. 
Yaşama alanını örten ve onu dış çevreden ayıran bina kabuğunun biçimine bağlı olarak, binanın 
toplam dış yüzey alanı, farklı yönlere bakan ve farklı eğimlerdeki cephe ve çatı yüzey alanları ve 
cephe ve çatı yüzeyleri arasındaki oranlar değişim gösterir (Berköz, E. 1983). Binanın cephe yüzey 
alanı ve dolayısıyla binaya olan ısı akışının miktarı bina formunun değişmesi sebebiyle değişebilir. 
Böylelikle, bina formu ısıl ve görsel konforu etkileyen önemli bir faktördür. 
 
Binalar, aralarındaki aralıklara, yüksekliklerine ve birbirlerine göre olan konumlarına bağlı olarak, 
birbirleri için güneş ışınımı ve rüzgar engelleri olarak işlev görebilirler. Bu nedenle güneş ışınımının 
ısıtıcı etkisinden pasif ısıtma ve iklimlendirmede yararlanma veya kaçınma, binalar arasındaki açık 
mekanların ölçülerinin bir fonksiyonudur [6].Binayı etkileyen dış iklim elemanlarından güneş ışınımı ve 
hava hareketi hızı ise çevre binaların veya diğer engellerin ele alınan binadan uzaklığına, yüksekliğine 
ve bu binaya göre konumlandırılış durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Çevre binaların ve diğer 
engellerin ele alınan binanın cepheleri üzerinde oluşturacağı gölgeli alanlarda direkt güneş 
ışınımından ısı kazancı söz konusu değildir [7]. Güneş ışınımının cepheleri en üst yeğinlikte etkilemesi 
istendiğinde bina aralıkları, komşu (veya çevre) binaların verdiği en uzun gölgeli alan derinliğine eşit 
ya da bu gölge derinliğinden daha fazla olmalıdır. 
 
İklimsel ve görsel konfor koşullarının minimum enerji harcaması ile sağlanması, bina kabuğu optik ve 
termofiziksel özelliklerinin doğru değerler alması ile olanaklıdır [7]. Kabuğun optik ve termofiziksel 
özellikleri,  kabuğun opak ve saydam bileşenlerinden geçen ısı miktarlarının ve hacimde gerçekleşen 
iç hava sıcaklığı ve iç yüzey sıcaklıklarının belirlenmesinde etkili olurlar [2]. 
 
Binanın yeri ve yönlendiriliş durumu, bina aralıkları, bina formu ve bina kabuğu optik ve termofiziksel 
özelliklerinin sahip oldukları değerler yardımıyla, iç iklimsel ortamdaki ısıtma ve soğutma yükünün 
belirlenmesi için güneş ışınımından kazanılan ve kaybedilen ısı miktarını belirlemek olanaklıdır. 
Böylece, çok katlı konut binalarının enerji korunumu açısından performansları değerlendirilebilir [2]. 
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3. ÇOK KATLI KONUTLARIN ENERJİ KORUNUMU AÇISINDAN PERFORMANSININ 
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 
 
Çok katlı konutların enerji korunumu açısından performansının değerlendirilmesi için, uygulama alanı 
olarak İstanbul Maslak'ta bulunan bir toplu konut projesi seçilmiştir. Enerji korunumu açısından 
performans değerlendirmesi, binalarda aynı özelliklere sahip ancak binanın farklı yönlendiriliş durumu 
ve konumuna sahip hacimlerinde ölçüm yapılması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ele alınan 
binaya ve yerleşmeye ait veriler aşağıdaki gibidir. 
 

 Uygulama çalışması, ılımlı nemli iklim bölgesinde ve 41
o
 kuzey enleminde bulunan İstanbul’ 

da yapılmıştır. 

 Proje alanı, kuzeydoğuya bakan bir yamacın vadi tabanında +55.00 kotundan başlayıp 
+105.00 kotuna doğru yükselmektedir.  

 Proje alanında 31 ve 32’şer katlı 10 adet konut bloğu bulunmaktadır. A Bloklar, 31 katlı ve 5 
adet, B Bloklar ise 32’şer katlı ve 5 adettir. Konut blokları toplam 1797 daireden oluşmaktadır. 
(Şekil 2), (Şekil 3) [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Toplu Konut Projesinin Yerleşimi [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Toplu Konut Projesinde A ve B Bloklar [2]. 
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 Şekil 4’ de toplu konut projesine ait yerleşme planı ve A ve B blokların konumu ve yönlendiriliş 
durumları görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Toplu Konut Projesinde Bina Aralıkları [2]. 
 

 Toplu konut projesinde bina kabuğuna ait optik ve termofiziksel özellikler aşağıdaki gibidir. 
- Cephe opak bileşeninin güneş ışınımına karşı yutuculuk katsayısı 0,70'dir.  
- Opak bileşeni oluşturan malzemeler; 4 mm. alüminyum levha, 5 cm. hava boşluğu, 5 cm. 

taşyünü yalıtım, 1 mm. galvanize çelik sac, 1.25 cm. alçıpan levha, 1 cm. alçı sıva, 1 cm. 
boya, 25 cm. betonarme perde’dir. Opak bileşene ait toplam ısı geçirme katsayısı (U değeri) 
0,573 W/m

2
 K'dir.   

- Saydam bileşeni oluşturan malzemeler 6 mm. low-e cam (ısıcam), 16 mm. kuru hava boşluğu, 
6 mm. low-e cam (ısıcam)'dır. Saydam bileşene ait toplam ısı geçirme katsayısı (U değeri) 1,4 
W/m

2
 K'dir.  

- Saydamlık oranları farklı blok ve plan tipleri için Çizelge 5.1'deki gibi belirlenmiştir [2]. 
 

Tablo 1. Farklı Bloklar İçin Yönlendiriliş Durumlarına Göre Belirlenen Saydamlık Oranları [2] 
 

Blok Adı 
Bina Yönlendiriliş Durumları 

N S E W 

A1-A2 %54 %41 %41 %54 

A3-A4-A5 %54 %41 %54 %41 

B1-B2-B3 %42 %54 %42 %54 

B4-B5 %42 %54 %54 %42 

 
 
3.1. Ölçümlerin Yapılması 
 
Çalışmanın bu bölümünde, ölçümlerin yapılması için arazinin güneyinde yer alması nedeniyle güneş 
ışınımı kazancının yüksek olacağı varsayılan B3 blok seçilmiştir. Daha sonra bu binada aynı işleve, 
boyuta, dış duvar sayısına, opak ve saydam bileşene sahip ancak farklı yönlere bakan ve farklı 
kotlarda bulunan hacimlerde gerçekleşen ısısal konfor koşullarının belirlenebilmesi için ölçüm yoluyla 
performans değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmada yapılan ölçümlere ilişkin özellikler aşağıdaki 
gibidir. 
 

 Ölçüm yapılacak olan hacimler belirlenirken; yönlendiriliş durumları, konumları, bina kabuğu 
optik ve termofiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak aynı binada aynı biçime, pencere 
büyüklüğüne, hacim yüksekliğine sahip ancak farklı yönlere bakan hacimler seçilmiştir [2]. 
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 Günün belirli saatlerinde bina formunun etkisiyle gölgede kaldığı belirlenmiş olan B3 Blok 7. 
katta bulunan, aynı özelliklere sahip ancak farklı yönlere yönlendirilmiş olan 4 adet salon 
olmak üzere 4 farklı hacim seçilmiştir (Şekil 5) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Ölçüm Yapılacak Hacimler ve Ölçüm Cihazlarının Hacimdeki Yerleri [2] 
 

 Toplu konut projesinde iç hava sıcaklığı ve iç hava nemi ölçümlerinde, ölçüm yapılacak her 
hacim için tek ölçüm noktası belirlenmiştir (Şekil 5) [2]. 

 Toplu konut projesinde, iç hava sıcaklığı ve iç hava nemini ölçmek için otomatik olarak kayıt 
yapan bir ölçüm ve kayıt cihazı seçilmiştir (Şekil 6). Seçilen ölçüm cihazları saatlik, dakikalık, 
aylık ve yıllık otomatik kayıt yapma özelliğine sahiptir. Ölçüm cihazının ölçüm aralıkları, hava 
sıcaklığında; -20 

o
C ile +70 

o
C arasında, bağıl nemlilikde %0 ile %100 arasındadır. 

Hassasiyeti ± 0.5 
o
C / ± %3, rezolüsyonu ise 0.1 

o
C / %0.1’dir [2]. 

 
 
 

 

 

 
 

Şekil 6. Ölçümlerde Kullanılan Ölçüm Cihazı [2] 

    Ölçüm cihazı 
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 Isıtmanın istendiği dönemi karakterize eden 21 Ocak ve ısıtmanın istenmediği dönemi 
karakterize eden 21 Temmuz günleri için iç hava sıcaklığı ve iç hava nemi ölçüm değerleri 
saatlik olarak yapılmıştır (Şekil 7). 

 
 
 

 
Şekil 7. 21 Ocak ve 21 Temmuz İçin Hacimlerin İç Hava Sıcaklığı ve Nemi Değerleri [2] 

 

 İç hava sıcaklığı ve iç hava nemi ölçümleri ısıtmanın istendiği dönemi karakterize eden Ocak 
ayı için Şekil 8’de, ısıtmanın istenmediği dönemi karakterize eden Temmuz ayı için ise Şekil 
9’da verilmiştir [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. Isıtmanın İstendiği Dönem İçin İç Hava Sıcaklığı ve İç Hava Nemi Ölçüm Değerleri [2]. 
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Şekil 9. Isıtmanın İstenmediği Dönem İçin İç Hava Sıcaklığı ve İç Hava Nemi Ölçüm Değerleri [2]. 
 

 Toplu konut projesinde, ölçümler, hiçbir aktif ısıtma ve iklimlendirme sistemi çalıştırılmadan, 21 
Ocak 2010 -  31 Ocak 2011 tarihleri arasında bir yıl boyunca tüm saatler için yapılmıştır (Şekil 
10).  

 
Şekil 10. Toplu Konut Projesinde Bir Yıl Boyunca Aylık İç Hava Sıcaklığı ve İç Hava Nemi Ölçüm 

Değerleri [2]. 
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SONUÇ 
 
Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.  
 

 21 Ocak için; 
 

hacimlere ait ölçüm sonuçlarına göre, B3-KAT7-S hacmi diğer yönlere yönlendirilmiş olan B3-KAT7-
W-N-E hacimleriyle karşılaştırıldığında iç hava sıcaklığı değerlerinin 1-1,5 

o
C daha yüksek olduğu, iç 

hava nemi değerlerinin ise %9-13 daha düşük olduğu görülmektedir. 
  

- B3-KAT7-W ve B3-KAT7-E karşılaştırıldığında iç hava sıcaklığı değeri 0,2 
o
C, iç hava nemi 

değeri ise % 1,7-1,9 farklılık göstermektedir. 
- B3-KAT7-N hacmi diğer yönlere yönlendirilmiş olan B3-KAT7-S-W-E hacimleriyle 

karşılaştırıldığında iç hava sıcaklığı değerlerinin 1-1,5 
o
C daha düşük olduğu, iç hava nemi 

değerlerinin ise %9-13 daha yüksek olduğu görülmektedir. 
- A4-KAT7-S hacmi ile B3-KAT7-S hacmi karşılaştırıldığında iç hava sıcaklığı değerlerinin 1,2 

o
C daha yüksek olduğu, iç hava nemi değerlerinin ise %0,5-3,1 daha düşük olduğu 

görülmektedir [2]. 
 

 21 Temmuz için; 
 

hacimlere ait ölçüm sonuçlarına göre, B3-KAT7-W hacmi diğer yönlere yönlendirilmiş olan B3-KAT7-
S-N-E hacimleriyle karşılaştırıldığında iç hava sıcaklığı değerlerinin 0,5-2,7 

o
C düşük olduğu 

görülmektedir. B3-KAT7-E hacmi ise diğer yönlere yönlendirilmiş olan B3-KAT7-S-N-W hacimleriyle 
karşılaştırıldığında  iç hava nemi değerlerinin ise %2-8 daha yüksek olduğu görülmektedir. 
  

- B3-KAT7-S ve B3-KAT7-N karşılaştırıldığında iç hava sıcaklığı değeri 0,1-1,2 
o
C daha yüksek 

olduğu, iç hava nemi değerinin ise % 1,2-3,4 daha düşük olduğu görülmektedir. 
- B3-KAT7-N hacmi diğer yönlere yönlendirilmiş olan B3-KAT7-S-W-E hacimleriyle 

karşılaştırıldığında iç hava sıcaklığı değerlerinin 1-1,5 
o
C daha düşük olduğu, iç hava nemi 

değerlerinin ise %9-13 daha yüksek olduğu görülmektedir [2]. 
 
Çalışmada elde edilen genel sonuçlara bakıldığında ise; 
 
Hacimlerdeki iç hava sıcaklığı ve iç hava nemi ölçüm değerleri; 
 

 Bina aralıkları, bina formu ve hacimlerin yönlendiriliş durumu gibi binaya ilişkin değişkenler 
güneş ışınımı kazançlarının, dolayısıyla iç iklimsel elemanların değerlerinin belirleyicileridir. 

 

 Bir binada aynı katta bulunan, aynı fonksiyona ancak farklı yönlendiriliş durumuna sahip 
hacimlerde gerçekleşen iç iklimsel koşullar, yönlendiriliş durumunun etkisine ek olarak bina 
formuna bağlı olarak değişim göstermektedir [2]. 

 
Bu çalışma sonuçlarına, çok katlı konutlarda enerji korunumu açısından performans değerlendirilmesi 
amacına yönelik yapılan ölçümler ve grafikler üzerinden değerlendirme yoluyla ulaşılmıştır. 
  
Yapılan çalışmada, örnek çok katlı konutlarda, iç hava sıcaklığı, iç havanın nemi gibi değişkenler 
üzerinden ölçümler ve grafikler değerlendirildiğinde ısıtmanın istendiği dönem ve ısıtmanın istenmediği 
dönemdeki yapma ısıtma ve soğutma enerjisi korunumu sağlanamadığı görülmektedir. Çok katlı konut 
binalarının tasarımında iklimlendirme enerjisi korunumunda etkili olan değişkenlere dikkat 
edilmediğinden binalarda ve hacimlerin içinde güneş ışınımının yeterince alınamadığı ve dolayısıyla 
ısıtma ve soğutma enerjisi harcamalarının artacağı görülmektedir. 
 
Yapılan bu çalışmaya ek olarak; 
 

 hacimlerde aydınlık düzeyi ölçümlerinin yapılması 

 yerleşmede rüzgar ölçümlerinin yapılması 
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 yerleşmenin modellenerek simülasyon programında enerji korunumu açısından 
performansının değerlendirmesinin yapılması 

 yerleşmede bina aralıkları, bina formu ve bina kabuğuna ait öneriler geliştirilmesi 
 

enerji korunumu açısından performans değerlendirmesine katkı sağlayacaktır [2]. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, enerji etkin olarak inşa edilmemiş binaların enerji etkin hale getirilmesi için 
yapılabilecek iyileştirme çalışmalarının irdelenmesi ve ülkemiz özelinde bir öneri getirilmesi 
amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle dünya üzerindeki mevcut binaların enerji etkin hale getirildiği 
uygulamalar incelenmiş, bu uygulamalarda yapılmış olan iyileştirme çalışmaları karşılaştırılmış, 
sonuçta mevcut binaların enerji etkin hale getirilmesi için uygulanabilecek yöntemler bir araya 
getirilerek öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yenileme uygulamaları, Enerji etkinliği, Enerji etkin konut binaları, Eski konut 
binalarının iyileştirilmesi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, it is aimed to search for possibilities of refurbishment of the existing domestic buildings 
that are not desingned as energy efficient and to give a suggestion which is specialized for Turkey. In 
order to reach this aim, case studies that are applied world wide are examined, refurbishments of 
these case studies are compared and finally refurbishments that could be used to turn existing 
buldings into energy efficient ones will are combined( to give suggestions). 
 
Key Words: Refurbishment, Energy efficiency, Energy efficient domestic buildings, Refurbishment of 
old domestic buildings.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde çoğu uzmanın görüşü sera gazı salımını kısıtlamak için daha fazla ilginin yapılı binalara 
yönlendirilmesi yönündedir. Bunun nedeni ise 2050 yılındaki konut binası stoğunun %80’inin 
günümüzde çoktan inşa edilmiş olmasıdır (Şekil 1).[1] Diğer binalarda ise bu yüzde biraz daha 
aşağılardadır, çünkü bu grupların yıkım oranları daha fazladır. Konut binaları 1970lerde ortaya çıkan 
enerji krizinden sonra endüstrileşmiş ülkelerin ilgi odağı olmaya başlamıştır. Bu ilgi konutlardaki enerji 
harcamasını makulleştirmeyi hedefleyen program ve tedbirlere ön ayak olmuştur. Avrupa 
ortalamasında konut binaları, bina stokunun %75’ini oluşturmaktadır.[2] Sayısal çokluğu nedeni ile 
konut binaları enerji harcamasında açık bir şekilde lider durumda olup, bu nedenle %61 CO2e salım 
oranı ile CO2e salımına en büyük katkıyı sağlamaktadırlar.[3] 
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Karbon salımını gelişmiş ülkelerdeki yeterli oran olarak kabul edilen %60-80 oranında azaltma 
hedefine ulaşmak adına ilginin hem şu anda inşa edilmiş binalara hem de yeni yapılan binalara 
yönlendirilmesi gerekmektedir. 
 

 
 

Şekil 1: Birleşik Krallıktaki Konut Binası Stokunun Yaş ve Yıllara Göre Dağılımı[4]. 
 
Eski bir konut binasının enerji etkin hale getirilmesi için iki seçenek vardır. Birincisi binayı yıkıp yerine 
yeni, enerji etkin bir bina yapmak, ikincisi ise binanın enerji ve ısı kaybını engelleyecek, ihtiyacı olan 
enerji ve ısı açığını karşılayacak müdahaleleri var olan binaya uygulamaktır. Bir binayı yıkmak, yerine 
yenisini inşa etmek ve inşa edilen binaya tedbir amaçlı sistemler eklemek, daha önce var olan binaya 
bazı müdahalelerle önlem almaktan daha pahalıya geleceği gibi inşaat süresince harcanan fosil yakıt 
ve havaya salınan karbon gazı caydırıcı nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Yıkım ve yeniden inşa her koşulda ucuz apartmanları yok edip yerine daha pahalılarının konmasına 
sebep olmaktadır[5], dar gelirli aileleri ise bu bölgenin dışına taşınması için zorlamaktadır. Konfor 
şartlarının dar gelirli vatanlar için de, düşük bütçeyle, karbon salımına olumsuz yönde katkıda 
bulunmadan elde edilmesi için yenileme müdahalelerinin yıkımlara tercih edilmesi gerekmektedir. 
 
Konut binalarının çok değişik çeşitleri bulunmaktadır. En yüksek oranda enerji tasarruf potansiyeli 
şüphesiz ki sayıca en çok olanda olacaktır. Ülkelere bağlı olarak müstakil ev, sıra evler ve apartman 
binalarında yaşayanların yüzdeleri farklılık göstermektedir. Müstakil evlerin çoğunlukta olduğu 
ülkelerde dahi yenileme müdahalelerinin yoğunlukta olacağı binalar, müdahale tutarı düşük 
olacağından, apartman binaları olacaktır.[6] Apartman binalarının kabuk yüzeylerinin küçük yüzey 
alanından dolayı düşük ısı kayıplarını yakalamak kısmen kolaydır.[7] Mekân ısıtmak için harcanan 
enerji konut binalarında harcanan enerjinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bunun için apartman 
binalarının kompaktlığı ve kolayca yalıtım uygulamalarının uygulanabilmesi çok büyük bir avantajdır. 
Dolayısıyla apartman binaları, iyileştirme müdahalelerinin yapılmasında ilk tercih olarak yerini 
almaktadır. Bunun için bu çalışmada, apartman binalarına uygulanan müdahale örnekleri ve 
müdahaleler irdelenecektir. 
 
Çeşitli kaynaklardan elde edilen verilere göre [4] [11], genellikle iyileştirme müdahaleleri olarak şu 
yöntemler seçilmiştir; 
 

1) 200mm’den 300mm’ye kadar yalıtım ve çok amaçlı dış cephe sistemleri eklemek. 
2) Isı köprülerini engellemek için eski ve dışarı uzanan balkonların kesilmesi, bu balkonlar yerine 

kendi taşıyıcıları olan balkonların inşa edilmesi. Bu işlemi yaparken alternatif olarak, ısı 
köprülerinin önüne geçmek adına, var olan gömme balkonlar cam ile kapatılabilir. 

3) Merkezi ya da merkezi olmayan ısı korunumlu mekanik havalandırma sistemi eklemek. Bu 
sistemleri eklemek binaya yaklaşık %82’ye varan bir ısı korunumu sağlar. 

4) Güneş enerjisi sistemlerinin eklenmesi. Güneş ısıtma sistemi için güneş paneli ekleme veya 
enerji elde etmek için fotovoltaik panel eklemek bu iyileştirme müdahalesi kapsamındadır. 
Bazen bu iki sistem birbirini desteklemesi için beraber de kullanılabilir. 
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2. YAYGIN İYİLEŞTİRME MÜDAHALELERİ 
 
2.1. Yalıtım ve Çok Amaçlı Dış Cephe Sistemlerinin Eklenmesi 
 
Çoğu apartman binaları düşük maliyet kaygısı ile inşa edilir. Maliyeti düşük tutmak özellikle 70l’lerdeki 
kriz (ve Avrupa için savaş) sonrasında ön plandadır. Bunun bir sonucu olarak strüktür ve kabuğun 
çoğunlukla yalıtımsız ve ısı korunumu açısından zayıf olduğu, ayrıca birçok ısı köprüsü içerdiği 
görülmektedir. Bu gibi binalarda eğer herhangi bir ısı yalıtımı yapılmazsa içindeki kullanıcılar ısınmak 
için sürekli fazla para harcayacak, ama ısınamayacaklardır.  
 
UK Energy Trust (2010)’a göre konut binalarında ısı kayıplarının %33’ü duvarlardan, %26’sı çatıdan 
%8’i ise yerden yaşanmaktadır. Bu katmanları içeren binanın dış kabuğuna iyi ve kusursuz bir biçimde 
ısı yalıtımı uygulanması binanın ısı korunumuna %67’ye yakın bir katkı sağlayacaktır (Şekil 2). 
 
Dış duvarlar için ısı yalıtımı dıştan ve ya içten yapılabilmektedir. Isı yalıtımının parçalanıp, arada ısı 
köprüleri oluşmaması, içten yalıtımda görülen nem ve küf sorunlarının oluşmaması, kabuğun dış 
yüzeyinin iç yüzeyinden daha az olması koşulları da göz önünde tutularak yaygın ve önerilen 
uygulama şekli dıştan uygulamadır.[8] 
 
Yalıtım tabakası 14cm’den az olmamalıdır[9]. Bu katman 36cm kalınlığa kadar çıkabilmektedir[10]. 
İklim koşulları, yönelim ve duvar kalınlığına göre değişen yalıtım katmanının kalınlığının ölçüleri 20-
30cm arasında değişmektedir[11]. 
 
Çok amaçlı cephe sistemleri modüler yapım tekniklerini, olabildiğince fazla prefabrikasyon olanağıyla 
birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sistemlerin uygulanmasındaki ana amaç yeni inşa edilen 
büyük ölçekli ofis ve konut binalarının geliştirilmesi ve mevcut yapı stokunun (özellikle 1950 ve 
1970lerde yapılmış binalar için) hızlı ısısal iyileştirmesinin yapılmasıdır.   
 
Çok amaçlı cephe sistemleri ısı köprülerinin önüne geçmek gibi önemli termal gereksinimleri giderir ve 
prefabrikasyon özelliği ile avantajlarından faydalanarak yapım hızını arttırır, inşaat süresini azaltır. 
Hava geçirmezlik hedeflerine kolayca ulaşmayı sağlamaktadır. Pencere, menfez, havalandırma 
tesisatı, elektrik kabloları gibi parçalar önceden sisteme entegre edildiği için hava sızdırmamakta ve ısı 
köprüsü oluşturmamaktadır. Güneş ısıtma sistemi, fotovoltaik panel gibi elemanlar içine entegre 
edilebilmektedir. Bazı “akıllı materyaller”  cephe sisteminin içinde kullanılıp ısı korunumu ve iç 
mekanın soğutulması adına başarılı uygulamalar yapılabilmektedir. 

 

 
 

Şekil2. Konut Binalarında Isı Kayıplarının Yüzdeleri[4]. 
 
 
2.2. Balkon İyileştirmeleri 
 
Yalıtımsız balkon döşemeleri bir ısı köprüsü oluşturduğu yani iç mekândan ısıyı alıp dış mekâna 
taşıdığı için enerji ve ısınma ihtiyacı adına olumsuz bir etkendir. Bu özellikteki balkonlar iç mekândan 
ısıtılıp, dış mekânda soğuk hava ile karşılaştıkları için nemlenme ve rutubete sebebiyet 
vereceklerinden, iç hava konforu için de önemli bir tehdit oluştururlar. 
 
Balkonların oluşturduğu bu ısı köprülerinin önüne geçmek için balkonlar kullanım alanına dâhil 
edilebilir. Bu iyileştirme müdahalesinin tüm apartman sakinleri tarafından yapılması gerekmektedir aksi 
takdirde dış mekânla buluşan döşeme yine aynı davranışı gösterecektir. Balkon cam ile kapatılıp yine 
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iç mekâna dâhil edilebilir veya yine balkon hacmi korunarak bu hacim kış bahçesi olarak kullanılabilir. 
Eski balkonlar yıkılıp ya da iç mekana dahil edilip, kendi taşıyıcı sistemi olan ek balkonlar yapılabilir. 
Son olarak yaygın olmayan iyileştirme yöntemi olan balkon döşemesine ısı yalıtımı uygulanabilir (Şekil 
3).  
 

 
 

Şekil 3. Kendi Taşıyıcılarına Sahip Balkon Örneği[4]. 
 
 
2.3. Isıtma ve Havalandırma Sistemlerinin Eklenmesi veya Var Olanın Değiştirilmesi 
 
Yenileme müdahaleleri sadece enerji tasarrufu ya da ısı korunumu için değil ayrıca kullanıcının konfor 
koşullarına en az ısı ve enerji kaybı ile ulaşmasını sağlamak için de yapılmaktadır. Mekan içi 
havalandırmayı sağlamak ve açılan pencereden kaybedilen ısının önüne geçebilmek için 
havalandırma sistemleri kurulması, yaygın iyileştirme müdahalelerindendir. Bu havalandırma 
sisteminin ısı korunumlu olması ve belirli zamanlarda mekan içindeki ısıyı arttırıp azaltabilmesi 
ısınmak için harcanan enerjide gözle görülür bir düşüş sağlayacaktır. 
 
Isıtma sisteminin merkezi veya bölgesel ısıtma sistemlerine bağlanması hem karbon salımı hem de 
ısınmak için harcanan enerjiyi azaltacaktır. Özellikle bölgesel ısıtma sistemlerinde, ısı santrallerinde 
kullanılan biyoyakıtlar sayesinde daha az fosil yakıt ile daha fazla ev (bir ya da birkaç belediye) 
ısıtılmaktadır. 
 
Gaz boylerlerin tek bir merkeze bağlanıp elektrikli boylere dönüştürülmesi de yine karbon salınımı 
düşürücü ve ısınmak için harcanan enerjiyi azaltıcı tedbirlerden biridir. 
 
 
2.4. Güneş Sistemlerinin Binalara Eklenmesi 
 
Mekân ısıtması, sıcak su ihtiyacının giderilmesi veya elektrik üretmek için binalara güneş enerjisi 
paneli ya da fotovoltaik panel kurulmasına yönelik iyileştirmelerdir.  
 
Güneş enerjisi panellerinin binaya kurulmasıyla binanın sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanması 
gereken enerji miktarından tasarruf ettirilmesidir. Aynı uygulama fotovoltaik paneller kurularak bu sefer 
elektrikli bir ısıtıcı kullanmak sureti ile uygulanabilmektedir. Böylece fotovoltaik panellerden elde edilen 
elektrik, elektrikli ısıtıcıda harcanarak sıcak su elde etmek için harcanan enerji masrafından tasarruf 
edilmiş olunur. 
 
Fotovoltaik panellerden elde edilen elektrik ayrıca ev gereçleri ve mekânın aydınlatılması için de 
kullanılabilir. Fazlalık enerji ise depo edilmekte veya şehir hattına katkı olarak satılabilmektedir. 
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3. İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ VE KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Bu bölümde Linz’de 5 Katlı Apartmanlar, Engelsby’de (BIG Heimbau) Apartman Binaları ve 
Ludwigshafen’de Apartman Binalarının incelemeleri ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu örneklerin ikisi 
Almanya ve biri Avusturya’da bulunmaktadır. Bu örneklerin seçilme sebebi başarılı örnekler olup, 
yapılan iyileştirmelerle %94’e varan tasarruf sağlayabilmeleridir. Ülkemiz için özellikle kışın ısıtma 
yükünün ön planda olduğu bölgelerde ve hatta yazın soğutma ihtiyacının fazla olduğu bölgelerde de 
incelenen örneklerdeki iyileştirme müdahaleleri uygulanabilir. 
 
 
3.1. Linz’de 5 Katlı Apartmanlar – Avusturya 
 

 
 

Şekil 4. Linz’deki Apartmanların İyileştirme Müdahalelerinden Önceki Ve Sonraki Hali[12]. 
 
Yukarı Avusturya Eyaleti’nin başkenti olan Linz şehrinde, şehrin ana caddelerinden olan Makartstraße 
caddesi üzerindeki 30-34 numaralı apartmanların 1957 yılında inşa edilmiştir. Her bir apartman 
birbirinin aynısı olup, beş katlıdır. Kuzey - güney yönelimine sahip olan apartmanlar bloğunun kuzey 
kısmı açık iken güney kısmı bitişik binaya yaslanmaktadır. U-değeri yaklaşık 1,4 W/m²K olan 30 cm 
kalınlığında yerinde dökülmüş dış beton duvarlara sahiptir[13]. Sadece çatısına yalıtım uygulanmıştır. 
Balkonları ise işlek cadde ve hava kirliliği yüzünden kullanılamaz durumdadır. 
 
2005 yılında başlanan iyileştirme müdahalelerinde; ısıtma tutarlarını en düşük seviyeye çekebilmek, iç 
mekânın en iyi şekilde havalandırılması, iç mekânda en iyi hava kalitesine sahip olma, yenilenebilir 
kaynaklar kullanarak ekolojik iyileştirme, apartman sakinlerini rahatsız etmemek ve bundan sonra 
yapılacak iyileştirme müdahalelerine örnek olmak hedeflenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için; apartman 
termal bir örtü ile kaplanmış, içine güneş petekleri ve düşük enerjili pencerelerin entegre edildiği 
prefabrike cephe elemanları eklenmiş, odaların her birinin ısı kaybı olmaksızın havalandırılabileceği, 
ters akımlı ısı eşanjorleri içeren sistemler takılmış, balkonlar genişletilerek kapatılmış, mevcut 
pencereler değiştirilmiş, kullanılan gazlı ısıtma sistemi yerine bölgesel ısıtma sistemine bağlanılmıştır.  
 
Termal örtü (yalıtım), iyileştirme müdahaleleri yapıldığı sırada 50 yıllık dış duvarları tamamen 
çevreleyecek şekilde yapılmıştır. Ayrıca iç mekândaki ısı kaybını bir manto gibi engellemiştir. Bu 
örtüyü uygularken hava geçirmez olmasına ve ısı köprülerinin oluşmamasına özen gösterilmiştir.  
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Prefabrike cephe elemanları bir daire uzunluğunda ve kat yüksekliğinde olup, pencere, güneş peteği, 
havalandırma sistemi için hava kanalları yerleştirilmiş, takılmaya hazır halde fabrikadan getirilip 
apartmanlara monte edilmiştir. Güneş petekli cephe sistemleri, yüksek verimli ısı yalıtımlıdır. Bu cephe 
sisteminde başrolü doğal maddelerden yapılmış güneş petekleri alır. Bu petekler duvarın dış kısmına 
panel elemanının ebatlarında monte edilir, dışardan arkası boşluklu, ısı dayanımlı bir cam tarafından 
dış etkenlerden korunur. Güneş radyasyonu güneş peteği tarafından emilip, duvarın dış yüzeyinde bir 
sıcak bölge oluşturarak, iç ve dış hava arasında sıcaklık farkı oluşturur. Güneş petekleri tarafından 
oluşturulan bu sıcak bölge iç mekândaki ısı kaybını neredeyse sıfıra indirir. Yazın ise güneş 
peteklerinin açıları sayesinde gelen güneş ışınlarının çoğu geri yansıtılır. Ayrıca yine bu petekler 
sayesinde cephede herhangi bir gölgeleme elemanına gerek kalmaksızın dış duvarlarda gölgeleme 
sağlanmış olur (Şekil 5). 
 
Her odadaki dış duvarlara açılan havalandırma deliklerine, ters akımlı ısı eşanjörleri içeren mekanik 
havalandırma sistemi takılmıştır. Bu sistem sayesinde iç mekânın havalandırılması sırasında dışarıya 
bir ısı kaybı olmaz. Bu sistem %70 gibi bir ısı geri kazanım oranına sahiptir. 

 
Takılan üç camlı pencerelerin içten dışa katman sırası çift cam, jaluzi ve tek cam şeklindedir. Çift cam 
ile tek cam arasındaki jaluzi gölgelenmeyi sağlarken camlar arası boşluk iç mekândaki ısı korunumunu 
sağlamaktadır. Bu dizilim pencerenin U değerini 0.86 W/m²K gibi bir değere ulaştırmıştır[13]. Bu 
pencere sistemleri sayesinde, yoğun bir caddenin üzerinde olan bu apartmanların ses sorununun da 
önüne geçilmiştir. 

 
Gaz ile merkezi olarak ısıtılan bu apartmanlar, yenileme sonrasında bölgesel ısınma sistemine 
bağlanmıştır. Bu ısınma sisteminde santralde yakılan biyoyakıtlar sayesinde ısınan su veya buhar 
belirli sınırlar içindeki evlere boru sistemi aracılığı ile pompalanır. Bu ısınma yöntemi karbon 
salınımının düşürülmesi ve enerji masraflarının düşürülmesi için başarılı bir yöntemdir. 

 
Bütün bu iyileştirme müdahalelerinden sonra yıllık ısınma ihtiyacı 179 kWh/m²’den 14,4 kWh/m²’ye 
çekilmiştir.  Beklenen yıllık tasarruf yaklaşık 444 MWh’dur. Karbondioksit salımı ise yıllık yaklaşık 160 
tondan 18 tona çekilmiştir. 59 m² bir daireyi ısıtmak için önceden ayda harcanan para 40,8€ iken 
alınan önlemler ve uygulanan eklerden sonra bu para ayda 4,73€’ya çekilmiştir. Aradaki tasarruf, bu 
apartmandaki 59 m² bir dairenin kirasının yaklaşık %15’i ile %20’sine denk gelmektedir[14].  
 
 
3.2. Engelsby’de (BIG Heimbau) Apartman Binaları – Almanya 
 
Almanya’nın kuzeyinde Danimarka sınırına yakın Flensburg şehrinde, Engelsby caddesi üzerinde 2 
apartmandır. 1964 yılında inşa edilmiştir. Sekiz katlı iki apartman, doğu - batı yönelimine sahiptir. 
Binaların tüm cepheleri dış ortam ile temas halindedir (açıktır). U-değeri yaklaşık 1,35 W/m²K olan 
kum – kireç karışımı tuğla ile örülü 24 cm eninde dış duvarlara sahiptirler. Bu duvarlara dıştan eternit 
plakalar döşenmiştir[15]. İlk başta binaların sadece ilk iki katına ısı yalıtımı uygulandıysa da kötü 
uygulama yüzünden bu yalıtım da bozulmuştur. Bina sakinleri yüksek ısınma ücretleri ödemelerine 

 
 

Şekil 5. Güneş Peteği Sisteminin Katmanları, Güneş Peteği ve Sistemin Çalışma Prensibi [12] 
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rağmen ısınamadıklarını ve hava kalitesinin düşük olduğunu bildirmişlerdir (Hasta Bina 
Sendromu)[15]. 
 

 
 

Şekil 6. Engelsby’de (BIG Heimbau) Apartman Binaları İyileştirme Öncesi ve Sonrası [15] 
 
2002 yılında başlanan iyileştirme müdahalelerinde; ısıtma tutarlarını en düşük seviyeye çekebilmek, iç 
mekânın en iyi şekilde havalandırılması, iç mekânda en iyi hava kalitesine sahip olma, güneş 
enerjisinden etkin bir biçimde yararlanabilme, aydınlanma kalitesinin arttırılması ve mümkün olan en 
düşük bütçe ile en iyi sonucu almak hedeflenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla; binanın dış 
duvarlarına ısı yalıtımı uygulanmış, merkezi sıcak su kullanımı için güneş enerjisi sistemi binaya 
eklenmiş, balkonlar ısı yalıtımlı camlarla kapatılmıştır. Ayrıca havalandırılmış tromp duvarı eklenmiş, 
merdiven boşluğu ve üzeri özel yalıtımlı cam ile örtülmüş, talep ayarlı nemce düzenlenmiş 
havalandırma sistemi kurulmuştur. 
 
İç mekânın iklimini geliştirmek için talep kontrollü nem ayarlı havalandırma sistemi analiz edilmiş ve 
uygulanmıştır. Bu sistem havadaki neme göre havalandırma şiddetini ayarlamaktadır. Örneğin; 
herkesin duş aldığı sabah saatlerinde havalandırmayı 2,5 kat artırmaktadır. Ev sakinlerinin evde 
olmadığı ve güneşin hâkim olduğu öğle saatlerinde ise havalandırmayı 6 kat azaltmaktadır. Yemek 
saatlerinde iç mekânda havanın nemi arttığı için bu saatlerde de havalandırmayı arttırmaktadır. 
Geleneksel veya ısı korunumlu bir havalandırma sistemi yerine böyle bir havalandırma sistemi 
seçmek; kirli havayı daha hızlı uzaklaştırdığı için iç mekânın hava kalitesini çok daha hızlı arttırması, 
nem oranı düşük olduğunda havalandırmanın azalmasından dolayı elektrik kullanımından tasarruf, 
ucuz kurulum ücreti gibi avantajları birlikte getirmektedir. Ayrıca bu sistemin camla kapatılmış balkon 
ve güneş duvarı ile kullanımı yüksek oranda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu havalandırma sistemi 
geleneksel ısıtma sistemlerine oranla %58 tasarruf sağlamaktadır[16]. 
 
Merdiven boşluğunu ısıtıp, havalandırmak için buraya bir trombe duvarı kurulmuştur. Soğuk hava 
güneş duvarının altından girer ve siyah emici duvar tarafından ısıtılır. İki kat yükseklik boyunca 
ısıtılarak yükselen hava merdiven boşluğuna geçer (Şekil 7). Sistem özellikle bahar aylarında 
merdiven boşluğunun hava sıcaklığının kontrolünde etkin rol oynamaktadır. Merdiven boşluğu U 
değeri 1,1W/m²K olan ısı dayanımlı ve özel yalıtımlı camlarla kaplanmıştır[15]. Bu camlar sayesinde 
merdiven boşluğunun ısısal ve görsel konforu arttırılmıştır. 
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Şekil 7. Merdiven Boşluğunu Isıtıp Havalandıran Trombe Duvarının Çalışma Prensibi[16]. 
 
Elektrik ile çalışan su ısıtıcıları sökülüp yerine merkezi ısıtma sistemi kurulmuştur. Suyu ısıtmak için 
binanın çatısına toplam alanı 80m² olan 20 güneş kollektörü eklenmiştir. Binanın çatısına fotovoltaik 
paneller konulması planlanmıştır. Ancak bazı yapısal ve finansal problemler nedeni ile bu paneller 
çatıya monte edilememiştir. Güneş kollektörlerinin sıcak su talebini, toplam enerji ihtiyacının %30’una 
denk gelen yaklaşık 25,000 kWh azaltacağı beklenmektedir[15].  
Balkonların aracılığı ile oluşan ısı köprülerinin önüne geçmek için balkon döşemesine yalıtım 
uygulanması çok pahalı bir yöntem olduğundan binanın balkonları ısı yalıtımlı camlar ile kapatılmıştır. 
Bu sayede iç mekândaki ısı korunumu arttırılmıştır.  
 
Bütün bu iyileştirme müdahalelerinden sonra yıllık 123 kWh/m² olan ısınma ve sıcak su ihtiyacını 
karşılayan enerji miktarı 46 kWh/m²’ye çekilmiştir. Bu yıllık ısınma ve su ısıtma enerjisinden %63 
tasarruf edildiğini göstermektedir[16]. Proje 1999 yılında, Almanya’da güneş enerjisi uygulamalarının 
bina iyileştirmelerinde kullanıldığı örnek projelerin yarıştığı Messepreis Solar’99 yarışmasında birincilik 
ödülünü almıştır.  

 
 

3.3. Ludwigshafen’de Apartman Binaları – Almanya 
 

 
 

Şekil 8. Ludwigshafen’de Apartman Binalarının İyileştirme Müdahalelerinden Önceki ve Sonraki Hali [17]. 
 
Almanya’nın güney batısında Fransa sınırına yakın Ludwigshafen şehrinde, Hoheloogstraße caddesi 
üzerine inşa edilmiş apartmanlardır. 1960 yılında inşa edilmiştir. Üç kat ve 12 daireden oluşan bina, 
kuzey-güney yönelimine sahiptir. Binanın tüm cepheleri dış ortam ile temas halindedir (açıktır). U-
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değeri yaklaşık 1,33 W/m²K olan düşey delikli tuğla ile örülü 30 cm eninde dış duvarlara sahiptir[17]. 
Bu duvarlara dıştan 2cm kalınlığında sıva uygylanmıştır.  
 
2005 yılında başlanan iyileştirme müdahalelerinde; ısıtma tutarlarını en düşük seviyeye çekilmesi, iç 
mekânın en iyi şekilde havalandırılması, iç mekânda en iyi hava kalitesine sahip olma, güneş 
enerjisinden etkin bir biçimde yararlanması, ısı köprülerinin önüne geçilmesi ve mümkün olan en 
düşük bütçe ile en iyi sonucun alması hedeflenmiştir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için; binanın dış 
duvarlarına, çatı, sığınak ve giriş katlarına ısı yalıtımı uygulanmış, eski balkonlar dairelerin içine dâhil 
edilerek yeni balkonlar eklenmiştir. Bunlara ek olarak pencereler üçlü camlar içeren yeni pencereler ile 
değiştirilmiş, binaya enerji sağlaması için fotovoltaik paneller binanın çatısına eklenmiştir. Merkezi 
olmayan ısı korunumlu havalandırma sistemi kurulmuştur. 
 
Binanın eski balkonlarının döşemeleri mekân içindeki ısıyı dışarı kaçırarak binada ısı köprüleri 
oluşturduğu için binanın dışına taşan kısımları yıkılmış ve geri kalan mekân ise camla kapatılarak 
dairelere dâhil edilmiştir (Şekil 9.). Kapatılan balkonlar sayesinde daireler yeni pencerelere kavuşmuş, 
aydınlanma kalitesi yükselmiştir. Ayrıca binanın ısı köprülerinin büyük bir kısmının önüne geçilmiştir.  

 
Yıkılan balkonlar yerine, kendi temelleri olan ve taşıyıcı sistemi binadan ayrı çalışan üçgen şeklindeki 
çelik plakalardan oluşan balkonlar binaya tutturulmuştur. Bu balkonlar apartman sakinlerinin yaşam 
kalitesini yükselmekle kalmamış, eski balkonlarına göre güneş ışınlarından daha fazla 
yararlanmalarına olanak sağlamıştır. Balkonların içeri alınması ve yeni balkonların ilave edilmesiyle 
51,6 m² olan daire alanı 73,5 m²’ye çıkmıştır. 
 
Binada daha önce bulunan merkezi olmayan gazlı ısıtıcılar yerine merkezi olmayan, ısı korunumlu 
havalandırma sistemi gereçleri konulmuştur bu sistem %80’den fazla verim sağlamaktadır. Kalan 
ısınma enerjisi ihtiyacı ise tüm toplu konut yerleşkesini besleyen gaz-yakıtlı ısınma ve enerji ve ısıtma 
ünitesinden karşılanmaktadır[18]. 
Apartmanın 30cm kalınlığındaki duvarlarına ek olarak 300 mm extrüde polisteren ısı yalıtımı 
yapılmıştır. İyileştirme müdahaleleri sırasında önemli yalıtım detaylarına dikkat edilmiştir. Örneğin çatı 
saçakları ısı köprüsü oluşturmaması için çerçevelenmiş, temel yalıtımı yapılmış, giriş katının zeminine 
120mm ısı yalıtımı yapılmıştır. 
 
Çatı alanlarına fotovoltaik paneller konulmuştur. 150 m² alanındaki bu paneller 12,8 kWp elektrik 
enerjisi sağlamaktadır. 
 
Bütün bu iyileştirme müdahalelerinden sonra yıllık ısınma enerjisi ihtiyacı 250 kWh/m²a’dan 
16kWh/m²a’ya çekilmiştir. Isınma enerjisinden yapılan bu tasarruf %94 seviyesindedir[18]. 
 
 
 
 
 

  
 

Şekil 9. Ludwigshafen’de Apartman Binalarının Balkonlarının Yıkılmış Hali [18] [17]. 
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3.4. Örneklerin Karşılaştırılması 
 
Yapılan inceleme sonuçları Tablo 1’de karşılaştırmalı şekilde gösterilmiştir. Buna göre, incelenen tüm 
binalarda ısı yalıtımı yapılmıştır. Engelsby apartmanlarında uygulanan eski ısı yalıtımı sökülerek 
yenilenmiştir. Diğer örneklerden farklı olarak Ludwigshafen’deki apartman binasının temeline de ısı 
yalıtımı yapılmıştır. 
 
Örneklerden Engelsby apartmanları ve Linz’de 5 Katlı Apartmanlar balkonlarını camla kapatırken, 
Ludwigshafen’deki apartman binasının balkonu iç mekâna katılarak, binadan bağımsız taşıyıcılı 
balkonlar ilave edilmiştir. 
 
Linz’de 5 Katlı Apartmanlar’ın ısıtma sistemi korunurken ana ısıtıcısı bölgesel ısınma sistemine 
bağlanmıştır. Evlerdeki elektrikli su ısıtıcılar sökülüp sıcak su ihtiyacı yine bölgesel ısınma sisteminden 
gelen su ile sağlanmaktadır. Buraya ısı korunumlu havalandırma sistemi takılarak havalandırma 
sırasındaki hava kaçışları engellenmiştir. Engelsby apartmanlarına talep kontrollü nem ayarlı 
havalandırma sistemi takılmıştır. Bu sistem kullanıcıların davranışları ve ev içi nem dengelerine göre 
havalandırma yoğunluğunu azaltıp arttırarak mekânı havalandırmak için harcanan enerjiden tasarruf 
edilmesini sağlamıştır. Binalar bölgesel ısıtmaya bağlı ısıtma sistemi ile ısınmaktadır (ısıtma 
sisteminde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir). Ludwigshafen’deki apartman binası ise merkezi 
olmayan bir sistemle gaz boyler yardımı ile ısınırken yine merkezi olmayan ısı korunumlu 
havalandırma sistemi kurulmuştur. Ayrıca geri kalan ısınma ihtiyacını, toplu konutların ısınma 
sisteminden almaktadır. 
 
Linz’deki 5 Katlı Apartmanlarda güneş enerjisinden güneş petekleri sayesinde yararlanılmış, binalara 
ısı yalıtımı olarak destek vermiştir. Engelsby apartmanlarında güneş enerjisi panelleri kullanılmış, 
sıcak su bu panellerden sağlanmıştır. Ayrıca trombe duvarı aracılığı ile merdiven boşluğu ısıtılıp, 
havalandırılmıştır. Ludwigshafen’deki apartman binasında fotovoltaik paneller kullanılmış ve bu 
panellerden elektrik enerjisi elde edilerek binaların kullanımına sunulmuştur. 
 
İncelenen binalarda harcanan elektrik enerjisinden sırası ile %92, %63 ve %94 tasarruf edilmiştir. 
Engelsby apartmanlarındaki bu düşük yüzde, yenilemelerin maliyet öncelikli olması, yenilemelerin 
%60 enerji tasarrufunu hedeflemesi, ısınma sisteminde herhangi bir iyileştirilmeye gidilmemesi ve 
cephede kullanılan düşük U değerli 12 cm kalınlığındaki ısı yalıtımı ile alakalıdır. 
 
Tablo 1. İncelenen Örneklerin Karşılaştırmalı Gösterimi. 
 

 

 
Linz’de 5 Katlı Apartmanlar 

 
Engelsby’de (BIG Heimbau) 

Apartman Binaları 

 
Ludwigshafen’de Apartman 

Binaları 

Bulundukları Ülke Avusturya Almanya Almanya 

Dış Duvar Kalınlıkları 30 cm 24 cm 30 cm 

Dış Duvar U Değerleri 1,4 W/m²K 1,35 W/m²K 1,33 W/m²K 

Uygulanan Yalıtımın 
Kalınlığı 

200 mm 120 mm 300 mm 
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Uygulanan Çok Amaçlı 
Cephe Sistemi 

Isı yalıtımlı cam ile korunan 
güneş petekli cephe sistemi. 

Yok Yok 

Balkon İyileştirmeleri 
Isı yalıtımlı pencere ve solar 

petek içeren çok amaçlı 
cephe sistemi ile örtülmüştür. 

Isı yalıtımlı cam ile 
örtülmüştür 

Mevcut balkon ısı yalıtımlı 
cam ile kapatılmış, iç 

mekana dahil edilmiştir. Bu 
balkonlar yerine kendi 

taşıyıcıları olan balkonlar 
eklenmiştir. 

Isıtma ve Havalandırma 
Sistemleri 

Ters akımlı ısı eşanjörleri 
içeren mekanik havalandırma 

sistemi takılmıştır. Mevcut 
ısınma sistemi korunmuş, 
bölgesel ısınma sistemine 

bağlanmıştır. 

Havalandırma sistemi olarak 
talep kontrollü nem ayarlı 

havalandırma sistemi 
kurulmuştur. Isıtma sistemi 
bölgesel ısıtma sistemine 

bağlıdır. 

Merkezi olmayan, ısı 
korunumlu havalandırma 
sistemi kurulmuştur. Isı 

ihtiyacı toplu konutu 
besleyen enerji santrali 

tarafından karşılanmaktadır. 

Güneş Enerjisinden 
Yararlanma 

Çok amaçlı cephe sisteminin 
güneş petekleri sayesinde ısı 

yalıtımına ve gölgelemeye 
yardımcı olur 

Suyu ısıtmak için binanın 
çatısına toplam alanı 80m² 
olan 20 güneş kollektörü 

eklenmiştir. Merdiven 
boşluğunu ısıtan ve 

havalandıran trombe duvarı 
bulunmaktadır. 

150 m² alanındaki bu 
paneller 12,8 kWp elektrik 

enerjisi sağlamaktadır. 

İyileştirme 
Müdahalelerinden Önceki 

Tüketilen Enerji 
179 kWh/m² 123 kWh/m² 250 kWh/m² 

İyileştirme 
Müdahalelerinden Sonraki 

Tüketilen Enerji 
14,4 kWh/m² 46 kWh/m² 16kWh/m² 

Yapılan Tasarrufun 
Yüzdesi 

%92 %63 %94 

 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, dünyadan yenileme müdahaleleri örnekleri incelenip, müdahaleler hakkında bilgi 
toplanmıştır. İncelenen örneklerde iyileştirme müdahalelerinin enerji tasarrufu ve karbon salımına 
olumlu etkileri olduğu, eski konut binalarının yıkılması yerine iyileştirme müdahaleleri ile yeniden 
kullanıma enerji etkin biçimde sunulmasının, yıkılıp yeni bir enerji etkin bina yapmaktan daha iyi bir 
yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Türkiye için iyileştirme müdahalelerinin sadece yalıtım düzeyinde olduğu bilinmektedir. Eski konut 
binalarının enerji etkin biçimde iyileştirilerek yeniden kullanıma sunulması için: 
 

 Isı yalıtımından sonra binaların çok amaçlı cephe sistemleri ile giydirilmesi, iklim durumuna 
göre cephe içine akıllı materyallerin entegre edilmesi, 

 Doğal gaz ve fosil yakıt ağırlıklı yakıt kullanan ve merkezi olmayan ısıtma sistemlerinin 
merkezi hale getirilip elektrik enerjisi ile çalışmasının sağlanması ya da bölgesel ısınma 
sisteminin alt yapısının kurulup, kullanımının yaygınlaştırılması. 

 Isı köprüsü yaratan balkonların yıkılarak iç mekâna katılması ve kendi taşıyıcı sistemi olan 
balkonların yapılması 

  Sıcak su kullanımı için güneş enerjisi panellerinin kurulması ya da bölgesel ısıtma 
sisteminden sıcak su temin edilmesi, 

 Soğuk bölge yaratan merdiven boşluklarının tromp duvarı yardımı ile ısıtılarak 
havalandırılması gerekmektedir. 

 
Ayrıca eski konut binalarını yıkıp, orta ve düşük gelirli vatandaşların alamayacağı lüks binalar yapma 
yöntemindense, iyileştirme müdahaleleri yapmak tercih edilmelidir. Enerji ve ısı korunumu için gerekli 
olan balkonları cam ile kapatmak, apartmana ek duvarlar yapmak gibi iyileştirmelerin yönetmeliklerce 
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önüne geçilmesine bir son verilmeli ya da ilgili maddelerin enerji ve ısı korunumu söz konusu 
olduğunda bazı tavizler verilebileceği ekleri getirilmelidir.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK, YARININ BİNALARI VE  
BİR ÖRNEK 

 
 

Güliz ÖZORHON 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yarının binaları, teknolojinin de desteği ile sürekli gelişen sürdürülebilir mimarlık kriterleri ile 
biçimlenecektir. Şüphesiz bu biçimlenmeyi oluşturacak sistemin anahtarı, konusunun uzmanı aktörleri 
bir araya getiren disiplinlerarası çalışmalardır. Bu açıdan çalışma, tesisat mühendisliği kongresine, 
sürdürülebilir mimarlık kavramı üzerinden yarının binaları için mimari bir yorum oluşturarak katılma 
hedefindedir. Çalışmanın girişin ardından ikinci bölümünde üzerinde tam bir fikir birliği sağlanamayan 
ve bu hali ile halen önemli bir tartışma alanını işaret eden sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimarlık 
kavramları tartışılmaktadır. Farklı bakış açılarından referanslarla yapılan bu tartışma, öncü ve 
deneysel nitelikleri ile ön plana çıkan bir örnekle zenginleştirilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Mimarlık. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Tomorrow's buildings will be formed with the ever-evolving criteria of sustainable architecture by the 
support of the technology. Without a doubt, what the keys of the system that will create this forming is 
the interdisciplinary studies which brings together the expert actors. In this respect, this study aims to 
participate National HVAC&Sanitary Congress, creating an architectural review to tomorrow's 
buildings through the concept of sustainable architecture. In the second part of the study, it is 
discussed the concepts of sustainability and sustainable architecture, which have not provided a 
complete consensus on and in this state is still pointing to an important area of debate. With 
references to different points of view, this discussion is enriched through an example stand out with its 
pioneering and experimental qualities.  
 
Key Words: Sustainability, Sustainable Architecture. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sürdürülebilirlik kavramı, ekonomiden-çevreye hemen her alanda farklı boyutları ile yer alan ve bu hali 
ile anlamı üzerine pekçok farklı yorum yapılabilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan 
sürdürülebilirlikle ilgili ya da ilişkili olarak yapılacak bir çalışmanın, öncelikli olarak onun anlamı üzerine 
bir araştırma ve akıl yürütme ile temellenmesi gerekmektedir. Bu bakışla bildiride ilk olarak 
“sürdürülebilirlik” kavramı hakkında farklı referanslar ve bakışlarla desteklenen bir okuma yapılacaktır. 
  
Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu 1987’de yayınladığı ortak geleceğimiz (Brundtland raporu) 
başlıklı belgede sürdürülebilir gelişme kavramını ilk kez ortaya atılmış, bu raporda, sürdürülebilir 
gelişme, “günün gereksinimlerini karşılarken gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılama 
yeteneklerini ortadan kaldırmayan gelişme” olarak tanımlanmıştır. Aslında sürdürülebilir gelişme 
içinde, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik olarak 
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adlandırılan üç alt başlık yer alır. Bu çalışma konusu gereği sürdürülebilirliğe çevresel sürdürülebilirlik 
ekseninde bakacak ancak diğer alt anlamlarına da değinecektir. 
 
 
 
 
2. SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK’A BAKIŞ 
 
2.1.Sürdürülebilirlik Nedir? 
 
Tekeli [1], sürdürülebilirliği, çevre hareketi içinde ortaya çıkan oldukça yaygın olarak kabul gören ve 
içeriği siyasal süreç içinde, sürekli olarak yeniden belirlenmeye çalışılan bir ahlak ilkesi olarak ifade 
eder. İncedayı [2] ise “sürdürülebilirlik” yaklaşımını her şeyden önce düşüncede bir reform süreci 
olarak vurguladığı yazısında, “Her düşünce süreci gibi, sürdürülebilirlik de siyasal bir tercih ya da tavır 
gerektirir. Bugünün, çevre açısından sürdürülemez tüketim kalıpları, siyasal, ekonomik, kültürel 
temelde değişikliğe uğramadıkça, sürdürülebilir bir çevre sorgulaması içi boşaltılmış bir hedef olarak 
kalacaktır.” demektedir. Erengezgin’e göre de sürdürülebilirlik,“her şeye rağmen” değil, “her şeyi 
dikkate alarak” yaşamı sürdürme çabasıdır [3]. Analitik bir bakış açısıyla ele alındığında ise 
sürdürülebilirlik “fikri temel olarak ekolojiye aittir ve bir ekosistemin zaman içinde hemen hiç 
değişmeden varlığını sürdürebilmesi anlamına gelir [4]. 
 
İncedayı’ya göre sürdürülebilirlik 60’lardan sonra çeşitli çevre sorunlarının farkındalığının artması ile 
uzmanların gündemine girmeye başlamıştır [2]. Sürdürülebilirlik kavramının gelişiminde önemli 
referanslardan bazıları ; “1977’de Dennis Pirages’ın, Sürdürülebilir Toplum yapıtıyla bilim çevrelerinde 
tartışılması, Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu’nun 1987’de yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” başlıklı 
raporu, 1992 Rio Zirvesi, aynı yıl Rio de Janeiro’da yapılan Çevre ve Kalkınma Konferansı, Kyoto 
Protokolü, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu” nun oluşturulması, 2002 
Johannesburg Zirvesi” gibi sıralanabilir. Ciravoğlu’na [5] göre de, bugün çevreci tasarım 
yaklaşımlarıyla ilgili elimizdeki kaynakların çokluğu, 1980’lerde çevre konularına kamusal ve mesleki 
alanda gösterilen ilginin ani ve hızlı artışının bir karşılığıdır ve bunlar temel çerçeveyi oluşturmaktadır. 
1980’lerde Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması Uluslararası Birliği (IUCN) sürdürülebilir kalkınma 
yardımıyla canlı kaynakların korunmasını sağlamak hedefiyle Dünya Koruma Stratejisi’ni (WCS) 
sunduğunda terim gündeme taşınmıştır. Durmuş [6] ise 90’lardaki sürüdürlebilirlik kavramına gelirken 
1970’lerde “çevresel tasarım”, 1980’lerde “yeşil tasarım”, 1980’lerin sonu ve 1990’larda “ekolojik 
tasarım” gibi aşamalardan geçildiğini vurgular. 
 
 
2.2. Sürdürülebilir Mimarlık Nedir? 
 
Bugün güncel mimarlık ortamı içinde çokça geçen sürdürülebilirlik kavramı neyi ifade etmektedir? 
Hangi referanslarla mimarlıkta kendine nasıl bir yer edinmiştir? Oktay’a [7] göre sürdürülebilirlik, 
kavramsal olarak yeni sayılsa da bir dünya görüşü olarak yeni değildir. Yerel verilerin, özellikle iklimsel 
özelliklerin tasarımda kullanılması antik dönemlerden beri yapıyla uğraşanların akılcı yaklaşımlarının 
bir parçası olmuştur. Arslan [8] da paralel olarak “sürdürülebilir mimarlığın yerelliğe vurgu yapan bir 
tanımını yapmak mümkündür” demektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir mimarlık, yerel çerçevede 
koşullara bağlı, değişebilir, uyarlanabilir ve bağlamsal bir mimari uygulamaya işaret etmektedir. 
Benzer biçimde Ciravoğlu’nun aktardığına göre Slessor da “sürdürülebilirliğin temelleri geçmiştedir. 
Hatta ekolojik prensipler üçüncü dünya ülkelerinin kırsal kesimlerinde hâlâ görülebilir ve bu 
bölgelerden dersler çıkarabilir” [5;9] olarak ifade etmiştir. 
 
Sev [10] ise “Sürdürülebilir Mimarlık” adlı kitabında, sürdürülebilir mimarlığı “içinde bulunduğu 
koşullarda ve varlığının her döneminde, gelecek nesilleri de dikkate alarak, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımına öncelik veren, çevreye duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu alanı 
etkin şekilde kullanan, insanların sağlık ve konforunu koruyan yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin 
tümü” olarak tariflemiştir. Durmuş’a [6] göre “sürdürülebilir mimari”, önceki mimari yaklaşımları da 
kapsayan bir üst başlık olup, küresel çevre sorunları ve gelişme problemlerine çözüm olarak 
desteklenen, bütüncül, stratejik ve planlı bir yapılaşma şeklidir”. Ancak görünen odur ki mimarlık 
meslek alanı içinde dahi konu herkesçe farklı ele alınmaktadır. Yazar’ın da üzerinde durduğu gibi 
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“yapıda sürdürülebilirlik” kimi örneklerde yüksek teknolojiye sahip, kendi enerjisini üreten, daha az 
enerji tüketip, pasif sistemlerden yararlanan, “enerji-verimli”, “ekolojik” veya “akıllı” yapı yapmakla eş 
tutulmaktadır. Ancak aslında kavram bundan daha geniş bir bakış açısını gerektirir. ACE 
sürdürülebilirlik hakkında bildirgesinde “Sürdürülebilir mimari tasarım, kaynakların korunması ve enerji 
verimliliğini, sağlıklı yapılar ve malzemeleri, ekolojik ve toplumsal olarak duyarlı arazi kullanımını, 
biyolojik çeşitliliğin korunması ve artırılmasını dikkate alarak, tüm bunları ilham verici, doğrulayıcı ve 
değer katıcı bir estetik duyarlılıkla bir araya getirir. Sürdürülebilir mimari tasarım insanların doğal çevre 
üzerindeki yan etkilerini önemli ölçüde azaltırken, yaşam kalitesini ve ekonomik refahı yükseltir. Yapı 
inşaatına ait sürdürülebilirlik kültürü, binaların tasarımı, inşaatı ve kullanımına bağlı çevresel etkilerin 
dikkatlice düşünülmesini gerektirir” denmektedir. Yine aynı bildirgeye göre enerji, sürdürülebilirlik 
konusunun en önemli (ve aslında tek) parçasıdır. 
 
Diğer yandan, Aydın ve Okuyucu [11] tarihi binaların yeniden kullanıma adaptasyonunun, 
sürdürülebilir gelişme için dünyanın birçok yerinde benimsenen bir politika olduğunun altını 
çizmektedirler. Burada “yeniden kullanıma adaptason/yeniden kazanım”ın binaların yeniden 
kullanımının planlama-tasarım-uygulama-kullanım ve değerlendirme evrelerinden oluşan süreçteki 
önemi vurgulanmış, adaptasyon, binanın yararlı yaşamını uzatmak için sürdürülebilirliği sağlamanın ve 
korumanın bir kombinasyonu olarak tariflenmiştir.  
 
Ayrıca konu sürdürülebilir bir mimari ortaya koymak olduğunda nitelikli bir ürün ortaya koymak ancak 
disiplinler arası uyumlu bir çalışma ile mümkündür. Sev [10] sürdürülebilir yapımda tasarım ekibini; 
kullanıcı, işletmeci, yerel yönetim, yatırımcı–mimar, mühendis, yapım yöneticisi, yüklenici, 
danışmanlar, malzeme üreticiler olarak sıralamıştır. Gerçekten de bu sürecin en önemli özelliği, 
burada sıralanan paydaşların bütünsel bir anlayışla bir arada çalışmasını gerektiriyor olmasıdır. 

 

 
 

Şema 1 Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilir Mimarlık 
 
Bu noktada “sürdürülebilirlik-mimarlık” ilişkisini ana hatları ile özetlemek yararlı olabilir. Bu ilişkiyi ve bu 
ilişki içindeki dinamikleri ortaya koymak için buraya kadar alıntılanan ve yorumlanan değerlendirmeler 
ışığında bir şema (Şema 1) hazırlanmıştır. Buradan da açıkça görülebileceği gibi, en basit ifade ile 
sürdürülebilir mimarlık çevre duyarlı bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir. Bu açıdan sürdürülebilir 
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mimari ne yeni bir söylem üretmektedir ne de mimari tasarım ortamına özel bir yaklaşımla katkıda 
bulunmaktadır. Aslında doğal çevre verilerini dikkate alarak ve onlardan beslenerek bir mimari ortaya 
koymak mimarlık var olageldiğinden beri mimarlığın temelinde yer almıştır. Ancak sürdürülebilir 
mimarlık, geçen zaman içinde sanayileşme-hızla artan nüfus gibi gelişmelerin zorlaması ile unutulan 
kimi ilkeleri, teknolojiden de destek alan bir söylemle mimarlık ortamına hatırlatmaktadır denilebilir. Ki 
aslında bu açıdan da başarılı ve önemli olduğu açıktır. Burada üzerinde durulması gereken bir diğer 
nokta da, bir yandan mimari tasarımının başlangıcında kritik bir yer edinen sürdürülebilir söylemin, 
diğer yandan eskinin adaptasyonu ve bu şekilde mevcudun etkin bir biçimde hayata katılması 
konusunu da barındırmasıdır. Bina yapma eyleminin gerektirdiği ekonomik ve ekolojik gereklilikler 
düşünüldüğünde sürdürülebilir mimarinin bu tavrının dünya ve dünya kaynakları açısından önemi 
açıktır. 
 
 
 
 
3. BİR ÖRNEK: ENDESA PAVYONU 
 
Yukarıda değişik bakış açıları ve yönleri ile ortaya koyulmaya çalışılan “sürdürülebilir mimari” 
çalışmanın bu bölümünde deneysel de denilebilecek ve kendinden sonraki mimariye kaynak teşkil 
edebilecek nitelikte bir bina ile örneklenmiştir. Sürdürülebilir mimarinin akla ilk gelen ve en önemli 
alanını oluşturan enerji konusunu merkeze alan bina, Katalonya İleri Mimarlık Enstitüsü (IAAC) 
tarafından İspanya’da hayata geçirilen bir pavyon binasıdır. Bina, güneş mimarlığının önemli 
elamanlarından fotovoltaik paneller ile ilişkisi açısından özendirici ve öğretici bir örnek sunmaktadır. 
Burada fotovoltaik paneller, binalara tasarım ve uygulama aşamaları bittikten sonra eklenen bir takı-ek 
olmaktan kurtularak, biçimin bir parçası hatta daha da baskın bir rol oynayarak yönlendirici elemanı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 153 m

2
’lik binanın tasarım ekibinin başında Mimar Rodrigo Rubio yer 

almıştır. Endesa Pavyonu halkın yeni elektrik üretim sistemi hakkında bilgi alabileceği bir başvuru 
noktası işlevi görmek amaçlı tasarlanmıştır. Aslında binanın fonksiyonundan kaynaklanan öğretici 
görevi tasarımı-kabuğu yani bizzat kendisi ile devam ederek güçlenmiştir. Burada, binanın “kendi 
kendine yetebilen cephe çözümü” olarak ifade edilen cepheleri -modüler panelleri ve gün ışığı etkisini 
maksimize eden eğimli yüzeyleri sayesinde- doğrudan enerji kaynağı olarak görev yapmaktadır.   

 

   
 
IAAC tasarımcıları, binanın yapılacağı alanda güneş açılarını belirleyerek verileri parametrik tasarım 
yazılımına yüklemişler. Aynı zamanda, maksimum fotovoltaik üretimi elde etmek üzere binayı 
şekillendirmek için algoritma kullanmışlar ve bunu yaparken güneşin nüfuz etmesinden veya ısı 
kazanımından ödün vermemişler. Malzeme olarak genellikle kontrplak kullanılarak inşa edilen bina, 
IAAC’nin dijital üretim laboratuvarında tasarlanmış, ön montaj ve inşaatı ise beş hafta sürmüş. Mimar 
Rubio “Endesa Pavyonu, aslında güneş enerjisinin optimize edildiği prefabrik kabuk sistemi 
araştırmalarına bir ilk örnek teşkil ediyor” demektedir. [12]   
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Gerçekten de bir körük gibi görünen yapı, kitlelere göre özelleştirilmiş bir seri modülden oluşmaktadır. 
Modüllerde çeşitlilik gösteren yüzey alanları ve açıları hem PV, hem de pasif güneş etkisini optimize 
etmektedir. Dijital olarak tasarlanmış bileşenlere dayanan ve onların farklı yönelimlerine parametrik 
olarak adapte edilen ahşap bir kabuk, tıpkı bir ağacın yaprakları gibi hareket etmektedir. Bileşenler 
kendi enerjilerini üretmekte ve aynı zamanda gölgeleri, hava dolaşımını ve ışığı da kontrol ederek bir 
mikro iklim oluşturmaktadırlar. [12]   
 
 
 
 
SONUÇ  
 
“Yarının binaları” ile ilgili bir öngörüde bulunabilmek için önce günümüz mimarlık ortamını doğru analiz 
etmek gerekmektedir. Bu noktada tartışma Ciravoğlu’nun “Sürdürülebilir Mimarlık: Eskimiş 
Kavrayışlarla Yeni Söylemler Arasında” [5] başlıklı çalışmasının sonunda ortaya koyduğu bir sorudan 
başlatılabilir. Yazar “içinde bulunduğumuz yüzyılın toplumsal gerçekleri bağlamında "gerçek" bir 
duyarlılık aramak gereksiz bir uğraşı mıdır?” diye sorgulamaktadır. Ve yazarın sorusuna; -tüm bu 
olumsuz gelişmelerin karşısında duran bireysel ya da tek disiplin içinden çözümleme çalışmaları ne 
kadar gerçekçi olabilir?- diye eklenebilir. Ne kadar anlamlı olabilir? 90’lı yıllarla beraber 
araştırmacıların, akademisyenlerin ilgi alanlarında önemli bir yer edinen ve tüm dünyada ve ülkemizde 
de hemen her gün kongrelere, sempozyumlara, makalelere konu olan “sürdürülebilir mimarlık” 
kavramı altında ortaya konan kriterler gerçekte ne kadar yer buluyor kendine? Bir başka biçimde 
söylersek; mimar ve mühendislerin pek çok ortam vasıtası ile hiç durmadan tekrar ettiği bu söylem 
pratik hayatta kendine yer bulabiliyor mu? Düşünce sistemleri ile temellenmeyen yapıştırma 
zorunluluklar mevcudun adaptasyonu ya da yeni binaların sürdürülebilir mimari fikri ile yan yana 
getirilebilir mi?   
 
Çalışma kapsamında İspanya’dan özgün bir güneş bilinçli mimari örneği seçilmiştir. Bina hem ortaya 
çıkış biçimi hem de dili ve sonuç ürünün niteliği açısından ilginç bir örnektir. Binanın en dikkat çekici 
özelliği ‘yer’in özelliklerini en iyi şekilde değerlendirme çabasıdır. Bu çaba, binaya sonradan entegre 
edilen bir takım elemanlarla güneş enerjisinden yararlanmaya çabalayan -ve hem mimari dili 
zedeleyen ve hem de maksimum fayda sağlamaktan uzak çözümler sunan- pekçok örneğin yanında 
ayrılmaktadır. Burada, binada fotovoltaik paneller adeta bir yapı malzemesi olarak kullanılmış ve bu da 
teknolojinin desteği ile çağdaş-ekolojik bir mimari dilin oluşmasını sağlamıştır. Nitekim, binanın tanıtım 
broşüründe vurgulandığı gibi; mimari literatüründe sıklıkla karşılaşılan “form follows function” (biçim 
fonksiyonu izler) sloganı burada “form follows energy” [13] (biçim enerjiyi izler) olarak yorumlanmıştır. 
Burada anlatılmak istenen final geometriyi belirleyen gücün enerji olduğudur. 
 
Günümüz Türkiye’sinde (zengin yöresel referans birikimine rağmen), hala uygulamada yaygın 
olmaktan çok öte bir söylem “sürdürülebilir mimari”. Diğer yandan değişik ortamlarda bir araya gelen 
uzmanlarca zenginleşen bilgi ortamı ve deneysel çalışmalar bugün değilse yarın mimariyi 
değiştireceğini söyleyebiliriz. Üstelik bireysel-kurumsal çabalarla, kimi öncü örnekler görmek bugün 
bile mümkün olabiliyor. Gelecekte yönetim mekanizmalarının, araştırma kuruluşlarının ve duyarlı 
meslek adamlarının katkıları ile bu örnekleri arttırmak ve genele yaymak mümkün ve hatta zorunlu 
olacaktır, denebilir. Nitekim, her geçen gün karşı karşıya kaldığımız gerçekler bize yarının mimarisinin 
ekolojik ve ekonomik olduğu ölçüde başarılı olabileceğini açıkça söylemektedir.  
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ÖZET 
 
Genel anlamıyla yapı kabuğu, yapı formunu tanımlamak ve kullanıcıların yapı içinde gereksinim 
duyduğu konfor şartlarını sağlamak üzere yapıyı çevreleyen/örten, çatı ve cephe elemanları gibi 
bileşenler içeren yapı elemanıdır. Geleneksel mimaride sabit özellikler taşıyan, nitelik açısından 
“değişmez” yapı kabukları, günümüzde artık akıllı malzemeler başta olmak üzere çağdaş 
malzemelerin gelişi, bilgisayarların ve nanoteknolojinin ortaya çıkışı ile birlikte değişimlere adapte 
olabilen - akıllı - yapı elemanları haline gelmiştir. 
 
Yapı kabuğu, yapının mimari işlevini kütlesel olarak temsil etmek gibi estetik görevler dışında yapının 
konfor gereksinmesini istenilen düzeyde ve devamlılıkta sağlamak görevini de gerçekleştirir. 
Günümüzde konfor işlevini sağlamak üzere yapı kabuğundan beklenen nitelikler – enerji 
korunumu/kazanımı, doğal aydınlatma, doğal havalandırma, güneş kontrolü, ışık kontrolü, gürültü 
kontrolü gibi – giderek artıp karmaşıklaşmakta, sürdürülebilirlik endişeleriyle de çeşitlenmektedir. 
Günümüzde kadar “şeffaflık“, “değişkenlik”, “uyarlılık”, “etkileşimlilik”, “enerji etkinlik”, “sürdürülebilirlik”, 
“ara yüz olmak” gibi pek çok niteliği birleştirerek karmaşıklaşmaya ve çeşitlenmeye başlayan akıllı yapı 
kabukları, bu çalışmada 3 örnek yapı üzerinden irdelenmiş, bu yapı elemanlarının giderek çeşitlenen 
ve giriftleşen işlevleri, malzemeleri ve teknolojileri ana hatlarıyla ele alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yapı Kabuğu, Sürdürülebilirlik.   
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In general term, building skin is a building element that defines the building form, confines the building 
space to satisfy the comfort conditions required in the building and includes roof and wall components. 
While traditional building skins usually had stable properties and constant qualifications, with the 
coming of computers, nanotechnology and new building materials such as smart materials, modern 
building skins became ‘smart’ building elements which adapt to environmental conditions. 
 
Beside its esthetical tasks such as determining the architectural form of the building, building skin also 
serves to satisfy the comfort conditions required in the building. Nowadays, the comfort qualifications 
expected from the building skin - such as energy saving/protection, natural day lighting, natural 
ventilation, solar control etc. – are increasing and varying. This paper deals with modern smart 
building skins which combine many properties - such as “transparency”, “variability”, “adaptability”, 
“interactivity”, “energy efficiency”, “sustainability”, “being media”  etc. – to outline their increasing and 
varying functions, materials and technology via three examples of building skins. 
 
Key Words: Building Skin, Sustainability. 
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1. GİRİŞ 
 
Genel anlamıyla yapı kabuğu, yapının estetik, konfor ve güvenlik gereksinimlerini sağlamak üzere 
yapıyı çevreleyen/örten, çatı ve cephe elemanları gibi bileşenler içeren yapı elemanıdır. Bu bağlamda 
yapı kabuğunun temel görevleri şunlardır: 
 

1. Yapının mimari biçimini, formunu tanımlamak 
2. Yapı kullanıcıları için iç ortamda gerekli görsel, işitsel, ısısal, iklimsel vb. konfor şartlarını 

sağlamak 
3. Yapının masuniyetini sağlamak 

 
Klasik yapı kabuklarının değişimi sanayi devrimiyle başlar. 19 yüzyıldan itibaren yeni yapı 
malzemelerinin (demir, beton, betonarme) gelişiyle çağdaş karkas (iskelet) strüktürlerin gelişimi yapı 
kabuklarının ‘taşıyıcı’ olma özelliklerini yitirerek sadece ‘örtücü’ özellik kazanmasına neden olmuştur. 
Dökme demir ve cam ile inşa edilen Crystal Palace (Londra, İngiltere, 1851, Joseph Paxton) ile birlikte 
yapı kabuğu ilk kez “şeffaflık” kavramıyla tanışır. Daha sonra çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, 
temperli cam, titanyum, yeni kuşak plastikler (ETFE vb.), akıllı malzemeler gibi daha pek çok malzeme 
birbiri ardına kullanıma girip yapı kabuklarında kullanılmaya başlanırken “değişkenlik”, “çevreyle 
uyum”, “sürdürülebilirlik” kavramları öne çıkar. Günümüzde doğal aydınlatma ve havalandırmayı en iyi 
biçimde kullanmak, enerji korunumu/kazanımı açısından etkin olmak, değişen çevresel koşullara ve 
kullanıcı gereksinimlerine uyum sağlamak, şehir ölçeğinde etkileşimli bir ara yüz (medya ekranı vb.) 
oluşturmak gibi pek çok nitelikleri uygun biçimde tasarlanmış malzeme ve detay çözümleriyle sağlayan 
yapı kabukları “akıllı” olarak anılmaktadır. 
 
 
 
 
2. AKILLI YAPI KABUKLARI 
 
Yapıyı çevreleyen/örten/sınırlayan bir yapı elemanı olarak yapı kabuğu, doğal olarak ‘iç ortam’ ve ‘dış 
ortam’ arasında bir cidardır. Yapı kullanıcılarının gerek duyduğu konfor şartlarının sağlanarak 
devamlılığının korunmasına ihtiyaç duyan iç ortam nispeten durağanken, yapıyı çevreleyen dış ortam 
oldukça devingendir; mevsimsel döngüler dışında kısa dönem döngüler (gece, gündüz) içinde bile 
oldukça değişken çevresel koşullar (sıcaklık, ışık, hava durumu vb.) gösterir. 
 
Klasik yapı kabukları genellikle değişmez, sabit özellikler/nitelikler gösterecek şekilde tasarlanmıştır. 
Ancak dış ortam bu kadar değişken iken yapı kabuğunun değişmez, sabit özellikler taşıması, değişken 
çevresel koşullara uyum gösterme niteliğinin bulunmaması, iç ortamda konfor şartlarının 
sağlanmasında etkinliğinin azalmasına yol açmaktadır. Elbette çevresel koşulların değişkenliğine karşı 
klasik yapı kabukları da açılır kanat, jaluzi, perde vb. gibi konvansiyonel çözümlerle yanıt verebilir; 
ancak her yapı ve işlev için uygulanamayan bu çözümler sınırlı ve talidir. 
 
‘Çevresel koşullara yanıt veren mimarlık’ (responsive achitecture) kavramı ilk kez Negroponte 
tarafından 1970 yılında ortaya atılmıştır [1]. Biyolojideki ‘adaptasyon’ (canlıların kendisini değişen 
çevre koşullarına uyarlaması; uyum) kavramının mimarlığa uygulanmış analojisi (benzeşimi) olan 
kavram ‘yapıya bütünleşik algılayıcılarla alınan ve bilgisayar ile değerlendirilen dış uyarılara yapı 
elemanlarına (kabuk, strüktür vb.) bütünleşik hareket mekanizmalarıyla yanıt vermek’ anlayışını esas 
almıştır [2]. Böylece ilk kez alışılagelmiş yapı kavramının ötesine geçilerek ‘çevresel koşullara 
değişerek uyum gösteren mimarlık’ (adaptive architecture) fikri de ortaya atılmıştır Kendisini çevresel 
koşullara uyarlayan bir yapı kabuğu ilk kez Jean Nouvel tarafından tasarlanan ve 1981-1987 arasında 
Paris’te inşa edilen Arap Dünyası Enstitüsü (Institut du Monde Arabe) yapısında uygulanmıştır. 
Yapının cephesinde gelen ışığa bağlı olarak elektropnömatik sistemle kontrol edilen 30,000 adet 
alüminyum malzemeli mekanik diyafram kullanılarak gün ışığı kontrolü sağlanmıştır [3]. Çevresel 
koşullara değişerek uyum gösterme niteliğiyle yapı aynı zamanda ilk “akıllı” yapı kabuklarından birisine 
de sahiptir. Yapının güney cephesinde çift tabakalı cam arasına yerleştirilmiş olarak duran diyaframlar 
günümüzde de hala çalışır durumdadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Arap Dünyası Enstitüsü yapısında güneş ışığına ‘uyarlı’ cephe 
 
Arap Dünyası Enstitüsü yapısıyla birlikte ilk kez çevresel koşullara yanıt vermek üzere adaptasyon 
(uyum) yapan ‘uyarlı’ (adaptif) yapı kabuğu kavramı uygulama bulmuştur. Uyarlı yapı kabukları için 
asıl dönüm noktası akıllı malzemelerin gelişiyle olmuştur. Akıllı malzemeler, kullanımları sırasında dış 
uyaranlara karşı işlevlerine yardımcı olacak faydalı nitelik değişimleri yapmak üzere doğal etki 
mekanizmaları kullanılarak uygun biçimde tasarlanmış malzemelerdir [2]. Akıllı malzemelerin gelişiyle 
bilgisayar vb. sistemler kullanmadan malzemelerin kendi doğal mekanizmalarını kullanarak - işlem 
gücü gerekmeden – adaptasyon yapan “akıllı” cepheler mümkün olmuştur. 
 
Bu çalışmada Arap Dünyası Enstitüsü yapısı ile mimariye giren akıllı yapı kabukları daha sonraki üç 
önemli örnek üzerinden kronolojik sırada irdelenecektir. 
 
 
2.1. Duales System Expo 2000 Pavyonu (Hannover, Almanya, 2000, Atelier Brueckner) 
 
Expo 2000 dünya fuarı organizasyonda Alman geri dönüşüm projesi Duales System için tasarlanan 
geçici yapı ilk değişken ETFE panel cepheli yapıdır. ETFE (Etilen Tetrafloroetilen) geniş bir sıcaklık 
aralığında yüksek kimyasal ve mekanik dirence sahip yeni kuşak bir plastik malzemedir. Dayanıklılığı, 
sağlamlığı, yüzeyinin yapışmazlık özelliği nedeniyle temiz kalması gibi avantajları malzemenin çatı ve 
cephelerde kullanılmasını sağlamaktadır. İnce katlar halinde kullanılan malzeme, bu tip plastikler gibi 
biçimleriyle çalıştırılmak üzere pnömatik (şişirme) zarlar ya da membranlar şeklinde kullanılmaktadır 
[4]. 
 
Yapının kabuğunu oluşturan şeffaf ETFE cephe, yapı içindeki gösterim ihtiyacına göre iç mekânı 
karartmak üzere değişmek ve sunum için perde olarak kullanılmak amacına uyarlı tasarlanmıştır. 
Cephe sistemi, cephe yüksekliğinde devam eden 3 m. x 18 m. boyutlarında pnömatik (şişirme) ETFE 
yastıkların yan yana getirilmesiyle oluşturulmuştur. ETFE cephesi 3 katmanlıdır; dıştan 2 katmanı 
üzerinde pozitif/negatif yaprak dokusu baskılıdır. Sistemin 3 katmanı arasında 2 pnömatik bölge 
vardır. Bu pnömatik bölgelerin basınçları kontrol edilerek gün ışığını içeri alacak ya da üst üste 
geldiklerinde birbirlerini örterek ışığı kesecek şekilde tasarlanmış yaprak dokulu katmanları üst üste 
getirerek karanlık bir iç mekân yaratacak düzenleme yapılmaktadır (Şekil 2) [5]. 
 
Yapının 25. m. çapında, dairesel, şeffaf çatısı da üç katmanlı ETFE malzemelidir ve dünyanın en 
büyük ETFE yastıklarından biri olmuştur. Çatı örtüsü sistemin İç hava basıncına ek olarak 2 adet 
radyal kablo ağıyla gerilmektedir. Sistemde gün ışığını kontrol etmek üzere pnömatik kontrollü 
panjurlarda bulunmaktadır. 
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Şekil 2. Duales System Expo 2000 Pavyonu. Solda: ETFE cephe. Sağda: ETFE yastık katmanları 
üzerindeki baskılı yaprak dokusu 

 
Geçici, şeffaf strüktürde yapı kabuğunda ısı depolayıcı kütlenin bulunmaması nedeniyle oluşan 
iklimsel konfor sorunları pasif iklimlendirme çözümleriyle giderilmiştir [5]. Tamamıyla geri 
dönüştürülebilir özellik gösteren yapı kabuğu, yapının performansını ve mekan karakteristiğini 
değiştiren akıllı gün ışığı kontrolü ve dinamik ısıl nitelikleriyle aynı zamanda sürdürülebilir bir yapı 
bileşenidir. 
 
 
2.2. Graz Sanat Müzesi (Graz, Avusturya, 2003, Peter Cook&Colin Fournier) 
 
Graz şehrinin 2003 yılı Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle inşa edilen Graz Sanat Müzesi 
(Kunsthaus Graz) biomorfik yapı kabuğuyla dikkat çeken bir binadır. Bugün şehrin simgesi haline 
gelen yapının akrilik cam yüzeyli biomorfik yapı kabuğunun bir bölümü içerde devam eden kültür ve 
sanat aktiviteleri ile ilgili görüntüler gösteren bir ekran olarak işlev göstermek üzere tasarlanmıştır. 
“BIX“ - “big” (büyük) and “pixels” (pikseller) - olarak isimlendirilen ekran sistemi yapı kabuğuna 
entegredir. Ekranın pikselleri yapı kabuğunun doğu kısmında, yaklaşık 20 m. yükseklik ve 45 m. 
genişlikte bir bölümde akrilik cam yüzeyin altına yerleştiren 930 adet dairesel 40W florosan ışıktır. Her 
birinin parlaklığı %0-%100 arasında ayarlanabilen piksel ışıklar bilgisayar tarafından kontrol 
edilmektedir (Şekil 3). Saniyede 20 kare hızla animasyon gösterebilen BIX ekran şematik 
canlandırmalar, grafik geçişler, yazılar görüntüleyebilen düşük çözünürlüklü, şehir ölçeğinde bir medya 
ekranı olarak çalışmaktadır [6]. 
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Şekil 3. Graz Sanat Müzesi. Yukarıda: Biomorfik yapı kabuğu. Aşağıda: BIX medya ekranı 
 
 
2.3. Chanel Ginza Binası (Tokyo, Japonya, 2004, Peter Marino Associates) 
 
Tokyo’da Ginza bölgesinde bulunan 10 katlı yapı, zemin katlarında sahibi olan moda firmasının 1300 
m

2
 butik mağazasını, sonraki katlarında sırasıyla sergi ve konser mekanı, kiralık ofisler ve bir gurme 

restoranı içeren bir prestij yapısıdır [7]. Yapının cephesi yapıyı bir moda ikonu haline getirmek 
amacıyla gündüz gün ışığını kullanma işlevi bozulmadan geceleri tamamıyla bir medya ekranına 
dönüşmek üzere akıllı malzeme kökenli teknolojiler olan elektro-optik cam ve LED sistemleri 
kullanılarak tasarlanmıştır. 
 
Cepheyi oluşturan yapı kabuğu üç katmanlı bir yapıdadır. Yapı kabuğunun güneş kontrolü işlevini 
gerçekleştiren dış katmanı Chanel’in imzası olan tüvit kumaşın dokusunu hatırlatan baklava biçimi 
petekli çelik strüktüre tutturulmuş çift tabakalı, Low-E, gri, lamine camdır. Arada boşluğu takiben 
elektro-optik cam özellikli bir ara katman bulunmaktadır. Elektro-optik (EO) akıllı malzemeler, 
üzerlerine uygulanan elektrik alanla optik özelliklerini (saydamlık, kırılma indisi vb.) değiştiren 
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malzemelerdir. Elektrik alanla renk değiştiren elektrokromik camlardan farklı olarak elektro-optik 
camlar elektrik alanla saydamlık-opaklık durumlarını değiştirirler. Yapı kabuğunun iç katmanı ise 
içersine çift sıra beyaz LEDler entegre edilmiş düşey alimünyum raylarla kesilen çift çerçeveli lamine 
güvenlik camıdır. Katmanlı yapıdaki bu akıllı cephe gece ve gündüz olmak üzere 2 durum için 
tasarlanmıştır. Gündüz elektro-optik cam katmanı saydam durumda olduğundan bütün cephe de şeffaf 
durumdadır. Bu durumda cephe güneş kontrolü özelliği sağlayan ancak görüşü kısıtlamayan bir 
kabuktur. Gece ise elektro-optik cam opak hale dönüştürülüp bilgisayar kontrollü LED katmanı da aktif 

hale geçerek cepheyi 910 m2 lik bir medya ekranına dönüştürür. (Şekil 4) Sistemdeki 700,000 LED 3 
ana bilgisayar ve 65,000 mikro bilgisayardan oluşan – saniyede 32 trilyon komut işleyebilecek güçte – 
bir işlemci sistemi tarafından kontrol edilmektedir [8]. 
 

   
 

Şekil 4. Chanel Ginza binası cephesi. Solda: Gündüz durumu - saydam cephe. Sağda: Gece durumu 
– opak medya ekranı 

 
 
 
SONUÇ 
 
Yapı kabuğu, yapının mimari işlevini kütlesel olarak temsil etmek, yapı formunu tanımlamak gibi 
estetik görevler dışında yapının konfor gereksinmesini istenilen düzeyde ve devamlılıkta sağlamak gibi 
işlevsel görevleri de gerçekleştirir. Günümüzde konfor işlevini sağlamak üzere yapı kabuğundan 
beklenen nitelikler – enerji korunumu/kazanımı, doğal aydınlatma, doğal havalandırma, güneş 
kontrolü, ışık kontrolü, gürültü kontrolü vb. – giderek artmakta, sürdürülebilirlik endişeleriyle de 
çeşitlenmektedir. 
 
Akıllı yapı kabukları pek çok gereksinime (çevre koşulları, yapı işlevi v.b.) uyarlı olarak 
tasarlanabilirler. Örneğin: güneş ışığına uyarlı cephesiyle Arap Dünyası Enstitüsü çevreye uyarlı bir 
kabuğa sahipken, Duales System Expo 2000 Pavyonu yapının işlevine uyarlı bir akıllı kabuğa sahiptir. 
Çalışmada değinilen Graz Sanat Müzesi ve Chanel Ginza Binası gibi yapılarda ise akıllı yapı 
kabuklarına “medya ekranı olmak”, “ara yüz oluşturmak” gibi yeni işlevler yüklendiği görülmektedir. 
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Günümüzde kadar “şeffaflık“, “değişkenlik”, “uyarlılık”, “etkileşimlilik”, “enerji etkinlik”, “sürdürülebilirlik”, 
“ara yüz olmak” gibi pek çok niteliği birleştirerek karmaşıklaşmaya ve çeşitlenmeye başlayan akıllı yapı 
kabuklarının gelecekte daha da akıllanarak yeni işlevler edineceği açıktır. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA KABUĞU TASARIMI VE 
FOTOVOLTAİK PANELLER 

 
 

Müjde ALTIN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bina kabuğu, bir binanın iç mekanını dış mekandan ayıran bir yapı bileşeni olup binaların enerji 
etkinliğinde önemli bir yeri olduğu için sürdürülebilirlikte de önemlidir. Yapı dış kabuğunda kullanılan 
fotovoltaik (PV) paneller binanın enerji ihtiyacını azalttığı için binaların enerji etkinliğine, dolayısıyla 
sürdürülebilirliğine de önemli katkıları olmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada amaç, bina 
kabuğunun sürdürülebilirliğinde fotovoltaik panel kullanımının enerji etkinliği açısından irdelenmesidir. 
Bunun için öncelikle sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimarlığın tanımı verilerek enerji etkinliğinin 
sürdürülebilir bina tasarımındaki yeri irdelenmiş, daha sonra bina dış kabuklarında, gerek cephede, 
gerekse çatıda PV panel kullanımı örnekler üzerinde incelenerek enerji etkinliği açısından irdelenmiş 
ve sonuçta sürdürülebilir bina kabuğu tasarımında PV panel kullanımı için öneriler getirilmeye 
çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji etkinliği, Sürdürülebilir Mimarlık, Fotovoltaik Paneller, Bina Kabuğu. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Building envelope is important in sustainability as it is a structure that seperates the interior from the 
outer space and has an important place in the energy efficiency of buildings. Photovoltaic (PV) panels 
that are used in the outer facade of the building have important contributions to the energy efficiency, 
thus sustainability of the building since they decrease the energy demand of the buildings. Therefore 
the aim of this study is to examine the PV panel use for the sustainability of the building envelope from 
the viewpoint of energy efficiency. To achieve this, first of all sustainability and sustainable 
architecture terms are described and the place of the energy efficiency in the sustainable building 
design is examined, and then PV panel use on building envelope, either on roof or on the façade, is 
examined on case-studies from the viewpoint of energy efficiency, and in conclusion suggestions for 
PV panel use on the building envelope design are given. 
 
Key Words: Energy efficiency, Sustainable Architecture, Photovoltaic Panels, Building Envelope. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bina dış kabuğu, bir binanın iç mekanını dış mekandan ayıran bir yapı bileşeni olup binaların enerji 
etkinliğinde önemli bir yeri olduğu için sürdürülebilirlikte de önemlidir. Yapı dış kabuğunda kullanılan 
fotovoltaik (PV) paneller, en sıcak devre dediğimiz dönemde güneşten olan istenmeyen ısı 
kazançlarını azalttığı ve aynı zamanda bu istenmeyen fazla güneş ışınımını kullanabileceğimiz 
enerjiye yani elektriğe dönüştürerek binanın enerji ihtiyacını azalttığı, hatta bazen sıfırladığı için 
binaların enerji etkinliğine, dolayısıyla sürdürülebilirliğine de önemli katkıları olmaktadır.  
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Buradan hareketle bu çalışmada amaç, bina dış kabuğunun sürdürülebilirliğinde fotovoltaik panel 
kullanımının enerji açısından irdelenmesidir. Bunun için öncelikle sürdürülebilirlik tanımı verilerek 
enerji etkinliğinin sürdürülebilir bina tasarımındaki yeri irdelenmiş, daha sonra bina dış kabuklarında, 
gerek cephede, gerekse çatıda PV panel kullanımı örnekler üzerinde incelenerek enerji etkinliği 
açısından irdelenmiş ve sonuçta sürdürülebilir bina dış kabuğu tasarımında PV panel kullanımı için 
öneriler getirilmeye çalışılmıştır. 
 
 
 
 
2. MİMARİDE ENERJİ ETKİNLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TASARIMI 
 
Mimaride enerji etkinliğinin sağlanmasında kullanılan yöntemlerden bir tanesi, binalarda PV panel 
kullanılmasıdır. Böylelikle, PV eklenen bina kendi enerji ihtiyacını kendisi üretmeye başlamaktadır. Bu 
durumda, kullanılan PV sistemin gücüne, binanın enerji ihtiyacına, bulunulan enleme ve o yörenin 
güneşlenme durumuna bağlı olarak binanın enerji ihtiyacının ya bir kısmı, ya da tamamı üretilmekte, 
bazı durumlarda eğer uygunsa fazlası da üretilerek bu fazla kısım şehir elektrik şebekesine 
satılmaktadır. Böylelikle yine üretilen bu fazla enerji ile de bir ek gelir sağlanmış olmaktadır.  
 
PV modüllerin üretimleri sırasında, oldukça yüksek miktarda enerji kullanılmaktadır. Bu enerji de 
genellikle fosil kaynaklı yakıtlardan sağlandığından, PV bileşenlerin karbon salımları yüksek 
olmaktadır. PV bileşenlerin yaşam boyu karbon salımları genellikle üretimlerindeki bu yüksek enerji 
ihtiyacından kaynaklanmaktadır [1]. Orta Avrupa’da polikristal modüller kullanarak şebekeye bağlı PV 
sistemleri tarafından üretilen elektrik enerjisinden kaynaklanan spesifik CO2 salınımı, ortalama bir 
karma santral ile konvansiyonel elektrik üretiminden kaynaklanan spesifik CO2 salınımının yalnızca 
%20'sidir. Bu durumda PV bileşenlerin karbon salınımı açısından düşünülenden daha iyi durumda 
olduğu görülmektedir. PV bileşenlerin yanında konvansiyonel enerji santralleri için enerji geri ödeme 
süresi bir kriter olamaz, çünkü her durumda bu santraller, ürettiklerinden daha fazla enerji 
tüketecekler, dolayısıyla karbon ayak izleri oldukça yüksek olacaktır. [2]  
 
PV sistemlerin sürdürülebilir bina tasarımındaki yeri ve önemi tartışılırken dikkate alınması gereken bir 
başka konu ise bileşenlerin enerji geri ödeme süreleridir (EGÖS). Şebekeye bağlı polikristal PV 
sistemlerde geri ödeme süresi, güney Avrupa’da iki, orta Avrupa’da ise üç yıl olup, sistem bu süreden 
sonra geri kalan ömründe (Net Enerji Ömrü) karbon salımlarından bağımsız olarak enerji üretmeye 
devam edecektir (Net Enerji Ömrü = Sistemin Ömrü – Enerji Geri Ödeme Süresi). Bir PV sistemin 
ömrünün 25 yıl olduğu düşünülürse, Avrupa için Net Enerji Ömrü 20 yıldan fazla bir süre olacaktır [2]. 
PV bileşenler, binalara entegre veya eklenmiş haldeyken sürekli olarak, güneş ışınımı olduğu 
müddetçe elektrik üretmeye, dolayısıyla karbon salımını azaltmaya devam etmektedirler.  
 
Fotovoltaik bileşenlerin patenti 1954’te alınmış, ancak ilk yıllarda, pahalı olmaları ve düşük verimleri 
nedeniyle sadece uzay araçlarında kullanılmıştır. 1970’lerdeki enerji krizi sonrası, bu teknolojinin 
yeryüzünde kullanımı araştırmacılar tarafından düşünülmeye başlanmış olup, ilk PV panel entegresi, 
1978’de ABD’de Boston yakınlarında inşa edilmiş olan çok katlı bir binaya uygulanmıştır [3]. Daha 
sonra 1980 yılında şehir elektrik şebekesine bağlı ilk uygulama olan 7,5 kWp’lık güce sahip PV 
sisteme sahip Carlisle Evi inşa edilmiştir[3]. Şekil 1’de maket fotoğrafı görülen bu ev, tüm enerji 
ihtiyacını kendisi karşılarken, ürettiği fazla elektriği de şehir şebekesine aktarmaktaydı. Daha sonra 
yine ABD, Brookline’de gelecekteki eğilimleri gösteren bir örnek olarak, Şekil 2’de fotoğrafı görülen 
“Impact 2000 Evi” inşa edilmiş olup[3], o günden günümüze kadar oldukça fazla sayıda binaya 
fotovoltaik bileşen entegresi veya eklenmesi gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 35 yıl olan bu süreç sonunda 
ilk uygulamalar dahil binalara entegre edilmiş veya eklenmiş tüm PV sistemlerin halen enerji 
üretimlerine devam ettiklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu sistemler, binanın üstünde durdukları 
sürece, kısaca ömürleri boyunca karbon salımını azaltmaya devam etmektedirler.  
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Şekil 1. Carlisle Evi Maketi [4] 
 

 
 

Şekil 2. Impact 2000 Evi, Boston, ABD [5]. 
 
 
 
 
3. FOTOVOLTAİK PANEL KULLANILAN BİNA ÖRNEKLERİNİN İRDELENMESİ 
 
Bu bölümde, son yıllarda inşa edilmiş veya yenilenmiş binalara entegre edilmiş veya eklenmiş PV 
bileşen uygulama örnekleri ele alınmış olup öncelikle bu binalar genel olarak tanıtılmış, daha sonra 
enerji etkinliği ve sürdürülebilirlik açısından karşılaştırılmışlardır. 
 
 
3.1. Novartis Gehry Binası’nda PV Panel Kullanımı 
 
Novartis Gehry binası, Basel, İsviçre’de bir ilaç firması için Frank O.Gehry tarafından tasarlanarak inşa 
edilmiş bir binadır. Zemin kotu seviyesi üstünde 5 kat ve yeraltında 630 kişilik bir oditoryum’dan 
oluşmaktadır. Hem kullanıcının hem de ilaç firmasının hedefi, kullanım aşamasında toplam ısıtma, 
soğutma ve elektrik tüketimi 300MJ/yıl olan düşük enerjili bir bina inşa edilmesi olduğu için, bunu 
karşılayan bir konsept geliştirilmiştir [6].  
 
Binanın çatısına yerleştirilen fotovoltaik hücreler, 1300 m

2
’lik yüzey alanıyla, toplam çatı alanının 

%85’inden fazlasını kaplamaktadır (Şekil 3) [8]. Bu hücreler bir yandan binanın aydınlatma enerjisini 
üretirken diğer yandan ise gölgeleme elemanı olarak görev yaparak binanın istenmeyen ısı kazancını 
engellemekte, gelen güneş ışınımının %88’ini filtrelemektedir [9] (Şekil 4). Binanın elektrik tüketimi 
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sürekli olarak izlenmekte, elektrikli aydınlatma sadece yeterli günışığı olmadığında veya geceleri 
kullanılmaktadır [10]. 
 

Binanın Künyesi 

Binanın adı, yeri Novartis Gehry Binası, Basel İsviçre 

Mimarı Frank O. Gehry ve Ortakları 

İnşaatın tamamlanma tarihi Haziran 2009 

Toplam alan 19.500 m
2
 

Sistem gücü 92,74 kWp 

Fotovoltaik Güneş Modülleri 
Schüco & Sunways, 1300 m

2
 

125.000 şeffaf, mono-kristal, kare, gümüş güneş hücresi. 
 

Enerji üretimi 65,000 kWh/yıl  

CO2 salımı kazancı 32,5 ton/yıl 

 
 

Şekil 3. Novartis Gehry Binasının Havadan Görünümü [7] 
  

 
 

Şekil 4. Novartis Gehry Binasında Kullanılan PV Bileşenlerin İç Mekandan Görünümü [7] 
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3.2. BMW World Binası’nda PV Panel Kullanımı 
 
Binanın tasarımı, beş ana bloktan oluşmuştur: hol, prömiyer, forum, kule ve çift koni. Yeni tasarlanan 
bina sadece firmanın prestijini değil, çevreye saygısını, yeni teknolojilere bakış açısını da 
göstermektedir. Binanın tasarımında pasif ilkelerin yanı sıra oldukça büyük kapasiteli bir PV sistem 
kurulu olup, bu bina için paneller özel olarak tasarlanmış, böylelikle verimleri arttırılmıştır. Açılan 
yarışma sonucu otomotiv firması, tasarımının vizyon sahibi, sürdürülebilir, çok yönlü bir duruşu 
olmasından ve binanın tek bir çatı altında genişleyebilen konsepti nedeniyle Avusturya’lı Coop 
Himmelb(l)au’nun projesini seçmiştir [11].  
 

Binanın Künyesi 

Binanın adı, yeri BMW World Binası, Münih, Almanya 

Mimarı COOP Himmelb(l)au, Viyana Avusturya 

Yapım tarihi 2003 - 2007 

Toplam alan Yaklaşık 16.000 m
2
 

Sistem gücü 823,5 kWp 

Fotovoltaik Güneş Modülleri 
8000 m² - 3.660 adet mono-kristal yüksek performanslı modül, 
220.000 adet siyah mono-kristal güneş hücresi 

Enerji üretimi -  

CO2 salımı kazancı - 

 
Binanın çatısı, hemen yanındaki Olimpia Kulesi’nden ve BMW Grup Binası’ndan her an görülebildiği 
için, çatının mimari tasarımına büyük özen gösterilmiş, dikkatle detaylandırılmıştır. Siyah parlayan 
fotovoltaik modüllerin arasında, paslanmaz çelikten şeritler tasarlanmış, bu şeritler çatı boyunca 
devam ederek çatı yüzeyinde değişik bir örgü yaratmıştır. (Şekil 5, 6, 7, 8) 
 

 
 

Şekil 5. BMW World Binası’nın Çevresiyle Birlikte Görünüşü [11]. 
 
Fotovoltaik modüller, çatı drenajının üstüne, paslanmaz çelik bir koruyucu ile gömme montaj 
sistemiyle monte edilmişlerdir [9] (Şekil 7). Gömme montaj sistemi ile kullanılan siyah arka cam, ayaklı 
standla monte edilen sisteme göre enerji veriminde %16 verim artışını sağlamıştır[9]. 
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Şekil 6. BMW World Binası’nın Çatısının Görünüşü [9]. 
 

 
 

Şekil 7. BMW World Binası’nın Çatısından Detay [9] 
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Şekil 8. BMW World Binası’nın Çatısından Detay [9] 
 
 
 
 
3.3. Westendgate Binası’nda PV Panel Kullanımı 
 
Bina, 1976’da inşa edildiğinde, 159 metrelik yüksekliğiyle Almanya’nın en yüksek binası olmuş ve bu 
ünvanı bir süre devam ettirmiştir. 2008-2010 yılları arasında bina kompleksi tamamen yenilenmiş, 
enerji konusunda da köklü bir yenileme yapılmıştır. Kulelerin güneybatı köşelerine, çift cam arasında 
PV güneş hücreleri yer alan PV modüller yerleştirilmiştir (Şekil 9). Gündüz güneş ışınımından 
üretilerek depolanan enerji, gece LED aydınlatma bantlarında kullanılarak binaya görsel bir zenginlik 
katmakta, aynı zamanda binanın karbon salımını azaltmaktadır. [12] 
 
Binada, cepheye entegre edilmiş PV sistem, binanın enerji etkinliğini arttırmak için, optimize edilmiş 
yalıtım-aydınlatma ve teknoloji ile elde edilen enerji tasarrufu konseptiyle birlikte çalışmaktadır. Bunun 
sonucu olarak enerji ihtiyacında ve CO2 salımında %36’lık bir azalma olmuştur. Sonuç olarak, Avrupa 
Birliği binayı “Yeşil Bina” sertifikası ile ödüllendirmiştir. [12], [13]. 
 

Binanın Künyesi 

Binanın adı, yeri Westendgate Binası, Frankfurt, Almanya 

Mimarı 
Just/Burgeff Architekten & a3lab (Asterios Agkathidis Architecture) 
Siegfried Hoyer, Richard Heil  

Yenileme: 2008-2010 

Toplam alan  m
2
 

Sistem gücü  23,4  kWp 

Fotovoltaik Güneş Modülleri 
10,500 zümrüt-yeşili güneş hücresi (mono-kristal silikon, 125 x 125mm) 
298 emaye-destekli çift cam modül 

Enerji üretimi & CO2 salımı 
kazancı 

%36  
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Şekil 9. WestendGate Binası Genel Görünümü [14] 
 
 
3.4. Gaita Evi’nde PV Panel Kullanımı 
 
Bina, pozitif enerjili bir bina olarak tanımlanmaktadır. Ahşap taşıyıcı sistemli bu bina, 3 katlı olup 
280m

2
 yaşama alanına sahiptir. Pozitif enerji dengesi, fotovoltaik paneller, jeotermal enerji ve değişik 

tasarım ilkeleriyle sağlanmıştır. 
 

Binanın Künyesi 

Binanın adı, yeri Gaita Evi, Paris, Fransa 

Mimarı Pascal Gontier 

Yapım tarihi - 

Toplam alan 280  m
2
 

Sistem gücü  Çatı: 235 kWp 

Fotovoltaik Güneş Modülleri 
Siyah mono-kristal güneş hücreleri (125x125 mm) 
Çatıda 10 adet PV panel (235 W) 
18 adet çift cam arası PV modül 

Enerji üretimi -  

CO2 salımı kazancı - 

 
Siyah mono-kristal güneş hücrelerinden üretilmiş çift cam arası PV modüller, binanın güney 
cephesine, gölgeleme elemanı olarak monte edilmiştir. Binanın aşırı ısınmasını önlerken, bir 
yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden elektrik üretmektedir (Şekil 10). 
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Şekil 10. Gaita Evi Genel Görünümü [15] 
 
 
3.5. Karşılaştırma 
 
Binaların sürdürülebilir olmasında etkili özelliklerden birisi enerji etkinliği, bir diğeri de karbon 
ayakizidir. Enerji etkinliğini sağlayan önemli etkenlerden birisi de, binanın enerji tüketiminin 
azaltılmasıyla birlikte yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktır. Özellikle PV bileşen kullanımı 
durumunda, binanın elektrik enerjisi ihtiyacı binanın kendisi tarafından üretildiği için, hem enerji 
etkinliği arttırılmış olmakta, hem de karbon salımı azaltılarak, binanın karbon ayakizi düşürülmektedir. 
Böylelikle bina daha sürdürülebilir olmaktadır. 
 
Tablo 1. İncelenen Örneklerin Karşılaştırma Tablosu. 
 

Binanın adı, yeri 
Novartis Gehry 
Binası, Basel 
İsviçre 

BMW World 
Binası, Münih, 
Almanya 

Westendgate 
Binası, Frankfurt, 
Almanya 

Gaita Evi, Paris, 
Fransa 

Mimarı 
Frank O. Gehry 
ve Ortakları 

COOP 
Himmelb(l)au, 
Viyana Avusturya 

Just/Burgeff 
Architekten & 
a3lab (Asterios 
Agkathidis 
Architecture) 
Siegfried Hoyer, 
Richard Heil 

Pascal Gontier 

Açılış tarihi Haziran 2009 2007 2008-2010 - 

Toplam alan 
19.500 m

2
 Yaklaşık 16.000 

m
2
 

- 280  m
2
 

Sistem gücü 92,74 kWp 823,5 kWp 23,4  kWp Çatı: 235 kWp 

Fotovoltaik Güneş 
Modülleri 

Schüco& 
Sunways, 
1300 m

2
 

125.000 şeffaf, 
mono-kristal, 
kare, gümüş 
güneş hücresi. 
 

8000 m² 
3.660 adet mono-
kristal yüksek 
performanslı 
modül, 
220.000 adet 
siyah mono-kristal 
güneş hücresi 

10,500 zümrüt-
yeşili güneş 
hücresi (mono-
kristal silikon, 125 
x 125mm)  
298 emaye-
destekli çift cam 
modül 

Siyah mono-
kristal güneş 
hücreleri 
(125x125 mm) 
Çatıda 10 adet 
PV panel (235 W) 
18 adet çift cam 
arası PV modül 

Enerji üretimi 65,000 kWh/yıl - %36 - 

CO2 salımı 
kazancı 

32,5 ton/yıl - - 

 



    ______________________  1500 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Bina Fiziği Sempozyumu 

 

İncelenen örneklerde, ulaşılan bilgilere göre, Novartis Gehry binasında 125.000 adet PV güneş 
hücresi, BMW World binasında 220.000 adet PV güneş hücresi, WestendGate binasında 10.500 adet 
PV güneş hücresi kullanılmıştır. Enerji üretimi ve CO2 salımı kazancı değerlerinde ise sadece Novartis 
Gehry binasının bilgilerine ulaşılabilmiştir. Buna göre binanın PV sisteminin enerji üretimi 
65.000kWh/yıl, CO2 salımı kazancı değerleri ise 32,5 ton/yıl olarak verilmiştir.  Diğer binalarla ilgili bu 
verilere ulaşılamamış olup ancak WestendGate binası dışında diğer iki binanın sistem gücünün 
Novartis Gehry binasının sistem gücünden daha büyük olduğu düşünülürse, en az onun kadar enerji 
üreteceği ve daha fazla CO2 salımı kazancı değerine sahip olacakları düşünülebilir.  
 
Ortalama bir ailenin ısıtma, soğutma, yemeklerin pişirilmesi ve saklanması, bulaşık ve çamaşırların 
yıkanması, televizyon gibi eğlence araçlarının kullanılması ve aydınlatma amacıyla harcadığı elektrik 
enerjisinin yılda 6 bin kWh civarında [16] olduğu kabul edilirse, Novartis Gehry binasının yıllık elektrik 
üretimi yaklaşık 11.000 ailenin yıllık enerji tüketimini karşılamaktadır.   
 
TEDAŞ’a göre, 2011 yılı elektrik ithalatımız (satın alınan enerji) 92,5Milyar kWh (92.486.404 MWh) 
olarak gerçekleşmiştir [17]. Buna göre, basit bir hesapla, Novartis Gehry binası kadar enerji üreten 
1.422.868 tane bina inşa edilse, tüm elektrik ihtiyacı hemen hemen bu binalardan karşılanacağı için, 
enerji ithal edilmesine gerek bile kalmayacaktır. Bunun yapılması zordur; ancak enerjinin tüketildiği yer 
olan binaların hepsinin üzerinde PV paneller kullanılırsa, yine aynı şekilde enerjide dışa bağımlılığın 
önüne geçilmiş olacaktır. 
 
TÜİK verilerine göre, 2010 yılında gerçekleşen kişi başına CO2 emisyonu 4.5 ton/kişi olarak 
gerçekleşmiştir [18]. Bu karbon salımı tasarruf değerleri dikkate alındığında ise, Novartis Gehry 
binasının karbon salımı tasarrufu yılda 7 kişinin karbon salımına karşılık gelmektedir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bina dış kabuğunda kullanılan fotovoltaik paneller, binanın enerji ihtiyacını azalttığı için, binaların 
sürdürülebilirliğinde önemli bir yer tutmaktadır. PV paneller, elektrik üreterek fosil kaynaklı yakıt 
tüketimini azaltırken, aynı zamanda çevre kirliliğine ve küresel ısınmaya sebep olan karbon gazı 
salımını da azaltmaktadırlar. İncelenen örneklerde de görüldüğü gibi, binalar oldukça önemli enerji 
üretim alanları olarak kullanılabilmekte, enerji santrali gibi çalıştırılabilmektedirler. Böylelikle hem 
herkes için serbestçe kullanılabilen bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi, enerji kaynağına para 
ödenmeden kullanılmakta, hem de aynı zamanda fosil enerji kaynağı kullanımı ve dolayısıyla karbon 
salımı azaltılarak çevreye verilen zarar da engellenmektedir. Bu durum, PV paneller güneş ışınımını 
gördüğü süre boyunca devam etmekte, kısaca PV panelli binalar ömürleri boyunca karbon salımını 
azaltmaya devam etmektedirler.  Böylelikle bina kabukları, sürdürülebilirliği sağlayan yapı bileşenleri 
olarak karşımıza çıkmakta, geleceğin enerji kaynağı olarak bizlere hizmet vermeye devam 
etmektedirler. Dolayısıyla, her binanın üzerine PV sistem kurulduğu taktirde, binalar kendi enerjilerini 
kendileri üretecekler, enerjide dışa bağımlılık ortadan kalkmış olacaktır.  
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ÇİFT CİDARLI CEPHELER: AVANTAJLARI VE 
DEZAVANTAJLARI 

 
 

Tuğba İNAN 
Tahsin BAŞARAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Toplam enerji tüketiminde yüksek bir yüzdeye sahip olan binalarda cephe sistemlerinin tasarımı, 
enerjinin verimli kullanılmasında oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Yapının cephe sistemi, mimari 
kaygıların dışında, dış çevrenin iklim koşullarına karşı uygun fiziki ortam koşullarının bina içinde 
sağlanmasında aktif rol oynar. Cephe sistemlerinin bina enerji performansı üzerindeki önemli etkilerine 
bağlı olarak, ülkemiz için henüz yeni olan, özellikle Amerika ve Kuzey Avrupa’da geniş uygulama alanı 
bulan çift cidarlı cephe sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler çoğunlukla iki cam cepheden oluşmakta 
ve cepheler 20 ile 200 cm arasında değişen bir hava boşluğu ile birbirinden ayrılmaktadır. Bu 
çalışmada, literatürde çift cidarlı cephe sistemleri ile ilgili son on yılda yapılmış olan çalışmalar 
incelenmiş ve bu sistemlerin vurgulanan olumlu ve olumsuz yönleri tablo ve grafikler yardımıyla 
irdelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, çift cidarlı cephe sistemleri ile ilgili avantajların başında %95 
oranla bu sistemlerin doğal havalandırmaya imkan sağlaması gelmektedir. Diğer vurgulanan 
avantajlar ise yüzdelere göre sırasıyla, şeffaflık oranının yüksek olması sayesinde kullanıcı ile çevre 
arasındaki etkileşimi arttırması, ısı ve ses yalıtımını desteklemesi, ısı iletimi ve güneş ısı kazanç 
katsayısını düşürmesi, ısıl konforu arttırması ve iki cephe arasındaki boşluğa güneş kırıcı elemanların 
yerleşimine olanak sağlaması ile bu elemanları dış ortamın olumsuz koşullarından korumasıdır. 
Hemfikir olunan dezavantajların başında % 72 oranla iki cephe arasında kalan hava boşluğundaki 
aşırı ısınma problemi gelmektedir. Diğer vurgulanan önemli dezavantajlar ise binaya giren gün ışığı 
miktarının azalması ile ilgili problemler, yüksek yatırım maliyetleri, ek bakım onarım maliyetleri, yangın 
ve akustiğe ilişkin problemler olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çift Cidarlı Cepheler (ÇCC), ÇCC’lerin avantajları, ÇCC’in dezavantajları.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Facade system design have a quite significant impact on efficient use of energy in buildings having a 
high percentage of total energy consumption. The facade system of building plays an active role in 
ensuring the appropriate physical environmental conditions in the building against the external climatic 
conditions. Depending on the significant impacts of facade systems on energy performance of 
buildings, double skin facade systems, which is still quite new in our country, have a wide range of 
applications, especially in America and northern Europe. These systems usually consist of two glass 
facade and these facades are separated from each other by an air gap having a dimension between 
20 cm and 200 cm. In this study, the studies in literature related to the double-skin facade systems on 
last decade are examined and their advantages and disadvanteges are investigated via tables and 
graphics. In results from the study that natural ventilation is in the top of the advantages of double skin 
facade with a percentage of 95 %. Other advantages are highlighted according to the percentages, 
respectively, due to the high proportion of transparency increasing the interaction between the user 
and the environment, supporting heat and sound insulation, reducing heat transmission and solar heat 
gain coefficient, increasing thermal comfort and allowing solar control elements between the two 
facade space and protecting these elements from external environment conditions. Commonly 
accepted disadvantages is overheating problem between air space of two facades with a percentage 
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of 72 %. Other disadvantages are highlighted according to the percentages, respectively, problems 
related with a decrease in the amount of daylight entering the building, the high investment costs, 
additional maintenance and repair costs, fire and acoustic problems. 
 
Key Words: Double skin facades (DSF), Advantages of DSF, Disadvantages of DSF 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünya üzerinde giderek artmakta olan enerji ihtiyacına rağmen yenilenemeyen enerji kaynakları 
yeryüzünde hızla azalmaktadır. Özellikle 1970 enerji krizinden bu yana dünya çapında sürdürebilirlik, 
enerji etkinlik gibi kavramlara bu nedenle giderek artan bir eğilim bulunmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 
olarak toplam enerjinin % 20’si ulaşım, %43’ü endüstri ve %37’si binalarda kullanılmaktadır [1]. Bina 
endüstrisi enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de binalarda 
toplam enerjinin büyük bir kısmı ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma gereksinimleri için 
kullanılmaktadır.  Bu nedenle binaların enerji etkin olarak tasarlanması önem kazanmaktadır. 
 
Tipik bir binada enerji kayıplarının önemli bir kısmı dış yapı kabuğu aracılığıyla olmaktadır. Bu 
doğrultuda enerji kayıplarını an aza indirmeyi ve kullanılan enerjiden en üst düzeyde faydalanmayı 
hedefleyen yeni yapı kabuğu sistem arayışı üzerine yapılan araştırmalar giderek önem kazanmıştır. 
Çift cidarlı cephe sistemleri ile ilgili araştırmalar ve uygulamalar küresel ölçekte yaygınlaşmıştır [2]. 
 
Çift cidarlı cephe sistemleri, değişen iklimsel koşullara karşı en az enerji kullanabilme ve iç /dış ortam 
koşulları arasında denge kurma özelliğine sahiptir [3]. Bu nedenle binalarda mimari tasarım 
sürecinden itibaren enerji korunumunu sağlayan etkin cephe sistemleri ile beraber binaların enerji 
performansını arttırmak bir zorunluluk haline gelmektedir. Binaların enerji etkinliğine olumlu katkı 
sağlama iddiasında olan ve küresel ölçekte yaygın olarak araştırılan ve uygulanan çift cidarlı cephe 
sistemlerinin ülkemiz koşuları içinde araştırılması gerekmektedir. 
 
Bu çalışmada, enerji etkin yapı kabuğu olarak adlandırılan çift cidarlı cephe sistemlerinin genel yapısı 
incelenerek, literatürde son on yılda yapılmış olan çalışmalar doğrultusunda, bu sistemlerin avantaj ve 
dezavantajları tablo ve grafikler yardımıyla sunulacaktır.  
 
 
 
 
2. ÇİFT CİDARLI CEPHELER 
 
Çift cidarlı cephe sistemleri literatürde çeşitli isimlerle anılmaktadır. Bunlardan en sık rastlanan ifadeler 
“çift cidarlı cepheler”, “çift cam cepheler”, “aktif cepheler”, “enerji etkin cepheler”, “havalandırılmış çift 
cidarlı cepheler”  ve “havalandırmalı cepheler” dir. Çift cidarlı cephe sistemleri binanın birincil yani ana 
cephesinin önüne ikincil bir cam cephenin entegre edilmesi ile oluşur ve genellikle bir dış cam cephe 
ve cam veya kısmen cam malzemeden oluşan bir iç cam cepheden oluşur. Dış cam genellikle tek 
saydam bir camdan oluşur. İç cam ise genellikle çift camdır ve low-e veya güneş kontrollü camlardan 
oluşur (Şekil 1). Bu yapı kabukları birbirinden boyutları 20cm ile 2 m’den daha fazla olabilen bir hava 
kanalı olarak adlandırabileceğimiz bir boşluk ile ayrılır. Bu boşluk literatürde “hava koridoru” ve hava 
kanalı gibi isimlerle anılmaktadır. Bu hava boşluğu bina yüksekliği boyunca devam edebileceği gibi kat 
yüksekliği boyunca da devam edebilir. Güneş ışınları çok fazla geldiğinde özellikle yaz döneminde 
hava kanalında aşırı ısınmayı önlemek için bu iki cephe arasında kalan boşluğun havalandırılması çok 
iyi yapılmalıdır. 



    ______________________  1507 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Bina Fiziği Sempozyumu 

 

İç cepheDış cephe

Hava giriş

menfezi

Hava çıkış
menfezi

Ara boşluk

Güneş kırıcı

elemanlar

 
 

Şekil 1. Çift Cidarlı Cephe Sistemi 
 
 
 
 
3. ÇİFT CİDARLI CEPHELERIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 
 
Çift cidarlı cephe sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda araştırmacıların bu sistemlerle ilgili belirttiği 
çeşitli avantajlar ve dezantajlar bulunmaktadır. Bu sistemlerin çalışma prensiplerini anlamak ve mimari 
tasarımın başlangıç evresinde problem odaklı çözümler üretebilmek için bu sistemlerin avantajlarının 
ve literatürdeki araştırmalar sonucunda karşılaşılan dezavantajlarının bilinmesi gerekmektedir. 
 
3.1. Avantajlar 
 
Çalışmada son on yılda literatürde yapılmış olan araştırmalar doğrultusunda, çift cidarlı cephe 
sistemlerinin avantajları Tablo 1 ile 2’de ve Şekil 2‘de açık bir dille kapsamlı bir şekilde aktarılmıştır. 
 
Tablo 1. Çift Cidarlı Cephelerin Avantajları (2001-2008) 
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Şeffaflık - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Isı yalıtımı √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √

Ses yalıtımı √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ -

Güneş kırıcı elemanları koruma √ - √ - √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ - √ √

Gece havalandırması √ - √ - - - √ - - - √ √ √ √ - √ - -

Doğal havalandırma √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Yüksek rüzgar hızlarında indirgeme √ - √ √ - √ √ - √ - - √ √ √ - √ - -

Isıl konfor √ √ √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ - - √ √

Düşük U-katsayısı ve g-katsayısı) - - √ √ √ - √ √ - - √ √ √ √ √ √ - √

Enerji kazanımı - √ √ - √ - √ - √ - - √ √ √ √ √ √ -

Uygun maliyet √ - - - - - - - - - - - √ √ - - - -  
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Tablo 2. Çift Cidarlı Cephe Sisteminin Avantajları (2009-2012) 
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Şeffaflık √ - - - √ - - √ √ √ - √ - √ √ - √ √

Isı yalıtımı √ - - √ √ - √ - √ - √ √ √ √ √ √ - -

Ses yalıtımı √ - - √ √ - √ - √ - - √ √ √ √ - √ √

Güneş kırıcı elemanları koruma √ - - - - - - √ √ - √ √ - - - - - -

Gece havalandırması - - - - - - - - - - - √ - - - √ - -

Doğal havalandırma √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Yüksek rüzgar hızlarında indirgeme - - - - √ - - √ - √ - √ - - - - - √

Isıl konfor √ - - - √ - - √ √ √ - √ √ √ √ √ - √

Düşük U-katsayısı ve g-katsayısı) √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ - √ - √ -

Enerji kazanımı √ - √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ - - √

Uygun maliyet - - - - - - - - - - - √ - - √ - - -  
 
Yapılan literatür çalışmasının sonucunda çift cidarlı cephe sistemlerinin en çok vurgulanan başlıca 
avantajları sırasıyla;  doğal havalandırmaya imkan sağlaması, şeffaflık oranı yüksek olan cephe 
sayesinde bina ile çevre etkileşiminin artmasına olanak sağlaması, yapının ısı yalıtımını desteklemesi, 
aşırı gürültülü bölgelerde ses yalıtımına katkı sağlaması, ısı iletim katsayısı ve güneş ısı kazanç 
katsayısını düşürmesi, iç mekanın ısıl konforunu arttırması, enerji tasarrufu sağlaması, güneş kırıcı 
elemanların hava kanalında tasarlanmasına olanak sağlayarak, güneş kırıcı elemanları rüzgar ve 
olumsuz hava koşullarından koruması, yapıyı yüksek rüzgar hızlarından ve hava koşullarına karşı 
koruma sağlaması, ve gece havalandırması yaparak yazın gün içerisinde yapı kütlelerinin depoladığı 
ısıl enerjinin azaltılmasını sağlaması olduğu tespit edilmiştir (Sekil 2). 
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3.2. Dezavantajlar 
 
Çift cidarlı cephe sistemlerinin dezavantajlarının bilincinde olmak enerji performansının etkinliği 
bakımından büyük öneme sahiptir. Bu dezavantajlardan haberdar olmak mimari tasarım evresinde bu 
sistemleri etkileyen tasarım parametrelerinin algılanmasını ve problem odaklı çözümlerin üretilmesini 
kolaylaştıracaktır. Son on yılda literatürde yapılmış olan araştırmalar doğrultusunda, çift cidarlı cephe 
sistemlerinin dezavantajları Tablo 3 ile 4’de ve Şekil 3‘de kapsamlı bir şekilde aktarılmıştır. 
 
Tablo 3. Çift Cidarlı Cephelerin Dezavantajları (2001-2008) 
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Aşırı ısınma problemleri √ - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ √

Günışığı problemleri √ - √ - - - √ - - - - √ √ - √ - √ √

Ses yalıtım problemleri √ √ √ - - √ - - - - - √ √ √ - - - -

Yüksek yapı maliyetleri √ - - - - √ - - - - √ √ √ √ - √ - √

Ek bakım onarım maliyetleri √ - - - - √ - - - - √ √ √ - - √ - √

Yangın problemleri √ - √ - - √ √ - - - - √ √ - - √ - -

Kullanıcı mekanını azaltması √ - - - - √ - - - - √ √ √ - √ √ - -

Hava kanalındaki akış hızında artış - - √ - - - √ - - - - √ √ - - - - -

Binanın ağırlığında artış - - - - - √ - - - - - √ √ - - - - -  
 
Tablo 4. Çift Cidarlı Cephelerin Dezavantajları (2009-2012) 
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Aşırı ısınma problemleri √ √ - √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ - √ -

Günışığı problemleri √ - - - - √ - √ - - - √ - √ √ √ - -

Ses yalıtım problemleri - - - - - - - - - - - √ - √ - - - -

Yüksek yapı maliyetleri - - - √ √ - - - - - - √ - - √ - - -

Ek bakım onarım maliyetleri - - - √ √ - - - - - - √ - - - - - -

Yangın problemleri - - - - - - - - - - - √ - - √ - √ -

Kullanıcı mekanını azaltması √ - - - - - - - - - - - √ - - - - -

Hava kanalındaki akış hızında artış - - - - - - - - √ √ - √ √ - - - - -

Binanın ağırlığında artış - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Son on yılda yapılmış olan çalışmaların incelenmesi sonunda  çift cidarlı cephe sistemlerinin  en çok 
vurgulanan başlıca dezavantajları sırasıyla;  çift cidarlı cephe arasındaki hava kanalında aşırı ısınma 
problemlerinin oluşabilmesi, yapının dış cam cephelerinden geçip binaya giren gün ışığı miktarını 
azaltması, yüksek yatırım maliyetlerinin olması, yapıda ekstra bakım, onarım, işletme ve temizlik 
maliyetlerine neden olması, yangın dayanımı bakımdan olumsuzluklar oluşturabilmesi, akustik 
sorunlara neden olabilmesi, kullanıcı mekanını azaltması olduğu tespit edilmiştir (Sekil 3). 
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Şekil 3. Çift Cidarlı Cephe Sisteminin Dezavantaj Yüzdeleri 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada çift cidarlı cephe sistemlerinin son on yıldaki literatürde önemle vurgulanan avantajları 
ve dezavantajları sunulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda araştırmacıların 95 % gibi büyük bir 
yüzdeyle hemfikir olduğu en büyük avantaj, bu sistemlerin doğal havalandırmaya olanak sağlaması 
olmuştur. Diğer önemli avantajları ise yüzde sıralarına göre, şeffaflık oranının yüksek olması 
sayesinde kullanıcı ile çevre arasındaki etkileşimi arttırması, ısı ve ses yalıtımını desteklemesi, ısı 
iletimi ve güneş ısı kazanç katsayısını düşürmesi, ısıl konforu arttırması ve iki cephe arasındaki 
boşluğa güneş kırıcı elemanların yerleşimine olanak sağlaması ile bu elemanları dış ortamın olumsuz 
koşullarından korumasıdır. Bu sistemlerin en çok vurgulanan dezavantajlarının başında 72 % oranla 
hava kanalındaki aşırı ısınma problemleri gelmektedir. Bu sorun tasarım asamasında dikkate alınması 
gereken önemli bir dezavantajdır. Diğer başlıca dezavantajlar günışığı problemleri, yüksek ilk yatırım 
maliyetleri, yapıda oluşan ekstra bakım, onarım maliyetleri, ses yalıtım maliyetleridir. Tasarım 
aşamasında bu dezavantajları çözmek için çözümlerin irdelenmesi gerekmektedir. 
 
Küresel ölçekte yaygın bir araştırma ve uygulama alanı bulan, enerji etkin bir çözüm olma iddasında 
olan çift cidarlı cephe sistemleri, ülkemiz için henüz yeni bir konudur. Bu sistemlerin uygulama alanı 
bulamamasının temel nedenlerinden birisi, dünya ile kıyaslandığında çift cidarlı cephe sistemleri ile 
ilgili ülkemizde araştırma sayılarının az sayıda olmasıdır. Bu sistemler sadece soğuk iklimlerde değil 
sıcak iklime sahip bölgelerde de yani her iklim koşulunda kullanılabir. Önemli olan bu sistemlerin 
avantaj ve dezavantajlarını özümseyip, bu doğrultuda problem odaklı çözümler üretebilmektir. 
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ÖZET 
 
Son yıllarda tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizde de oldukça yaygınlaşan enerji etkin bina 
tasarımları günümüz teknoloji ve malzeme olanaklarından da yararlanarak farklı cephe sistemlerinin 
gelişmesine neden olmuştur. Bina performansı açısından pek çok olumlu etkisi olan bu cephe 
sistemlerinin yangın güvenliği açısından da incelenmesi ve uygun detayların geliştirilmesi 
gerekmektedir. Yaşanan yangın olayları gerek can güvenliğinin sağlanmasında ve gerekse maddi 
kayıpların azaltılmasında cephe tasarım ve uygulama aşamalarında yangın güvenliğine dair 
önlemlerin değişmez bir parametre olarak ele alınmasını zorunlu hale getirmektedir.  
 
Cephe yangınları yangın güvenliği araştırmaları içerisinde de gereken önemi bulamadığı için, özellikle 
çok katmanlı cephe sistemlerinde dikkatle ele alınıp irdelenmesi gereken bir konudur. Bu amaçla 
yapılacak olan çalışmanın ilk bölümünde yaşanmış cephe yangınları irdelenerek, cephe yangınlarının 
oluşumu, olası nedenleri ve yangın gelişim süreci analiz edilecek, böylece yapılan hatalar ve mimari 
tasarım noksanlıkları ortaya konulacaktır. Tanımlanmış olan cephe sistemlerinde yangın güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik tasarım yaklaşım önerileri de çalışmanın ikinci bölümünde yer alacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Etkin Bina Tasarımı, Yangın Güvenliği, Çift Kabuk Giydirme Cephe 
Sistemleri, Cephe Yangınları. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy-efficient building designs, which have in recent years become increasingly widespread in 
countries throughout the world as well as our own, have come to take advantage of today’s 
technological and material resources and have led to the development of a variety of different façade 
systems. These façade systems, which have numerous benefits in terms of building performance, 
need to be examined in terms of fire safety, with appropriate features to developed accordingly. In the 
facade design and implentation stages, it should be mandatory for fire safety precautions to be taken 
into consideration as a fixed parameter, be it to ensure the safety of lives or to reduce financial and 
material losses.  
 
Because facade fires are generally not a high priority in research on fire safety, it is a topic which 
should be examined carefully in particular for stratified facade systems. In this study which will be 
done with this purpose, the first phase will involve the examination of past face fires, in which their 
causes and development will be analyzed; through said examination, errors and architectural design 
deficiencies will be presented. Design recommendations in specified facade systems in order to 
ensure fire safety will be reviewed in the study’s second phase. 
 
Key Words: Energy Efficiency Building Design, Fire Safety, Double Glazing Facade Systems, Facade 
Fire. 
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1. GİRİŞ 
 
Günümüzde devamlı artmakta olan enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan fosil yakıtların ve 
doğal kaynakların azalması, dünya enerji tüketiminde büyük bir paya sahip olan bina endüstrisini daha 
az enerji tüketmeye ve doğal kaynaklardan maksimum düzeyde faydalanmaya olanak sağlayan yeni 
yapı kabuğu sistemlerinin tasarlanmasına yöneltmektedir. Ancak bu çalışmalar sonucunda oluşturulan 
cepheler binalarda büyük bir risk olan yangın olaylarında beklenen performansı gösterememektedir.  
 
Enerji etkin tasarımlara duyulan ihtiyacın gitgide artmasıyla birlikte oluşturulan yeni tasarımlar, 
binaların değişen iklim koşullarına karsı en az enerji kullanarak uygun ortam koşullarını sağlamak 
üzere nasıl hareket edebileceğini tahmin edebilen sistemler olarak tasarlanmaktadır. Bu çalışmalar 
sonucunda geliştirilen çift kabuk cepheler, binanın enerji tüketimini azaltarak kullanımına olanak 
sağlasa da yangın anında katlar arası oluşan hava akışı (baca etkisi) ile taşınan duman ve alev 
nedeniyle diğer katları doğrudan daha hızlı yangın etkisine maruz bırakmaktadır. 
 
Binaların dış cephelerinde kullanılan büyük cam yüzeyler önceden tahmin edilemeyen güvenlik 
problemleri yaratmaktadır ve geleneksel reçete çözümleri içeren yönetmelikler çerçevesinde bu tip 
binaların yangın güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi mümkün olamamaktadır. Buna rağmen 
cam tiplerinin belirlenmesinde ve yapısal düzenlenişlerinde detaylandırılmış bir tasarım bağlamlı 
yönerge henüz mevcut değildir.  
 
Uluslararası araştırmalarda, kullanım aşamasında giydirme cephe sistemlerinde karşılaşılan en büyük 
olumsuzlukların başında % 31 oranında su girişi ve % 16 oranında birleşim detaylarından kaynaklanan 
sorunlar gelmektedir. Bu durum, cephe sisteminin uygulanmadan önce mutlaka deneysel kontrol 
işlemlerinden geçirilmesi gerektiğini bir defa daha ortaya koymaktadır. Giydirme cephe sistemlerinin 
tasarımı sırasında dikkate alınması gereken; statik, genleşme, ısı, su, ses yalıtımı, güneş kontrolü, 
yangın korunumu gibi yapı fiziği etkenlerinin her binayı etkileyiş tarzı farklı olmaktadır. Bu nedenle 
sistem uygulanmadan önce uluslararası standartlar çerçevesinde test edilmelidir. Yapılan deneyler, 
giydirme cephe sistemlerinin imalat aşamasından önce; gerçek boyut ve şartlarda uluslararası 
normlara uygun olarak denenmesini sağlayarak, binaya monte edilmiş durumdaki performanslarının 
tespit edilmesine ve kullanım periyodundaki problemlerin giderilmesine olanak sağlamaktır [1].  
 
 
 
 
2. KAVRAMLAR-KARŞILAŞTIRMALAR 
 
Araştırma kapsamında örnek binalara geçmeden önce bir takım kavramların açıklanması ihtiyacı 
doğmaktadır.  
 
Tek katmanlı cepheler, sadece kendi yükünü taşıyan ve taşıyıcı sisteme her katta bağlanan dış duvar 
olarak tanımlanabilir. Bu tip cepheler, bina taşıyıcı sisteminden bağımsız olup bina dış yüzeylerine 
giydirilen, ancak yükünü ileten elemanlardan oluşan, binanın dış ortam ile ilişkisini iki yönlü bir filtre 
görevi görerek sağlayan, taşıyıcı olmayan dış örtü sistemleridir. 
 
Çok katmanlı (çift kabuk) cepheler, bir çift cam kabuğun hava koridoru olarak adlandırılan boşluk ile 
ayrılmasından oluşan cephe sistemidir. İç kabuk konvansiyonel duvar ya da giydirme cephenin bir 
parçası olarak görev yapar, genelde tek camdan oluşan dış kabuk ise dış hava koşullarına ve 
gürültüye karsı koruyucu bir cephe oluşturur. İki cam kabuk arasında yer alan ve dış iklim 
koşullarından korunmuş olan ara bölgeye güneş kontrol elemanlarının yerleştirilmesiyle, mevsime 
bağlı olarak güneş ışınımının denetlenmesi mümkün olmaktadır. İç kabuktaki pencereler açılarak, bina 
doğal olarak havalandırılabilmekte ve soğutulabilmektedir [2]. İkinci bir cam kabuğun eklenmesiyle iç 
kabuk yüzeyindeki rüzgâr basıncı azalmakta ve yüksek bir binanın en üst katında bile pencere 
açılmasına olanak sağlamaktadır. Doğal havalandırma imkânı sağlayan bu durum kullanıcı konforunu 
da arttırmaktadır. 
 
Enerji verimliliği açısından tek katmanlı ve çift katmanlı cephe sistemleri karşılaştırıldığında [3], 
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a) Tek katmanlı cephe sistemleri, mekânlar arasında maksimum sızdırmazlığın istenildiği durumlar için 
uygun olan sistemlerdir.  
b) Çift katmanlı cephe sistemlerinde cephe tabakaları arasındaki boşluk 20-150 cm arasında 
değişmektedir. Boşluk genişliği arttıkça alan kaybı artmaktadır. Alan kullanımının önemli olduğu 
yapılarda tek katmanlı cephe sistemlerinin kullanılması uygundur.  
c) Çift katmanlı cephe sistemleri genellikle, yüksek seviyedeki gürültü ve rüzgâr etkileşiminde olan 
yapılar için uygun sistemlerdir. Bu cephe sistemleri hem alçak hem de yüksek katlı yapılarda 
uygulanabilir.  
d) Çift katmanlı cephe sistemleri, sağladıkları yalıtım ile çevredeki mevcut enerji kaynaklarını 
kullanarak ısıtma ve soğutma enerjilerinden büyük oranlarda tasarruf sağlarlar.  
e) Çift katmanlı cephe sistemlerinde ikinci cephe, yapıya ilave bir maliyet getirse de, sağlıklı yaşam 
koşullarının oluşturulmasında ve düşük enerji kullanımı ile işletim maliyetinin azalmasında etkili 
olmaktadır.  
f) Çift katmanlı cephe sistemlerinin özellikle yüksek yapılarda sağladığı avantaj, şiddetli rüzgârın 
etkisini azaltması ve rüzgâr basıncının şiddetli olduğu yöne bakan mekânlarda oluşturduğu tampon 
bölge ile pencerelerin dışarıya açılmasına olanak sağlayarak doğal havalandırma yapılabilmesini 
sağlamasıdır.  
 
Akıllı Giydirme Cephe Sistemlerinde, kullanıcı konfor şartlarında değişme olmaksızın, fosil enerji 
kullanımının azaltılarak hem kaynakların tükenmesi hem de çevre kirliliği sorunlarına çözüm getirilmesi 
ve çevresel yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr ve jeotermal, vb.) etkin kullanımı ile 
yapının istenmeyen ısı kayıp ve kazançlarından korunarak yapı içindeki enerji gereksiniminin bir 
bölümü veya tamamının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu anlamda cepheden beklenen performans, 
değişen çevre şartlarına uyum sağlayabilmektir. Çift katmanlı giydirme cepheler de akıllı giydirme 
cephe sistemleri içinde bu performansı büyük oranda karşılayan sistemlerdir.  
 
 
 
 
3. ÖRNEK CEPHE YANGINLARI 
 
Mimarlığın teknik bilgi, detay ve kurallardan uzak olması düşünülemez. Goethe’nin dediği gibi “Kimi 
şeyler iki kez yaşanabilseydi, pek çok şey düzeltilebilirdi.” Ancak binalarda yaşanan yangın 
kayıplarında ikinci bir şansımız olmadığı çok açıktır. Sıklıkla yaşanan yangın olayları ve sonucunda 
gerçekleşen kayıpların boyutları günümüz binalarının en temel niteliği olması gereken güvenlikten 
yoksun bırakıldığını açıkça ortaya koymaktadır [4].  
 
Büyük cam yüzeylerin kullanıldığı cephe sisteminin uygulandığı binaların genellikle çok katlı yapılar 
olması ve bu binalarda çalışan ve barınan insan sayısının fazlalığı bu binalarda yangın ve güvenlik 
önlemlerinin çok daha dikkatli bir şekilde ele alınması sonucunu doğurmaktadır [5]. 
 
Binalarda cephe yangınları konusunun yangına dayanıklı yapı tasarımı ve güvenliği kapsamında 
yeterince ele alınmadığı görülmektedir. Bu kapsamda yaşanmış cephe yangını örnekleri incelenerek 
cephe sistemlerinin yangın anında nasıl bir davranış gösterdiğini ve yangının yayılımına ne derece 
etkili olduğunu ortaya koymak amacıyla değerlendirme tabloları hazırlanmıştır. 
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Tablo Örnek 1. First Interstate Bank Binası Bilgileri 
 

Bina adı,  
Yapım Yılı, 
Yeri,  
Mimari 
Tasarım 

- First Interstate Bank Binası,  
-1973 yılında tamamlanmıştır. 
- Los Angeles-KALİFORNİYA 
- Charles LUCKMAN 

Cephe 
özellikleri  

4 Mayıs 1988 yılında 12. kattan 16. kata kadar 5 katının yandığı büyük bir yangın 
olayına maruz kalmıştır. Çelik taşıyıcı sisteme sahip olan ve 4000 kişinin çalıştığı 62 
kattan oluşan büro binasının cephe kuruluşu cam ve alüminyum giydirme cephedir. 
Taşıyıcı sistemde yer alan elemanlar püskürtme sıva ile yangına karşı korunmuş, 
döşemelerde ise hafif beton kullanılmıştır. 

Yangının  
Yayılma 
Nedenleri 

Tipik bir büro katında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, iç mekânlarda kullanılan 
malzemelerin yanıcı olması nedeniyle büyümüş ve yayılmıştır. Çok yüksek sıcaklıktan 
ve basınçtan dolayı binadaki birçok cam ve alüminyum kanat dışarı doğru patlamış ve 
kaldırıma düşmüştür. Yangında binadan düşen camlar büyük tehlike yaratmıştır. 
Binanın %90’ında var olan yağmurlama sisteminin devreye girmesi can kayıplarını 
engellemişse de yeterince etkili olamamıştır. 

Fotoğraflar 
[6, 7, 8] 
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Tablo Örnek 2. Windsor Binası Bilgileri  
 

Bina adı,  
Yapım Yılı, 
Yeri, 
Mimari 
Tasarım 

- Windsor Binası,  
- 1978 yılında tamamlanmıştır. 
- Madrid-İSPANYA 
- Alas CASARIEGO 

Cephe 
özellikleri  

İçten betonarme kolonlar ve çelik kirişlerle desteklenen betonarme döşemeler ve dış 
çeperde çelik kolonlardan oluşan bir taşıyıcı sisteme sahiptir. Dış taraftaki çelik kolonlar 
17. kattan sonra korunmamıştır. Toplamda 32 kat olan binanın orijinal giydirme cephesi 
döşeme kenarlarına ve yuvarlak çelik kolonlara sabitlenmiştir. Cephe sisteminin yatay ve 
düşey kayıtları çelik kolonlara monte edilmiş ve bunun üzerine yeni bir cephe strüktürü 
eklenmiştir.  

Yangının  
Yayılma 
Nedenleri 

21. katta başlayan yangın sonucunda ciddi strüktürel zarar görülmesine rağmen, 17. kata 
kadar bina çökmemiştir. Yağmurlama sistemlerin yokluğu, yangının cepheden geçerek 
yayılması için olanak sağlayan önemli bir faktör olmuştur. Düşeyde yangının yayılmasını 
önlemek için döşeme ve cephe sistemi arasında olması gereken bölme detaylarındaki 
yetersizlik yüzünden 21. katın üstünde yangın hızla yayılmıştır. 

Fotoğraf 
[9,10,11] 
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Tablo Örnek 3. Torre Parque Central İkiz Kuleleri-Doğu Kulesi Bilgileri  
 

Bina adı,  
Yapım Yılı, 
Yeri, 
Mimari 
Tasarım 

- Torre Parque Central İkiz Kuleleri-Doğu Kulesi Yangını,  
- 1979 (Batı kulesi)-1983 (Doğu Kulesi) yıllarında tamamlanmıştır. 
- Caracas-Venezuela-LATİN AMERİKA 
- Shaw and Associates. 

Cephe 
özellikleri  

Yangın, 17 Ekim 2004 tarihinde 34.katta başlamış ve 50.kata kadarlık bir alana yayılmıştır 
ve 17 saati aşkın bir süre devam etmiştir. 56 katlı bina, çelik taşıyıcı konstrüksiyonlu bir 
binadır. Cephe kuruluşu cam ve alüminyum giydirme cephe uygulanmış olup yer yer 
cephede granit cephe sisteminin de kullanılmış olduğu görülmektedir. Taşıyıcı sistemde 
yer alan elemanlar püskürtme sıva ile yangına karşı korunmuş, döşemeler kompozittir. 

Yangının  
Yayılma 
Nedenleri 

Püskürtme sistemi ile uygulanmış yangın yalıtımı ve yağmurlama sistemi olmasına 
rağmen yangın anında yağmurlama sistemi arıza durumuna geçmiştir. 

Fotoğraf 
[12,13,14] 
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Tablo Örnek 4. Polat Tower Bilgileri  
 

Bina adı,  
Yapım 
Yılı, Yeri, 
Mimari 
Tasarım 

- Polat Tower, 
- 2001 yılında tamamlanmıştır. 
- İstanbul-TÜRKİYE 
- Polat İnşaat A.Ş. 

Cephe 
özellikleri  

17 Temmuz 2012 tarihinde güneydoğu Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun sadece konut 
amaçlı kullanıma açılmış 44 katlı binası olan Polat Tower yanmıştır. Binanın ana taşıyıcı 
sistemi betonarme olup dış cephe cam ve alüminyum giydirme cephedir. Dış cephede 
giydirme cephe altıda taşyünü yalıtım kullanımı tercih edildiği görülmektedir. 
 

 
 

Yangının  
Yayılma 
Nedenleri 

 
Polat Tower Binasında yangın meydana gelmiş binanın dış kaplaması hasar gördüğü 
halde alevler içeriye girmediği görülmektedir. İtfaiye Teşkilatı 3 dk sonra yangın olay 
yerine varmışlardır. Binada 33.000 farklı noktanın bilgilerini yöneten bütünleşik bina 
yönetim sistemi bulunmaktadır. Bu sisteme bağlı olarak kontrol edilen akıllı yangın 
algılama ve söndürme sistemleri olması nedeniyle yangının iç mekânlara doğru 
büyümesi engellenmiştir. Sistemin yangın çıktığı anda anons sistemini devreye soktuğu, 
yangın merdiveni ve kaçış koridorlarındaki dumanın tahliyesini sağlamak için iç basınç 
hava değerini daha fazla hava üflemeye başlandığı belirtilmektedir. Yangın 45 dk sonra 
söndürülmüştür.  
 

Fotoğraf 
[15, 16] 
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Tablo Örnek 5. TVCC Binası Bilgileri  
 

Bina adı,  
Yapım Yılı, 
Yeri, 
Mimari 
Tasarım 

- Television Cultural Center Binası, 
- Yarışma:2002(1.’lik ödülü), 2010 yılında tamamlanmıştır. 
- Pekin-ÇİN 
- Rem Koolhaas ve kendi firması olan Metropolitan Mimarlık 

Cephe 
özellikleri 
[17, 18]  

9 Şubat 2009 günü 34 katlı TVCC Binası yanmıştır. Yapının 2009 Mayıs ayında bitmesi 
beklenirken yangın sonucu kullanılamaz hale gelmiştir. Binanın yanması anında 
yükselen alevlerin 6-9 metre arsında yükseldiği görülmektedir. Yangının sonrasında 
yaklaşık 588 milyon Amerikan Doları kadar bir mali zarar görülmüştür.  
Yangın, binanın bakır ve titanyum alaşım olan dış kabuğunu ve çelik taşıyıcı sisteminin 
dayanıklılığını ortadan kaldırmıştır. 
 

    
 

Yangının  
Yayılma 
Nedenleri 

 
Kulenin kuzeyi ve güneyi metal ve cam iken doğu ve batı yüzeyleri şerit şeklinde 
görünen alaşım metal bir malzeme ile kaplıdır. Caijing’e göre (Çin Ekonomi Dergisi) 
Çin’in Lunar Yeni Yıl kutlamaları sırasında atılan 2 hava fişeğin, kulenin güney 
cephesine isabet etmesi sonucu zayıf olan metal yüzeyin yanmaya başlandığı ve kolay 
tutuşabilir bir yalıtım malzemesinin seçilmesi nedeniyle de yangının tüm binaya 
yayıldığı söylenmektedir. Ancak Pekin İtfaiye Teşkilatı, yangının çatıda başladığını ve 
şiddetli rüzgârların alevi beslemesiyle de yangının alt katlara doğru yayıldığını 
söylemektedir. CNN’nin haber raporunda ise binanın bulunduğu bölgenin hem hava 
hem de alanın çok kirli olması nedeniyle binanın yüzeyinde oluşan toz ve kir 
tabakasının bir kıvılcımla hemen tutuşma yapmaya yetebileceğini belirtmiştir [19]. 
 
Yapının güney cephe cam giydirme yüzeyinde yaptığı hareketlenme enerji etkin bir yapı 
tasarlamak amacıyla aşırı ısı kazancından kaçınmak için yapılan uygun bir cephe 
olmasına rağmen yangın anında bu hareketli cepheler alevin cepheye değdiği yüzey 
alanını daha da arttırarak yangının yayılmasını hızlandırıcı etkiye sahip olmaktadır.  
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4. DEĞERLENDİRME 
 
Örnek olarak seçilen binaların sadece birinde (TVCC Binası) enerji etkin bir anlayış ile güney yönüne 
bakan cephenin hareketlendirildiği görülmüştür. Ancak geri kalan örneklerde cam giydirme cephe 
teknolojilerinin dönemine göre yapı üretmede kullanılan en prestijli sistemlerin tercih edilerek 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. İncelenen örnekler arasında yangın geçirmiş çift katmanlı cephe sistemine 
sahip bir binaya rastlanamadığından, tek katmanlı cepheye sahip bina yangınlarında büyük cam 
yüzeylerin yangın sırasındaki davranışları ortaya konularak çift katmanlı cephe sistemleri için büyük 
cam yüzeylerin yaratabileceği sorunları saptamak amaçlanmıştır.  
 
Yangın geçirmiş 5 farklı binanın cephe malzeme özellikleri ve yangının yayılma nedenleri sonucunda, 
binaların cephe malzeme özellikleri cam olan alanlarda yangının daha çabuk yayıldığı ve yangın 
sonrası etkilerinin de o cephede daha olumsuz olduğu görülmektedir. Yangın, sıcaklık artışına neden 
olarak cam bünyesinde değişiklikler oluşturmaktadır. Mekanik mukavemetinin azalmasına neden olan 
bu değişiklikler, kullanılan camın özelliklerine, sıcaklık derecesine ve yanma süresine göre değişiklik 
göstermektedir. Cam cephenin yangına dayanımında; kullanılan camın özellikleri yanında cam 
paneller ile diğer bileşenler arasındaki derzler de önem taşımaktadır. Cephenin yangın dayanımı, 
bileşenlerin yangına dayanıklı malzemelerle oluşturulması ve cephe ile taşıyıcı sistem arasındaki 
birleşimlerin herhangi bir kattaki alevin ya da dumanın diğer katlara yayılmasını önleyebilecek şekilde 
tasarlanması ile mümkün olmaktadır [24]. 
 
Yüksek katlı örnek binalarda meydana gelen yangınların bir diğer sorunu da yanan, mukavemetini 
kaybeden yapı malzemelerinin koparak düşmeleri sonucu binaya ve çevresine tehlikeli bir durum 
oluşturduğudur. Ayrıca rüzgârın yangının cephe yüzeyinde yayılmasında hızlandırıcı bir etkiye sahip 
olduğu belirtilmektedir. 
 
 
 
 
5. ÇİFT KATMANLI CEPHELERDE YANGIN SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
Büyük cephe yüzeyleri için yangın güvenliğinin tanımlanmasında kullanılabilecek en uygun kavram 
“Yangın Dayanım Periyodu”dur. Yangın dayanım periyodu ise yük taşıma kapasitesi, bütünlük ve 
yalıtım kriterleri ile ölçülebilmektedir. Her konstrüksiyon elemanı üstlendiği görevler itibariyle farklı 
kriterler gerektirir. Büyük cam yüzeylerin oluşturduğu cephe sistemlerinde ısı, duman ve alev 
hareketlerinin kontrol altında tutulabilmesi ve böylece yangına karşı dayanımın artırılabilmesi için 
yalıtım ve bütünlük kriterleri açısından yetkin çözümlerin tasarlanması önemlidir. Bütünlük kriteri, 
cephe yüzeyinde ve/veya sistem içerisinde alev, duman ve toksik gazların ilerlemesine izin 
vermeyecek şekilde elemanın üzerinde boşlukların, çatlakların ve yarıkların bulunmaması şeklinde 
tanımlanabilir. Yalıtım kriteri ise katmanlar arasında sıcaklık yükselişini engelleyen ayırıcı tabaka 
olarak görev yapabilme yetkinliği anlamındadır.  
 
Bu tip cephelerdeki en önemli problem yangın yan ürünlerinin (duman, sıcak gazlar, alev) 
hareketlerinin kontrol altına alınmasıdır. Sistemin doğası gereği iç tarafta ve dış tarafta olan cephe 
yüzeyleri ile yangın olayının doğası gereği döşemeye ve tavana yakın olan cephe yüzeyleri, oluşacak 
yangın olayından farklı etkilenecektir. Duman hareketi ortamda ısı açığa çıkma oranına, boşluk 
geometrisine, boşluğun kesitine, boyutlarına, hava akış hızına ve havalandırma sisteminin basıncına 
bağlı olarak şekillenecektir. Duman hareketine bağlı olarak hazırlanan senaryolara göre; eğer sıcak 
duman dış katmana doğru hareket ederse, dış cam panel çatlayabilir, hatta yüksek ısı ve basınç 
etkisiyle kırılabilir. Otomatik söndürme sistemleri devreye girmeden kırılan camlardan giren taze 
havanın etkisiyle ortamdaki sıcaklık seviyesinde olabilecek düşüş, özellikle ısıya duyarlı olarak çalışan 
söndürme sistemlerinin devreye girmesini geciktirebilecektir. Ayrıca kırılan camlardan giren taze hava 
etkisiyle oluşacak olan hava akımı duman ve alevin yayılmasını kolaylaştıracak ve yangın olayının 
seyrini değiştirerek daha ciddi sonuçların doğmasına yol açabilecektir. Bu sorun planlama aşamasında 
dikkate alınarak otomatik söndürme sistemlerinin tipleri ve risk durumunda devreye girme süreleri 
uygun şekilde düzenlenmelidir.  
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Cam yüzeyler yüksek ısıya maruz kaldıklarında kolaylıkla kırılabilirler. Bu noktada çift camlı cephe 
sistemleri ile çift katmanlı cephe sistemleri birbirinden farklıdır ve yangın durumunda olayın seyrini 
etkileme biçimleri de farklılaşmaktadır.  Aslında her iki sistemde de iki kat cam panel bulunmaktadır. 
Ancak iki cam yüzey arasında bulunan mesafe ve camların düzenleniş biçimleri farklılaşmaktadır. Çift 
katmanlı bir cephe de bu mesafe 2 m’ ye kadar ulaşabilmektedir ve katmanlar arasındaki boşluk katlar 
boyunca ya da bina boyunca devam etmektedir. Çift katmanlı cephenin iç kısmında kalan cam panel iç 
mekânda oluşan bir yangında ilk etkilenen yüzey olarak kırılabilir. Bu durumda boşlukta ilerleyen 
duman ve alev konstrüksiyonun diğer kısımlarına ulaşarak zarar verebilir.  
 
Kullanılacak cam tipleri de yangın güvenliği açısından değerlendirilmelidir. Günümüzde çok çeşitli cam 
tipleri bulunmaktadır. Her birinin üretim sürecine ve uygulamada kullanıldıkları kalınlıklarına bağlı 
olarak yangın karşısında davranış biçimleri birbirinden farklıdır. Bu anlamda cepheyi oluşturan cam 
panellerin termal davranışlarının dikkate alınması ve ona göre seçilmesi gerekmektedir. Örneğin 
yangın güvenliği açısından temperlenmiş camların diğer cam tiplerine göre 4 kat daha fazla dayanım 
gösterdiği bilinmektedir. Bu gibi sorunlara yetkin ve açık bir şekilde çözüm getiren herhangi bir tasarım 
yönetmeliği henüz bulunmamaktadır. Yapılan örneklerinde cam yüzeylerin kullanımı için BS 1994 ve 
BS 1995 standartlarını kullandıklarını görmek mümkündür. Cam elemanlar ise, yangın dayanım 
periyodu yetkinliği için BS 476 standardına göre test edilmekte ve burada alınan sonuçlara bağlı 
olarak ortalama 140 

o
C sıcaklıktan daha fazla bir sıcaklığa sahip olması beklenmektedir. Büyük cam 

yüzeylerin bulunduğu cephe sistemlerinde yangın güvenliği açısından cam sınıfları, uygun kalınlıklar, 
panel boyutları ve kırılma özellikleri açıkça tanımlanmalıdır [25].  
 
Yangın büyüklüğü ısı açığa çıkarma kavramıyla belirtilir ve bu kavram üretilen duman miktarını (sıcak 
duman ve toksik gazların hareketini) tanımlamada çok önemlidir. Dumanın düşey hareketi duman 
hacmi ile artacaktır. Yangın başladıktan sonra sıcak gazlar tavana doğru hareket ederek öncelikle 
orada birikecektir. Bu durum tavan yüksekliğine yakın camların kırılma olasılığını artıracaktır. 
Tavandan aşağıya ortalama 0.5 m. sarkacak şekilde düzenlenen duman perdelerinin varlığı tavan 
hizasında kontrol altına alınabilecek şekilde dumanın depolanabileceği duman haznelerinin 
oluşturulmasına imkan tanıyacağı için uygun bir çözüm olabilecektir.  
 
İki cephe katmanı arasında birikecek olan ısının uzaklaştırılabilmesi için ise doğal ya da mekanik 
havalandırma sistemlerinden yararlanmak mümkündür.   
 
 
 
SONUÇ 
 
Yangın esnasında insanların en kısa sürede tahliyesi, zehirli dumandan korunması şarttır. Ayrıca 
yangın etkisinde kalan yapıların yangın esnasında yıkılmaması sağlanmalıdır. Yüksek binalarda 
kullanıcı sayısındaki yoğunluk ve tahliye esnasında kat edilecek mesafenin uzunluğu açısından yangın 
büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Cephe sistemlerinin geliştirilmesi alanında yapılan çalışmalar 
sonucunda ortaya çıkan çift kabuk cepheler; doğal enerji kaynaklarından yararlanarak enerji 
tüketiminin, buna bağlı olarak enerji maliyetlerinin ve kullanıcı konforunun sağlanması için mekanik 
tesisatın kullanımının azaltılmasını amaçlamaktadır; ancak, bahsettiğimiz çift kabuk cephelerde özel 
önlemler alınmazsa iç ve dış kabuk arasında 20-200 cm arasındaki boşluk baca görevi yapmakta 
yangının ve dumanın yayılma hızını artırmaktadır.  
 
Yangının diğer bir yayılma şekli, kırılan camlardan kattan kata geçmesidir. Yayılmayı önlemek 
amacıyla giydirme cephe sistemlerinde duman bariyerleri genellikle 2 mm galvaniz sacdan imal 
edilmekte kiriş altı ve parapet üstünde uygulanmaktadır. Galvaniz sac gerek yapı strüktürüne gerekse 
alüminyum giydirme cephe sistemine bağlanırken direkt temas ettirilmemekte, yangına dayanıklı dolgu 
malzemeleri ve fitiller yardımıyla uygulanmaktadır. Özel detay çözümleri yangının yayılmasını kesin 
olarak engelleyememekle birlikte geciktirerek tahliye için gerekli süre kazanılmasını sağlamaktadır. 
[26]. 
 
Türkiye’de çift kabuk cephe sistemleri ile ilgili yürürlükte olan kesin standartların bulunmaması, bu 
konudaki şartnamelerin yetersiz kalması ve taşıyıcı sistemin statiği, genleşme ve hareketler, sızıntı 
mekanizmaları, ısı yalıtımı, ses yalıtımı, güneş kontrolü, ışık geçirgenliği, renk ve ışık yansıması, 
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yangın korunumu, güvenlik, temizlik ve bakım gibi performans kriterlerinden beklenen kesin niteliklerin 
belirli olmaması; sistemi kullanmak isteyen ve ucuz çözümler arayan kullanıcıları yanlış 
yönlendirebilmekte; konunun önemi gerektiği şekilde dikkate alınamamaktadır. Bu durum; dışarıdan 
bakıldığında, büyük ve etkileyici görünüme sahip, ancak teknik yönden çok zayıf cephe sistemlerinin 
uygulanmasına neden olabilmektedir. Üretim ve uygulama aşamaları da bu kriterlerin sağlanmasında 
başlangıç noktası oluşturduğu için konunun önemi ciddiyetle dikkate alınmalıdır [26]. 
 
Mevcutta ve hala yapımı devam eden pek çok yapıda giydirme cephelerin kendi taşıyıcı sistemi ile 
binanın ana taşıyıcı sistemine bağlandığı görülmektedir. Yangının yayılımını engellemek için sabit bir 
cephe konstrüksiyonunda yer alan özel alüminyum profiller ve fitiller dışında daha kapsamlı, daha 
teknolojik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Tek katmanlı cephelerde bu profiller ve fitiller 
oldukça kullanışlı olsa da çok katmanlı sistemlerde yangın anındaki duman ve alev yayılımını ile 
ortaya çıkan sorunu çözememektedir. 
 
Çift kabuk cephelerde tam ölçekli deneysel bir çalışmada iki cam arasında boşluğun içine yayılan 
dumanın yangın anındaki cepheye etkisi, boşluğun derinliğinin farklılaşması ile çeşitlilik gösterdiği 
görülmektedir. Duman yayılımının eğim açısı bakımından geniş bir boşluk tasarlanması daha çok 
tercih edilen bir durumdur [25]. Duman yayılımı için sadece boşluk genişliği incelemek yeterli 
olmamakla birlikte boşluk geometrisi, hava akış hızı ve havalandırma sisteminin basıncına bağlı 
olduğundan resmin bütününü görmek için diğer faktörler içinde inceleme yapılması ve aynı çalışma 
prensibinin alev yayılımı içinde denenmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İzmir ili için temin edilen son otuz iki yılın 
meteorolojik veri seti ve geliştirilen yazılımlar kullanılmıştır. Bu veri seti ve yazılımlarla yılın her ayı için 
dış hava sıcaklık dağılımları, aylık ve sezonluk ısıtma ve soğutma derece saat değerleri on bir farklı iç 
ortam referans sıcaklığına (18-28°C) göre hesaplanmıştır. Ayrıca İzmir ili için ısıtma ve soğutma 
derece saat değerleri baz alınarak seçilen iç ortam referans sıcaklığının 1-11°C üzerinde veya altında 
olması durumunda enerji talebindeki artışın veya azalmanın oransal ve sayısal değişimi 
hesaplanmıştır. Bu çalışmayla ısıtma ve soğutma sistemleri kullanıcılarını verimli enerji tüketimi 
konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef, aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin 
enerji bağımlılığının azaltılmasına ve çevre-hava kirliliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın 
azaltılmasına önemli katkıda bulunacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Isıtma derece saat, Soğutma derece saat, Enerji değişimi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the data set of the past 32 years obtained from Turkish State Meteorological Services 
was used. With this data set and visual basic programmes, heating and cooling degree-hour values of 
Izmir province were estimated monthly and seasoned according to eleven different indoor reference 
temperatures (18-28°C) for every months in year. In addition of this, the increase or the decrease in 
energy demand was estimated proportionally depending on the condition that the indoor reference 
temperature, which was selected based on the heating and cooling degree-hour values of Izmir 
province, is above or below the range of 1-11°C. This study indicates that minor arrangements to be 
made pertaining to the indoor temperature without disturbing the comfort of the environment will make 
a significant contribution to reduce the global warming originating from environmental-air pollution as 
well as the energy dependency of our country. 
 

Key Words: Heating degree-hour, Cooling degree-hour, Changing of energy  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Baş döndürücü hızla gelişen teknolojik gelişmeler, üretimi emek yoğun sistemler yerine teknoloji 
yoğun sistemlere yönlendirmiştir. Artan dünya nüfusu ve refah düzeyi, enerjiye olan talebi sürekli 
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olarak artırmaktadır. Dünyadaki enerji talebi, büyük oranda fosil türü kaynaklardan karşılanmaktadır. 
Enerjiye olan talep, fosil türü yakıtların yeniden oluşmasına göre çok hızlı olduğu için bu yakıt 
rezervlerinin sürekli olarak azalmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla atmosfer havasının kirlenmesine 
ve dünyanın küresel olarak ısınmasına neden olmaktadır.  
 
Atmosferde 750 milyar ton dolayında karbondioksit bulunuyor. Yeryüzünde bitkilerin, hayvanların ve 
toprağın soluması, fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaştırma ve okyanus atmosfer etkileşimi 
yüzünden her yıl yaklaşık 207 milyar ton karbondioksit atmosfere salınmaktadır. Öte yandan, kara 
bitkilerinin fotosentezi ve yine okyanus, atmosfer etkileşimi nedeniyle de yaklaşık 204 milyar ton 
karbondioksit atmosferden her yıl çekilmektedir. Bu durumda yılda 3 milyar ton dolayında 
karbondioksit atmosfere eklenmektedir. Bu da aslında insanların fosil yakıt kullanımı sonucunda 
atmosfere salınan karbon dioksit miktarına eşit olmaktadır. Ne var ki dünyadaki fosil yakıt rezervleri, 
atmosferdeki karbondioksit düzeyini 5-10 katına çıkmasına neden olmuş ve denge bozulmuştur. [1] 
 
İstanbul için yapılan bir çalışmada referans alınan iç ortam sıcaklığı 24°C yerine 23°C seçilirse Türkiye 
bazında karbondioksit azaltma etkisi %1,258 azalmakta, karbondioksit azaltma oranıda %18,93 
azalmaktadır [2]. 
 
Dünya enerji konseyi (WEC), gelecekteki enerji ihtiyacının karşılanması için bir kaç senaryo 
yayınlamıştır. Tüm senaryolar özellikle de gelişen ülkeler için sosyal ve ekonomik gelişme sağlanması 
için oluşturulmuştur. 1990–2050 arasında birincil enerji tüketiminin en iyi çevresel şartlar 
düşünüldüğünde % 50 oranında artabileceği ifade edilmiştir. En yüksek büyüme oranı senaryosu 
düşünüldüğünde ise bu tüketimin % 275 civarında artabileceği ortaya konmuştur [3]. Ayrıca Şekil 1’ e 
bakıldığında Türkiye 2007 yılı nihai enerji tüketiminin sektörel dağılımına göre konut ve hizmetlerdeki 
enerji tüketiminin %30 olduğu görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Nihai Enerji Tüketiminin 2010 Yılındaki Sektörel Dağılımı [4]. 
 
Yukarıda bahsedilen süreçle birlikle değerlendirildiğinde binalardaki enerji tüketiminin azaltılması dört 
başlık altında değerlendirilebilir. (i) Isıtma ve soğutma yüklerinin azaltılması: hem alışkanlıkların 
değiştirilmesi hem de yalıtım yapılması (ii) Daha verimli ısıtma ve soğutma sistemleri kullanımı; 
havalandırma ve iklimlendirme tesisatının iyileştirilmesi ve otomasyon sistemlerin kullanılması. (iii) 
Elektrik tüketiminin azaltılması için daha verimli cihazlar kullanılması. (iv) Binalarda yenilenebilir enerji 
kullanımının artırılması [5]. 
 
Bu çalışmada birinci maddede belirtilen İzmir için ısıtma ve soğutma yüklerinin azaltılması iç ortam 
sıcaklığındaki değişimin etkisi kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Enerji tüketiminin, konutlar bazında 
azaltılmasında konfor ortamını bozmadan yaşam alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak 
düzenlemelerle; aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının azaltılmasına, çevre-
hava kirliliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca İzmir 
ilinde bulunan kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve insanların enerji tüketimi konusunda 
bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.  
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Enerji tüketiminin ve üretiminin tahmini ve modellenmesi, ulusal temelde kısa ve uzun dönemli enerji 
planlaması ve tesis yatırımları için gereklidir. Günlük veya saatlik olan kısa dönem tahmini enerji 
üretiminin kontrolü ve programlanması için gereklidir, ayrıca yük akışının analizinde giriş verisi olarak 
kullanılır. Haftalık veya yıllık yapılan orta ve uzun dönemli tahminler ise bakım programları ve işletme 
planlaması için gereklidir. Bu tahminler bir yandan toplam enerji tüketimi içinde evsel sektörün payını 
bulmada ve aileler için ekonomik, verimli ısıtma sistemini belirlemede de kolaylık sağlayacağından 
önemlidir. Ayrıca tüketiciye sunulan farklı sistemlerin fiyatlarını ve enerji tüketimlerini karşılaştırarak en 
uygun olanını tespit etmeye olanak sağlayacağından enerji yükleri tahmin yöntemleri sürekli araştırılıp, 
geliştirilmektedir. [6]  
 
Mahallerin ısıtılmasına yönelik mevsimsel enerji ihtiyacı ve buna bağlı yakıt tüketimi, önceden 
belirlenmiş mimari tasarım, binaların malzeme karakteristikleri, meteorolojik sıcaklık ölçümleri ve bölge 
nüfusuna bağlı olarak belirlenebilir. Belirli bir zaman aralığında bir mahalin ısıtılmasına yönelik enerji 
ihtiyacını öngörme yöntemlerinden biri derece zaman yöntemidir. Yöntem, bir mahalin enerji 
ihtiyacının iç ve dış ortamların sıcaklık farkı ile doğru orantılı olduğunu kabul etmektedir. Enerji 
hesaplamaları, dış ortam sıcaklığının, denge sıcaklığı olarak tanımlanmış bir sıcaklıktan daha düşük 
olduğu süreler boyunca gerçekleştirilir [7]. 
 
Derece zaman yöntemleriyle (i) binaların ve iklimlendirme sistemlerinin ısıtma-soğutma yükleri 
hesaplanmakta (ii) her il için ısıtma ve soğutma sezonları belirlenebilmekte (iii) doğalgaz taşıma boru 
hatları boyutlandırılmakta (iv) konutlarda ısıtma amaçlı yakıt miktarının yıllık olarak belirlenmekte (v) 
ülkemizin yıllık yakıt tüketiminin hesaplanmakta (vi) ömür maliyet analizine göre optimum dış duvar 
yalıtım kalınlıklarının bulunmakta (vii) tarımda ekim, dikim, hasat zamanları belirlenip ürünün nerede 
yetiştirileceği belirlenmekte (viii) zirai mücadelenin ise hangi günlerde olacağının tahmin edilmesinde 
kullanılmaktadır [8].  
 
 
 
 
2. MATEMATİKSEL YÖNTEM 
 
Literatürde derece zaman yöntemiyle ilgili üç farklı (bin, derece gün, derece saat yöntemi) statik 
yöntem ve binanın dinamik davranışına göre yapılan hesaplamalarda kullanılan dinamik yöntemlerdir. 
Bu çalışmamızda derece saat yöntemi kullanılmıştır. Derece saat yöntemiyle binaların ısıtılması veya 
soğutulması için gerekli enerji kolaylıkla tahmin edilebilir. Derece saat yönteminde, öncelikle belirli bir 
denge noktasına göre derece saat değerlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun içinde bir yıl 
içerisinde toplam 8760 saatlik ölçüm değerlerinin olması gerekir. Denge noktası sıcaklığı, bir binada 
ısıtmaya veya soğutmaya ihtiyaç duyulmadığı durumdaki dış ortam sıcaklığıdır. Genelde, yalıtımsız bir 
bina için derece saat değerleri ısıtmada 18°C, soğutmada ise 22°C denge sıcaklığı için hesaplanır. 
Isıtma derece saat (IDS) ve soğutma derece saat (SDS) değerleri aşağıdaki denklemlerle belirlenir [9]. 
 

IDS = (1 saat) Ʃsaatler (Tb-Td)
+
  [°C.saat] (1) 

 
 

SDS = (1 saat) Ʃsaatler (Td-Tb)
+   

[°C.saat] (2) 
 

Tb: Saatlik iç ortam sıcaklığı [°C] 
Td: Saatlik dış ortam sıcaklığı [°C] 

 
Denklemlerdeki parantezin üzerindeki ‘+’ işareti sadece pozitif değerlerin hesaba katılacağını 
göstermektedir. Isıtma derece saat (IDS) ve (SDS)’leri kullanarak, aylık veya yıllık ısıtma enerjisi Qı, 
soğutma enerjisi gereksinimi Qs gereksinimi, kWh olarak aşağıdaki denklemlerden hesaplanabilir. 
 

  [kWh] (3) 

 

  [kWh] (4) 
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Ktop : Binanın toplam ısı transfer katsayısı, [W/
°
C] 

ɳ  : Binada kullanıla ısıtma sistemi verimi, 
COP: Binada kullanılan soğutma sistemi etkinlik katsayısı. 
Qı: Isıtma enerjisi gereksinimi [kWh]  
Qs: Soğutma enerjisi gereksinimi [kWh] 

 
2.1. İzmir İli Isıtma ve Soğutma Derece Saat Değerlerinin Hesaplanması  
 
Bu çalışmada Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ili için 1972-2004 yılları arasında 
kayıt altına aldığı meteorolojik veri seti kullanılmıştır. Bu set dış hava sıcaklık dağılımlarıdır. Geliştirilen 
yazılımla İzmir için aylık ve saatlik bazda analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda maksimum ve 
minimum sıcaklıklar ve ikisi arasında görülen sıcaklıkların toplamdaki yüzde olarak sayısı 1°C farkla 
her ay için ayrı ayrı ev 12 ayın ortalaması alınarak sıcaklık dağılımı bulunmuştur. Isıtma ve soğutma 
sezonlarındaki her ay için ayrı ayrı bulunan dış hava sıcaklık dağılımına göre geliştirilen yazılımla IDS 
ve SDS değerleri tablolar halinde verilmiştir. 
 
2.1.1. İzmir İli Isıtma Derece Saat Değerlerinin Hesaplanması  
 
İzmir ili için ısıtma sezonu ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan ayları olarak düşünülerek bu 
ayların dış hava sıcaklık dağılımları Şekil 2’ de verilmiştir. Bu dağılıma göre geliştirilen diğer yazılımla 
11 farklı (18-28

°
C) iç ortam referans sıcaklığına göre İzmir ili IDS değerleri hesaplanmıştır.  

 

 
 

Şekil 2. İzmir Isıtma Sezonundaki Aylara Göre Dış Hava Sıcaklık Dağılımı [saat/yıl] [10] 
 
Tablo 1. İzmir İli Isıtma Sezonundaki Aylara Göre ve Sezonluk IDS Değerleri. [10] 
 

Referans 
Sıcaklık 

(C°) 

Aylar Isıtma 
Derece-Saat 

(C°-saat) 
Oca Şub Mar Nis Ekim Kas Ara 

Ayların toplam içindeki yüzdelik dağılımı (%) 

18 22,2 21,5 15,7 7,5 3,1 11,2 18,7 29646 
19 21,6 20,9 15,7 8,1 3,7 11,6 18,5 33931 
20 20,9 20,3 15,7 8,6 4,3 11,9 18,2 38389 
21 20,4 19,8 15,6 9,1 4,9 12,2 17,9 42991 
22 19,9 19,4 15,6 9,5 5,5 12,5 17,6 47710 
23 19,4 19 15,5 9,9 6,1 12,7 17,4 52520 
24 19 18,6 15,4 10,3 6,7 12,9 17,2 57401 
25 18,7 18,3 15,3 10,6 7,2 13 17 62333 
26 18,4 18 15,3 10,8 7,6 13,1 16,8 67302 
27 18,1 17,8 15,2 11,1 8 13,2 16,6 72298 
28 17,8 17,5 15,2 11,3 8,4 13,3 16,5 77312 
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Şekil 2’de ısıtma sezonundaki her ay için bulunan dış hava sıcaklık dağılımları dikkate alınarak on bir 
farklı iç ortam sıcaklığına göre IDS değerleri, ısıtma sezonundaki her ay için ve sezondaki toplam IDS 
değerleri Tablo 1’de nümerik olarak verilmiştir. İç ortam sıcaklığındaki değişime bağlı olarak enerji 
ihtiyacındaki oransal değişim Tablo 2’de verilmiştir.  
 
Tablo 2. İzmir İli Isıtma Sezonundaki Aylara Göre % ve Sezonluk IDS Değerleri. [10] 
 

İZMİR 

 DİİOS [°C]  
RİOS IDS 

[°C] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [°C hour] 

18 0,0 -12,6 -22,8 -31,0 -37,9 -43,6 -48,4 -52,4 -56,0 -59,0 -61,7 29646 

19 14,5 0,0 -11,6 -21,1 -28,9 -35,4 -40,9 -45,6 -49,6 -53,1 -56,1 33931 

20 29,5 13,1 0,0 -10,7 -19,5 -26,9 -33,1 -38,4 -43,0 -46,9 -50,3 38389 

21 45,0 26,7 12,0 0,0 -9,9 -18,1 -25,1 -31,0 -36,1 -40,5 -44,4 42991 

22 60,9 40,6 24,3 11,0 0,0 -9,2 -16,9 -23,5 -29,1 -34,0 -38,3 47710 

23 77,2 54,8 36,8 22,2 10,1 0,0 -8,5 -15,7 -22,0 -27,4 -32,1 52520 

24 93,6 69,2 49,5 33,5 20,3 9,3 0,0 -7,9 -14,7 -20,6 -25,8 57401 

25 110,3 83,7 62,4 45,0 30,6 18,7 8,6 0,0 -7,4 -13,8 -19,4 62333 

26 127,0 98,3 75,3 56,5 41,1 28,1 17,2 8,0 0,0 -6,9 -12,9 67302 

27 143,9 113,1 88,3 68,2 51,5 37,7 26,0 16,0 7,4 0,0 -6,5 72298 

28 160,8 127,9 101,4 79,8 62,0 47,2 34,7 24,0 14,9 6,9 0,0 77312 

 
Şekil 3’ de, 11 farklı iç ortam referans sıcaklığı dikkate alınarak sezonluk IDS değerleri görülmektedir. 
Bu şekilde görüleceği üzere 18-28 °C iç ortam referans sıcaklığındaki değişimin her ±1°C için yaklaşık 
5000 °C.saat değişim olduğu görülmektedir. Lineer eğim altına baktığımızda ± oransal değişimin 19-
23°C arasında artışın devam ettiği ama eğimde azalmanın görüldüğü dikkat çekmektedir. Bu 
yaklaşımla ısıtma sistemleri kullanıcılarının ekonomi ve çevre açısından daha duyarlı hale gelmesine 
yardımcı olacaktır.  
 

 
 

Şekil 3. Sezonluk Toplam IDS Değerlerinin RİOS’ a Göre Değişimi. 
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2.1.1.1. IDS Değerlerine Göre İç Ortam Sıcaklığındaki Değişimin Enerji Talebine Etkisinin 
Araştırılması 
 
Tablo 2’de İzmir ili için verilen IDS değerleri baz alınarak iç ortam sıcaklığındaki 1°C farkın ısıtma 
enerji talebine yüzde olarak etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Bu 
tablonun 1 inci sütununda referans alınacak iç ortam sıcaklığı (DİİOS) verilip, son sütunda ise IDS, iç 
sütunlarda ise değiştirilmesi istenen iç ortam sıcaklığı (RİOS) değerleri gösterilmiştir.  

 
Tablo 3’den nasıl faydalanılanacağını kısaca açıklamak gerekirse; DİİOS ile RİOS’un aynı sütun ve 
satır rakamlarının kesiştiği yerin sıfır olduğu görülmektedir. 0.0 değerinin alt ve üst tarafına bakılarak 
enerji talebindeki azalma ve artma yüzdesel olarak görülebilecektir. IDS değerlerine bakılmak 
istendiğinde son sütuna bakılacaktır. Tablo 3’de RİOS’a göre, DİİOS yüksek seçildiğinde değişimin 
oransal olarak arttığı pozitif sayı olarak, RİOS’a göre, DİİOS düşük seçildiğinde ise değişimin oransal 
olarak azaldığı negatif sayı olarak görülmektedir. Örnek olarak Tablo 3’de görüleceği üzere RİOS 
22°C iken DİİOS 23°C’ ye çıkarılması istendiğinde % 10,1’lik enerji talebinin artmış olduğu, RİOS 22°C 
iken 21°C’ye düşürüldüğünde % 9,9’luk, 19°C’ye düşürüldüğünde ise % 28.9’luk enerji talebinin 
azalacağı görülmektedir. Bu yaklaşım saat 22 – 07 saatleri arasında oda sıcaklığının 19°C 
şartlandırılması tasarruf edilecek enerji miktarını açıklamaktadır.  

 
Tablo 3. RİOS’a Göre IDS Değerinin Yüzde Olarak Değişimi.[10] 
 

İZMİR 

 RİOS [°C]  
DİİOS IDS 

[°C] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [°C hour] 

18 0,0 -12,6 -22,8 -31,0 -37,9 -43,6 -48,4 -52,4 -56,0 -59,0 -61,7 29646 

19 14,5 0,0 -11,6 -21,1 -28,9 -35,4 -40,9 -45,6 -49,6 -53,1 -56,1 33931 

20 29,5 13,1 0,0 -10,7 -19,5 -26,9 -33,1 -38,4 -43,0 -46,9 -50,3 38389 

21 45,0 26,7 12,0 0,0 -9,9 -18,1 -25,1 -31,0 -36,1 -40,5 -44,4 42991 

22 60,9 40,6 24,3 11,0 0,0 -9,2 -16,9 -23,5 -29,1 -34,0 -38,3 47710 

23 77,2 54,8 36,8 22,2 10,1 0,0 -8,5 -15,7 -22,0 -27,4 -32,1 52520 

24 93,6 69,2 49,5 33,5 20,3 9,3 0,0 -7,9 -14,7 -20,6 -25,8 57401 

25 110,3 83,7 62,4 45,0 30,6 18,7 8,6 0,0 -7,4 -13,8 -19,4 62333 

26 127,0 98,3 75,3 56,5 41,1 28,1 17,2 8,0 0,0 -6,9 -12,9 67302 

27 143,9 113,1 88,3 68,2 51,5 37,7 26,0 16,0 7,4 0,0 -6,5 72298 

28 160,8 127,9 101,4 79,8 62,0 47,2 34,7 24,0 14,9 6,9 0,0 77312 

 
Tablo 3’de enerji değişimi oransal olarak verilmektedir. Bu tablonun daha iyi anlaşılabilmesi için 
enerjideki değişim sayısal olarak düzenlenip Tablo 4 verilmiştir.  
 
Tablo 4’te birinci sütundaki on bir farklı RİOS’na göre birinci satırdaki on bir farklı DİİOS büyük 
seçilirse değişimin pozitif sayı olarak arttığı, RİOS’na göre DİİOS küçük seçilirse değişimin sayı olarak 
azaldığı görülmektedir. Örnek olarak Tablo 4’de görüleceği üzere RİOS 22°C iken DİİOS 22°C 
seçildiğinde değişimin sıfır olduğu beşinci sütun beşinci satırın kesiştiği yerde görülmekte, DİİOS; 
23°C’ye çıkarılması istendiğinde altıncı sütun beşinci satırın kesiştiği yerde IDS değerine 4810 ek yük 
getirdiği, 21°C’ye düşürülmesi istendiğinde ise  beşinci satır dördüncü satırın kesiştiği yerde IDS 
değeri 4719  azalmaktadır.  
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Tablo 4. RİOS’a Göre IDS Değerinin Sayısal Değişimi. 
 

 
 
2.1.2. İzmir İli Soğutma Derece Saat Değerlerinin Hesaplanması    
 
İzmir ili soğutma sezonu için mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları olduğu tespit 
edilmiştir. Bu ayların dış hava sıcaklık dağılımları Şekil 4’te verilmiştir. Bu dağılıma göre geliştirilen bir 
diğer yazılımla 11 farklı (18-28

0
C) iç ortam referans sıcaklığına göre İzmir ili SDS değerleri 

hesaplanarak Tablo 5’te nümerik olarak Tablo’6 da ise oransal olarak verilmiştir.  
 

 

 
Şekil 4. İzmir Soğutma Sezonundaki Aylara Göre Dış Hava Sıcaklık Dağılımı[saat/yıl][10] 

 
Şekil 5 ’de, iç ortam referans sıcaklığındaki değişime bağlı olarak sezonluk SDS değerleri verilmiştir. 
Bu şekilde referans alınacak iç ortam sıcaklığı 19-23 °C’ arasında azalmanın yaşandığı eğimde ise 

mutlak bir artış sergilediği görülmektedir. 23°C’ den sonra ise eğimin mutlak bir azalışa geçtiği dikkat 

çekmektedir. Bu durumun daha iyi anlaşılması için iç ortam sıcaklığındaki değişime bağlı olarak enerji 
ihtiyacındaki oransal değişim Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6’da İzmir ili için verilen SDS değerleri baz 

İZMİR 

 
DİİOS [°C] 

 RİOS IDS 
[°C] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [°C saat] 

18 0 4285 8743 13345 18064 22874 27755 32687 37656 42652 47666 29646 

19 -4285 0 4458 9060 13779 18589 23470 28402 33371 38367 43381 33931 

20 -8743 -4458 0 4602 9321 14131 19012 23944 28913 33909 38923 38389 

21 -13345 -9060 -4602 0 4719 9529 14410 19342 24311 29307 34321 42991 

22 -18064 -13779 -9321 -4719 0 4810 9691 14623 19592 24588 29602 47710 

23 -22874 -18589 -14131 -9529 -4810 0 4881 9813 14782 19778 24792 52520 

24 -27755 -23470 -19012 -14410 -9691 -4881 0 4932 9901 14897 19911 57401 

25 -32687 -28402 -23944 -19342 -14623 -9813 -4932 0 4969 9965 14979 62333 

26 -37656 -33371 -28913 -24311 -19592 -14782 -9901 -4969 0 4996 10010 67302 

27 -42652 -38367 -33909 -29307 -24588 -19778 -14897 -9965 -4996 0 5014 72298 

28 -47666 -43381 -38923 -34321 -29602 -24792 -19911 -14979 -10010 -5014 0 77312 
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alınarak iç ortam sıcaklığındaki 1°C farkın ısıtma enerji talebine yüzde olarak etkisi araştırılmıştır. 
Tablo 6’da; RİOS ile DİİOS’in aynı sütun ve satır rakamlarının kesiştiği yerin sıfır olduğu 
görülmektedir. 0.0 değerinin sağ ve sol tarafına bakılarak enerji talebindeki azalma ve artma yüzdesel 
olarak görülmektedir. Mevcut iç ortam referans sıcaklığına göre referans alınacak sıcaklık yüksek 
seçildiğinde değişimin oransal olarak azaldığı negatif sayı olarak, mevcut iç ortam referans sıcaklığına 
göre referans alınacak sıcaklık düşük seçildiğinde değişimin oransal olarak arttığı pozitif sayı olarak 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 5. 11 Farklı İç Ortam Referans Sıcaklığı Dikkate Alınarak SDS Değerleri. 
 
Tablo 5. İzmir İli Soğutma Sezonundaki Aylara Göre ve Sezonluk SDS Değerleri. [10] 
 

Referans 
Sıcaklık 

(C°) 

Aylar Soğutma 
Derece-Saat 

(°C-saat) 
Oca Şub Mar Nis Ekim Kas Ara 

Ayların toplam içindeki yüzdelik dağılımı (%) 

18 8,8 19,7 25,9 24,6 15 5,9 8,8 27555 

19 8,2 19,9 26,8 25,4 14,5 5,2 8,2 23918 

20 7,5 20 27,9 26,1 14 4,5 7,5 20474 

21 6,9 20 28,9 26,9 13,4 3,9 6,9 17256 

22 6,2 20,1 30,1 27,7 12,7 3,9 6,2 14296 

23 5,5 20,1 31,2 28,4 12 3,9 5,5 11621 

24 4,9 20,1 32,4 29,2 11,2 3,9 4,9 9255 

25 4,2 20 33,7 29,9 10,4 3,9 4,2 7211 

26 3,6 19,9 35 30,6 9,5 3,9 3,6 5489 

27 3 19,7 36,4 31,3 8,5 3,9 3 4072 

28 2,4 19,4 37,9 31,9 7,5 3,9 2,4 2929 
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Tablo 6. RİOS’na Göre SDS Değerinin Yüzde Olarak Değişimi[10] 
 

İZMİR 

 DİİOS [°C]  
RİOS SDS 

[°C] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [°C hour] 

18 0,0 -15,2 -34,6 -59,7 -92,7 -137,1 -197,7 -282,1 -402,0 -576,7 -840,8 27555 

19 13,2 0,0 -16,8 -38,6 -67,3 -105,8 -158,4 -231,7 -335,7 -487,4 -716,6 23918 

20 25,7 14,4 0,0 -18,6 -43,2 -76,2 -121,2 -183,9 -273,0 -402,8 -599,0 20474 

21 37,4 27,9 15,7 0,0 -20,7 -48,5 -86,5 -139,3 -214,4 -323,8 -489,1 17256 

22 48,1 40,2 30,2 17,2 0,0 -23,0 -54,5 -98,3 -160,4 -251,1 -388,1 14296 

23 57,8 51,4 43,2 32,7 18,7 0,0 -25,6 -61,2 -111,7 -185,4 -296,8 11621 

24 66,4 61,3 54,8 46,4 35,3 20,4 0,0 -28,3 -68,6 -127,3 -216,0 9255 

25 73,8 69,9 64,8 58,2 49,6 37,9 22,1 0,0 -31,4 -77,1 -146,2 7211 

26 80,1 77,1 73,2 68,2 61,6 52,8 40,7 23,9 0,0 -34,8 -87,4 5489 

27 85,2 83,0 80,1 76,4 71,5 65,0 56,0 43,5 25,8 0,0 -39,0 4072 

28 89,4 87,8 85,7 83,0 79,5 74,8 68,4 59,4 46,6 28,1 0,0 2929 

 
Örnek olarak; soğutma için DİİOS’lığı 24°C’den RİOS 27°C’ye çıkarılması istendiğinde % 127.3 enerji 
talebinin azalmış olduğu, 24°C’den 21°C’ye düşürülmesi istendiğinde ise % 46.4 enerji talebinin artmış 
olduğu Tablo 6’da görülmektedir. Bu tablo verilerine göre soğutma sezonunda İzmir için referans 
alınacak iç ortam sıcaklığı 24°C ve üzerinde seçildiğinde enerji tasarrufu oranındaki mutlak artış dikkat 
çekmektedir.  

 
Tablo 7. RİOS’a Göre SDS Değerinin Sayısal Değişimi 
 

İZMİR 

 DİİOS [°C]  RİOS SDS 
[°C] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [°C hour] 

18 0 5235 -4190 -9530 -25556 -37782 -54485 -77739 -110772 -158908 -231673 27555 

19 3157 0 -4023 -9234 -16098 -25309 -37894 -55415 -80303 -116571 -171395 23918 

20 5261 2948 0 -3818 -8848 -15597 -24819 -37657 -55894 -82469 -122641 20474 

21 6450 4806 2712 0 -3573 -8367 -14918 -24038 -36992 -55870 -84407 17256 

22 6879 5751 4314 2452 0 -3291 -7787 -14046 -22938 -35894 -55481 14296 

23 6720 5975 5025 3795 2174 0 -2971 -7107 -12982 -21544 -34486 11621 

24 6146 5674 5071 4291 3263 1884 0 -2623 -6350 -11780 -19989 9255 

25 5324 5037 4671 4198 3574 2736 1593 0 -2262 -5559 -10542 7211 

26 4396 4229 4017 3743 3381 2896 2234 1311 0 -1910 -4797 5489 

27 3470 3379 3262 3111 2912 2645 2280 1773 1051 0 -1589 4072 

28 2618 2570 2510 2432 2329 2191 2002 1739 1366 822 0 2929 
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Tablo 6’nın daha iyi anlaşılabilmesi için enerjideki değişim sayısal olarak düzenlenip Tablo 7’de 
verilmiştir. Örnek olarak Tablo 7’de görüleceği üzere RİOS 24°C iken DİİOS 24°C seçildiğinde 
değişimin yedinci sütun yedinci satırın kesiştiği yerde sıfır olduğu görülmekte, DİİOS; 21°C’ye 
düşürülmesi istendiğinde yedinci satır dördüncü sütununun  kesiştiği yerde SDS değerine 4291 ek yük 
getirdiği, 27°C’ye çıkarılması istendiğinde ise yedinci satır onuncu sütununun  kesiştiği yerde SDS 
değeri11780 azalmaktadır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışma İzmir ili 11 farklı iç ortam sıcaklığına göre ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyaçlarını 
tahmin eden ilk çalışma olup literatüre kazandırılmıştır.Çalışmada İzmir ili için IDS ve SDS değerleri, 
ısıtma ve soğutma sezonlarındaki ayların dış hava sıcaklık dağılımlarına göre hesaplanması son 
derece kullanımı basit tablolar haline getirilmiştir. Ayrıca ısıtma ve soğutma sistemlerinde iç ortam 
sıcaklığındaki 1°C değişime bağlı olarak enerji tüketimi; oransal ve sayısal değişimi araştırılıp 
termodinamik tablolar gibi farklı bir yaklaşım getirilerek ısıtma ve soğutma amaçlı iç ortam sıcaklığının 
enerji tüketimi üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak açıklanmıştır Bu yaklaşımla ısıtma-soğutma sistemleri 
ve çevre konusunda çalışan akademisyenlere, mühendislere, sanayicilere hatta ısıtma ve soğutma 
sistemleri kullanıcıları için pratik bir kaynak olacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 
 
Performansa dayalı tasarımda, kararların alınmasında etkili olabilecek parametrelerin belirlenmesi, 
tasarımcının kararlarını kolaylaştırmada önemli rol oynamaktadır. Tasarım seçeneklerini çoğaltan ve 
kararı zorlaştıran pek çok parametrenin içerisinde, bina bütünündeki performansı doğrudan ve önemli 
ölçüde etkileyen parametrelerin belirlenmesi, bir dizi hassaslık ölçümü ile mümkün olabilmektedir. 
Parametrelerin belirli sınır koşullar içindeki değerlerinin sonuç performansta meydana getirdiği 
sapmalar, parametrenin etkinliğinin değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.  
 
Bu çalışma kapsamında performansın tanımı, sürdürülebilir mimarlık hedefinin önemli bir bileşeni olan 
“enerji etkinliği” üzerinden yapılmaktadır. Hassasiyet analizinin kullanımı, hem iklim ve bölgesel 
bağlamdaki diğer faktörlerin tasarım süreci başında bina performansı üzerindeki etkisinin 
değerlendirilmesiyle, hem de kullanım sürecinde kullanıcı davranışının etkinliğinin tanımlanmasıyla 
örneklenmektedir. Sonuç tartışma, yapı elde etme sürecinin farklı aşamalarında, etken parametrelerin 
ortaya çıkartılabilmesi ve hassasiyetinin belirlenmesi ile performansa dayalı yüksek hedeflerin 
gerçekleştirilebilmesi üzerine odaklanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüksek performanslı bina, yapı elde etme süreci, hassasiyet analizi 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In performance based design, descriptions of parameters that are effective on design decisions have 
an essential role during design process. Among many various parameters that multiply design 
alternatives and complicate decisions, finding out the ones which effect directly and influentially whole 
building performance is only possible with sensitivity analysis. Deviation of the values of parameters 
occurred at the end performance is used to determine effect of that parameter. 
 
In this study, the definition of performance is limited with “energy efficiency” which is the basic element 
of sustainability. By using sensitivity analysis, not only evaluating the climatic and other regional 
factors that effects building performance, but also definition of occupant behaviour effect is 
exemplified. In the result discussion, it is noted that in building process, definition of sensitive 
parameters will bring high performance building target by itself.   
 

Key Words: High performance building, building process, sensitivity analysis 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Performansa dayalı tasarım aslında yeni bir kavram değildir. Bu konuya ilişkin bilinen en eski referans 
olarak, MÖ 1780’de yazılmış olan Hammurabi kurallarını göstermek mümkündür. Hammurabi “eğer 
birisi başka biri için bir ev yapar ve bunu doğru inşa etmezse ve bu yapı yıkılır ve sahibini öldürürse, 
yapıyı yapan da öldürülmelidir.” demektedir. Bir başka deyişle o dönemde de, yüksek dayanıma ve 
güvenliğe dayalı performansa öncelikli önem verilmektedir. 
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Milattan önce birinci yüzyılda Roma mimarı Vitrivius, performansa yönelik olarak üç temel gereklilik 
sıralamaktadır; Dayanıklılık, Kullanışlılık, Güzellik. Bu temel gereksinimler, bugünün karmaşık toplumu 
için bile, bina performans hedeflerinin belirlenmesinde başlangıç noktasını oluşturmaktadır. 
 
Literatüre bakıldığında, binaların performans karakteristiğini tanımlayan çeşitli terminolojilerin 
kullanıldığı görülmektedir. Yüksek performans elde edebilme bağlamında farklı tanımlamalar 
yapılabilmektedir. En sık rastlanılan terimler ise, “yeşil bina”, “sürdürülebilir bina” ve yüksek 
performanslı bina” olarak sıralanabilir.  
 
Bu çalışmada yüksek performanslı binanın performans tanımı, sürdürülebilir mimarlık hedefinin önemli 
bir bileşeni olan “enerji etkinliği” üzerinden yapılmaktadır. Yöntem olarak kullanılan hassasiyet analizi 
ile hem tasarım sürecinin başından itibaren süreç içerisinde, hem de kullanıcı etkileşimine dayalı 
kullanım evresinde enerji performansının iyileştirilme yolları araştırılmaktadır. 
 
 
 
2. HASSASİYET ANALİZİNE DAYALI YÖNTEM 
 
En genel tanımı ile hassasiyet analizi, bir modelin çıktısındaki değişimin nasıl paylaşıldığı üzerine 
yapılan çalışmaları kapsar. Hassasiyet analizinde, araştırılmak istenen süreci karakterize edecek bir 
dizi eşitlik, girdi faktörü, parametre ve değişken tanımlanarak bir matematik model kurgulanmaktadır. 
Girdi, genellikle ölçüm hataları, bilgi eksikliği, etken mekanizmaların eksik ya da yanlış anlaşılması gibi 
pek çok belirsizlik kaynağı ile karşı karşıyadır. Bu belirsizlik, modelin tepkisinin ya da çıktısının 
güvenilirliğine sınır getirmektedir.  
 
Hassasiyet analizini (sensitivity analysis) belirsizlik analizi (uncertainty analysis) olarak da tanımlamak 
mümkün gibi görünse de, aslında belirsizlik analizinde esas olan, analiz girdilerindeki belirsizlikten 
türeyen sonuçlardaki belirsizliğin tespit edilmesidir. Hassasiyet analizinde ise, tekil belirsiz analiz 
girdilerinin sonuçlarındaki belirsizlik üzerindeki etkisinin (katkısının) tespit edilmesidir [1].  
 
Avrupa Komisyonu çalışma raporu olan genişletilmiş etki değerlendirmesi el kitabında [2] hassasiyet 
analizi, “iyi bir hassasiyet analizi, anahtar parametreler ve bunların etkileşiminin olası tüm değer 
aralıklarını analiz edebilmeli, anahtar parametrelerdeki değişimin tepkideki değişimi nasıl etkilediğini 
değerlendirebilmelidir.” diye tanımlanmaktadır. 
 
Hassasiyet analizini gerçekleştirebilmek için birkaç uygulama vardır. Bunlardan en yaygın olanı, 
örneklem tabanlıdır (sampling based). Rastgele örneklem (Random sampling), önem örneklem 
(importance sampling) ve Latin hypercube örneklem gibi çeşitli örneklem stratejileri vardır. Genel 
olarak örnekleme dayalı hassasiyet analizinde model, girdi faktörlerinin dağılımına dayalı örneklenen 
değerlerin kombinasyonuyla tekrar ederek yürütülmektedir. Diğer yöntemlerde ise modelden bağımsız 
olarak, model çıktısının değişen ayrışmasına dayalıdır. Literatürde hassasiyet analizinin bina ısıl 
modellerine uygulanmasına yönelik çeşitli örnekler bulunabilir [3-8]. 
 
Avrupa Komisyonu Joint Research Center (JRC) hassasiyet analizi yöntemlerinin ideal özelliklerini 
şöyle sıralamaktadır [2]; 
 

1. Girdi: Girdinin etkisi, girdi değişim aralığının etkisini ve onun olasılık yoğunluk fonksiyonunun 
(probability density function) biçimini birleştirebilmelidir. 

2. Girdi faktörlerinin değişimi: Bir faktörün etkisi değerlendirilirken diğerlerinin değişime 
uğramasına izin vermelidir.  

3. Modelin bağımsızlığı: Sadece lineer bir model değil, non-lineer bir model için de hassasiyet 
analizi gerçekleştirebilmek için model bağımsız kılınmalıdır. Buradaki sorun, özellikle iki 
faktörün ayrı ayrı tekil etkilerinin toplamından, bir arada değişimlerinin faklı bir sonuç 
doğurmasıyla belirginleşmektedir. 

4. Faktör gruplaması: Sonuçların yorumlanabilmesini kolaylaştırabilmek için tekil faktörlere bile 
gruplanmış faktörler olarak davranabilmesi gerekir. Kimse hassasiyet sonuçlarını yoğun 
tablolar içinden anlamaya çalışmak istemez. 

Bu özelliklerin hangi analiz yöntemi ile sağlanabildiği Tablo 1’de verilmektedir. 
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Tablo 1. Hassasiyet Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması [2]. 
 

 1. Girdi 2. Girdi 
faktörlerinin 
değişimi 

3. Modelin 
bağımsızlığı 

4. Faktör 
gruplaması 

Kısıtlı yöntemler H H H E 

Monte-Carlo yöntemi 
(örnekleme dayalı) 

E E E H 

Görüntüleme yöntemleri E/H E E E 

Değişkene dayalı yöntemler E E E E 

                         E: Evet         H: Hayır 

 
2.1. Hassasiyet Katsayısı 
 
Hassasiyet genel bir tanımlamadır. Eğer bir A parametresi, bir başka B parametresinde bir değişime 
neden oluyorsa ve her ikisi de ölçülebiliyorsa, A’ya göre B’nin hassasiyeti belirlenebilir. Basit olarak, 
hassasiyet analizinin amacı, girdideki değişimlere bağlı olarak, çıktıdaki nicel değişimleri 
karşılaştırmaktır. Hassasiyetin ölçümü için, matematikte genellikle hassasiyet katsayısı 
kullanılmaktadır. Ekonomi alanında ise, esneklik kavramı, hassasiyet ölçümü için uygulanmaktadır. Isıl 
sistemler ve bina performans simülasyonu için, etki katsayısı (EK) (influence coefficient-IC) 
kullanılmakta ve aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır [5]: 
 

EK (IC) = 
değişim Girdideki

değişim Çıktıdaki
 = 

girdi 

çıktı  






girdi 

çıktı 




   (1) 

 
Bir başka deyişle,  

EK (IC) =
erParametrel 

Sonuç 




   (2) 

 
İlgili parametre taban modelden türetilerek değiştirilmekte ve sonuçtaki değişim, parametredeki 
değişime bölünerek sonuç elde edilmektedir. Bu yöntemin simülasyona uygulanmasında izlenen yol 
Spitler [3] tarafından aşağıdaki şekilde özetlenmektedir; 

 Taban modelin simülasyonu, 

 İlgili parametrelerin belirlenmesi ve referans değerlerinin elde edilmesi, 

 İlgili parametrenin uygun düzeyde değiştirilmesiyle girdinin farklılaştırılması, (Parametredeki 
değişim aralığı, sonuçta önemli değişiklikler oluşturabilecek kadar geniş olmalıdır.) 

 Etki katsayısı belirlemeye yönelik olarak sonuçtaki değişimin parametredeki değişime 
bölünmesi. 

 
Etki katsayısı, eğer parametre sadece bir kez değiştirilecek ise, aşağıdaki formül bağlamında 
çözülebilir.  

EK (IC) =
21

21

G-G

Ç-Ç
   (3) 

 
Burada Ç1 ve Ç2 çıktı değişkenleri, G1 ve G2 girdi değişkenlerini göstermektedir. Ancak birden çok 
parametrenin girdi değişkeni olarak kabul edildiği ve değerlendirmeye alındığı durumda, etki katsayısı, 
regresyon doğrusunun eğimi ile belirlenir. Eğer girdi ve çıktı parametreleri arasındaki ilişki doğrusal 
değil ise, burada hassasiyetin her noktada değişkenlik gösterdiği bilinmelidir.  
Regresyon analizi, bir değişkenin bağımsız kılınması ve diğer değişkenin buna bağımlı değişim 
çizgisinin belirlenmesidir. Sonuçta ortaya çıkan, iki değişken arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir eşitliktir. 
Bağımsız değişken (x) ile bağımlı değişken (y)’nin regresyon analizi sonucu ortaya çıkan eşitliğinde, 
“b” eğimi, “a” ise doğrunun y-aksını kestiği noktayı göstermektedir.  
 

y = bx + a  (4) 
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Regresyon analizi sonucu elde edilen R
2
 değeri, regresyon eğrisinin x ile y arasındaki ilişkiye ne kadar 

uyduğunu göstermektedir. R
2
 değeri, 1.00 ya da 1.00’e çok yakın değerler aldığında, x ile y arasındaki 

ilişkinin regresyon eğrisine tam olarak oturtulabildiği sonucuna varılmaktadır. Değer sıfıra doğru 
yaklaştıkça, ilişki belirsizleşmekte ve daha fazla analiz ile değerlendirme yapmak gerekmektedir. 
 
 
 
3. HASSASİYET ANALİZİNE DAYALI PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
 
Bu çalışma kapsamında hassasiyet analizi ile iklim, bina tipi, kullanım düzeni, kullanıcı ve bölgesel 
bağlamdaki diğer faktörlerin bina enerji performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere 
kullanılmaktadır. Enerji simülasyon modellerinde hassasiyet değerlendirmesi için genellikle bir dizi 
parametre ve bunların değerleri belirlenmekte ve modele eklenmektedir. Girdi değerlerindeki farklılığa 
bağlı olarak çıktıdaki değişimin hangi boyutta gerçekleştiğini görmek için simüle edilmiş model, enerji 
tüketimi karşılaştırma tabanı olarak kullanılmaktadır. Buradan elde edilen sonuca bağlı olarak “hassas” 
parametrelerin belirlenmesi söz konusudur. “Hassas parametreler”, girdi olan değeri değiştikçe, çıktıda 
etkin değişime neden olan parametreler olarak tanımlanabilir. Girdi değerleri değişse bile, çıktıda 
önemli değişime neden olmayan parametreler ise, “dirençli (robust) parametreler” olarak 
tanımlanmaktadır.  
 
Hamby [9], Saltelli [10], Heiselberg vd. [11], Hansen [12] tarafından yapılan çalışmalarda belirtildiği 
gibi hassasiyet analizi çok farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır (Tablo 2). Ancak hassasiyet analizinin 
literatürde en yaygın sınıflandırılma biçimi “kısıtlı (local)” ve “kapsamlı (global)” hassasiyet analizidir 
[10-12]. Bu çalışma çerçevesinde kullanılan yöntem olan Monte-Carlo yöntemi “kapsamlı” hassasiyet 
analizi olarak kabul edilmiştir. İki analiz yönteminin karşılaştırması Tablo 2’de verilmektedir. 
 

Tablo 2. Kısıtlı Hassasiyet Analizi İle Kapsamlı Hassasiyet Analizi Karşılaştırması 
 

Kısıtlı Hassasiyet Analizi Kapsamlı Hassasiyet Analizi  

* Her defasında bir değişim  
* Daha basit 
* Hassasiyet derecelendirmesi bağımlı 
* Parametreler bağımsız kabul edilir 

* Rastgele örneklem seçimi 
* Çeşitli düzeyde karmaşık 
* Hassasiyet analizi daha bağımsız ancak, girdi verisi 
çeşitlenmediği sürece yine bağımlı 
* Parametreler arasındaki olası korelasyonlara ait bilgi de 
verir 

 
Bu çalışma kapsamında hem kısıtlı, hem de kapsamlı hassasiyet analizi uygulanmış olup, çalışmanın 
akışını yönlendiren basamaklar aşağıda sıralanmaktadır: 
 
Kısıtlı hassasiyet analizi 

 Taban modelin tanımı, kalibrasyonu ve simülasyonu 

 Göz önünde bulundurulacak parametrelerin belirlenmesi 

 Belirlenen parametrelerin taban değerlerinin tanımlanması 

 Seçilen parametrelerin her defasında bir değer olmak üzere taban değerlere göre 
değiştirilmesi. Burada önemli olan değer aralığının sonuçta önemli bir değişiklik yaratacak 
kadar geniş tutulmasına dikkat edilmesidir. 

 Simülasyon sonuçlarındaki değişimin ilgili çıktıdaki etkisinin analizi 
 
Kapsamlı hassasiyet analizi 

 Kısıtlı hassasiyet analizi ile elde edilen sonuçlardan yola çıkarak parametreler ve değerleri 
bazında öncelik sıralamasının gerçekleştirilmesi 

 Seçilen parametre ve değerleri bağlamında Latin hypercube örneklemine dayalı örneklem 
listesinin belirlenmesi ve simülasyonu 

 Simülasyon sonuçlarının Monte Carlo yöntemine dayalı kapsamlı hassasiyet analizinin 
gerçekleştirilmesi 

 Elde edilen sonuçlara göre “hassas” ve “dirençli” parametrelerin sınıflandırılması 
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 Dirençli parametreler yardımıyla örnek şemalar tasarlanması ve her bir şemanın farklı iklim 
bölgeleri özelinde etkinliğinin sınanması. 

 
 
3.1. Tasarım Sürecinde Değerlendirme Örneği 
 
Tasarım sürecinin erken evrelerinde kararı verilen ve sonraki adımlara değişmez veri olarak aktarılan 
parametrelerden bazıları, sonuç performansı önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, tasarım 
sürecinin başlangıcından itibaren her adımında,  karar sürecinin performans analizleri ile 
desteklenmesi, sonuçta elde edilen binanın performans etkinliğini pekiştirecektir. 
 
Bir tez çalışması kapsamında yapılan analizde [13], ilköğretim okul binalarının tip projelerinin her iklim 
ve bölge için uygulanamayacağı, ancak tasarım süreci başından itibaren enerji performansında etkin 
olmayan, dirençli parametrelerin belirlenmesi ile tip modüllerin oluşturulması ve tasarımın bu modüller 
temel alınarak şekillendirilmesi hipoteziyle yola çıkılmıştır. Bu noktada “dirençli” parametrelerin 
belirlenmesi için hassasiyet analizi yöntemine başvurulmuştur.  
 
Basitleştirilmiş bir şema tanımlanması ile model kurgusuna başlanmaktadır. Basit şema, model 
kurgusu için gerekli olan verileri sağlamak üzere tasarlanan bir “taban model” (base case)’dir. 
Hassasiyet analizi için gerekli olan girdi değişkenleri (tasarım parametreleri) ve çıktı değişkenlerinin 
(performans göstergeleri) belirlenmesinin ardından, veri elde etmek üzere kullanılacak olan bina 
simülasyon programına model doğrulaması uygulanmıştır. Bu yolla hazır hale getirilen programda girdi 
verisi olarak kullanılmak üzere taban modele (base case) ait referans değerleri ve hassasiyet 
analizinde kullanılmak üzere, parametrelere ait değer aralıkları belirlenmiştir. Hassasiyet analizi iki 
aşamalı olarak gerçekleştirilmiş, birinci aşamada elde edilen sonuçlar, etki katsayılarının saptanması 
ve yapı bileşenlerinin iklim bölgelerine göre enerji performansının optimizasyonuna yönelik yönlendirici 
kriterlerin belirlenmesi için kullanılmıştır. Bu adımda, Türkiye’nin dört iklim bölgesinden seçilen dört il 
için ayrı ayrı değerlendirilme yapılmaktadır. Elde edilen veriler, ikinci aşamada çoklu değişkene dayalı 
hassasiyet analizi ile “hassas” ve “dirençli” parametreler saptanmıştır. Bu parametreler ışığında 
tasarlanan “dirençli parametrelere dayalı ön-tasarım modülü” performans bazlı yaklaşımın da ilk 
adımını oluşturmaktadır. Önerilen yaklaşım modelinin sınanması için, bu modül farklı 
kombinasyonlarda bir araya getirilerek, iklim bölgeleri bazında şekillendirilen senaryolar bağlamında 
performans başarıları analiz edilmiştir. Şekil 1’de öneri model sürecine ait, basitleştirilmiş akış şeması 
aktarılmaktadır. 
 

 
 

Şekil 1. Öneri Model Akış Şeması [13]. 
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3.2. Kullanım Sürecinde Değerlendirme Örneği 
 
Konut kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yöntem araştırmasını içeren bu çalışma, konutların enerji 
korunumuna dayalı fiziksel kalitesinin nasıl iyileştirilebileceğini, “sağlık ve sürdürülebilirlik” bağlamında 
elde edilecek teknik bilgi üzerinden irdelemektedir.  
 
Bu araştırmada kullanıcı davranışının konutların enerji tüketimi üzerindeki etkisine odaklanılmıştır. Bu 
bağlamda, kullanıcı davranışı, mekandaki kişi sayısı, ısıtma sistemi ve havalandırma kontrolü ile 
tanımlıdır. Konutların renovasyon sürecinde kullanıcı davranışının renovasyon düzeylerini 
belirlemedeki etkisinin de ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Anketler ve günlükler yardımıyla elde 
edilecek verilere dayalı olarak, hangi kullanıcı davranışı modelinin enerji tüketimi üzerinde daha 
etkin/hassas olduğu, modellerin Monte Carlo Yöntemine dayalı hassasiyet analizi ile belirlenmektedir. 
 
Bu araştırma çerçevesinde davranışa dayalı enerji tüketimini etkileyen faktör olarak dikkate alınan 
kullanıcı davranışı hassasiyeti, Monte Carlo Yöntemine dayalı analiz edilmektedir. Monte Carlo 
Yöntemi, olasılık girdilerinin sonuçlarına göre, olası sonuçların dağılımını analiz eden ve yaygın olarak 
kullanılan bir yöntemdir. Burada girdi değerleri (parametreler) konutta enerji tüketimini etkileyen çeşitli 
kullanım biçimleridir – örn. ısıtma sisteminin kullanımı, havalandırma system kullanımı, ekipmanların 
kullanımı ve mekan kullanımı, gibi- Analiz için kullanılacak veri, seçilen bir konut grubu kullanıcıları ile 
yapılacak detaylı anket çalışması ve günlüklere dayandırılmaktadır. Analiz yönteminin işleyişine dair 
adımlar aşağıda sıralanmaktadır (Şekil 2): 

 
i. İstatistik analiz programına dayalı olarak anket verilerinin işlenmesi (girdi parametrelerinin 

ortalama ve standart sapma değerlerinin belirlenmesi) 
ii. Sim-Lab [14] ön-işlemci ile Latin-Hypercube örneklemlerinin belirlenmesi (günün her saati için 

davranışı tanımlayan her 24 veriden elde edilen yaklaşık 200-250 örneklem) 
iii. Her bir davranış örneklemini simüle ederek çıktı verilerinin elde edilmesi 
iv. Sim-Lab’da girdi ve çıktı verilerinin birleştirilerek Monte-Carlo analizi sonuçlarının elde 

edilmesi  
v. Sonuçların yorumlanması ile parametrelerin “hassas” ve “dirençli” olarak sınıflandırılması. 

 

 
 

Şekil 2. Sim-Lab ile Monte Carlo Yöntemi İşleyiş Şeması [15]. 
 
Bu yöntemin uygulandığı örnek çalışmada, kullanıcı davranışı için gerekli veri, 1996 yılında kurulmuş 
olan, Hollanda’daki iki ayrı mahalleden elde edilmiştir. Anket çalışması, 2008 yılında, 319 konutta 
gerçekleştirilmiştir. Bunlar içinde, farklı bina tipleri bulunmaktadır (bitişik nizam konut, köşe konut, tekil 
konut, apartman dairesi, vb.) Anket ile toplanan veri içerisinde, konut karakteristiği, kullanıcı 
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karakteristiği, enerji tüketim profili, ısıtma ve havalandırmaya yönelik kullanıcı davranışı kalıpları ve 
aydınlatma ve elektrikli eşya kullanımı yer almaktadır. 
 
Bu çalışma kapsamında, anketten elde edilen davranış verileri aşağıda sıralanmaktadır: 
 

1) Mekanda saatlik kullanıcı varlığı değişimi: hafta içi ve hafta sonu 
2) Saatlik ısıtma davranışı değişimi: hafta içi / Hafta sonu, kış/yaz, termostat ayarları, radyatör 

ayarları 
3) Saatlik havalandırma davranışı değişimi: hafta içi / Hafta sonu, kış/yaz, pencerelerin kullanımı, 

havalandırma ızgaralarının kullanımı, mekanik havalandırmanın saatlik düzenlenmesi 
 
CISBAT 2011 konferansında sunulan örnek çalışmaya göre [16], dört farklı bina tipi için, mekanlarda 
saatlik kullanıcı varlığı değişimini esas alan parametre üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Yapılan 
hassasiyet analizi sonuçlarına göre, apartman dairesinde kullanıcı varlığına dayalı ısıtma enerjisi 
tüketimi en az gerçekleşirken, köşe konutlarda ise en yüksek oranda gerçekleşmektedir. Ayrıca köşe 
konutlar, kullanıcı davranışına en hassas konut tipi olarak belirlenmiştir. 
 
Ayrıca, anket ile elde edilen verinin yaklaşık üçte birini oluşturan bitişik nizam evlere ait sonuçlardan 
yola çıkarak yapılan bir başka çalışmada da, kullanıcı davranışının enerji tüketimi üzerinde ne oranda 
etkili olduğu, renovasyon öncesi ve sonrası olmak üzere değerlendirmeye alınmıştır. Kullanıcı 
davranışı olarak saatlik havalandırma davranışı değişimi dikkate alınmış ve renovasyon öncesi ve 
sonrasında bu davranışın enerji performansı üzerindeki hassasiyeti görülmeye çalışılmıştır. MISBE 
2011 konferansında [15] sunulmuş olan bu çalışmanın sonucunda, renovasyon ile kullanıcı 
davranışının daha “dirençli” hale getirilebildiği görülmüştür. İyileştirilmiş bir yapıda, kullanıcı davranışı, 
enerji tüketimini daha az oranda etkilemektedir. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bina elde etme süreci boyunca, hem tasarım ve yapım aşamalarında hem de kullanım sonrası süreçte 
bina performansının belirlenmesi ve iyileştirmeye yönelik değerlendirilmesi önem taşır. Performansı 
doğrudan etkiyen (hassas) parametrelerin belirlenmesi veya göreli olarak daha etkisiz (dirençli) 
parametrelerin ortaya çıkartılması, tasarım, yapım ve kullanım aşamalarında alınan kararlarda etkili 
olacaktır.  Bu çalışmada hem tasarım sürecinde, hem de kullanım sürecindeki etkin parametrelerin 
belirleneceği bir yöntem olarak hassasiyet analizi ele alınmıştır. Bu yöntem, tasarımcının süreç içinde 
kararları kendi başına aldığı ve genellikle özel uzmanlık alanlarına ilişkin danışmanlık desteği almadan 
tasarımını kişisel deneyimlere dayalı yürüttüğü bir duruma öneri geliştirmek üzere değerlendirilebilir. 
Burada, binaların içinde bulunduğu iklimsel özellikler, binanın işlevi, kullanım şekil gibi pek çok 
değişken bağlamında tasarımcının önceden belirli bina tipleri ve iklim koşulları için hazırlanmış bir 
kılavuz yardımıyla tasarımına yön vermesi sağlanabilir. Ancak, hassasiyet analizine dayalı 
oluşturulacak böyle bir kılavuzun mutlaka ilgili uzmanlık alanlarının desteğiyle ve süreç başından 
itibaren disiplinler arası bir ekip çalışması ile gerçekleştirilmesi zorunludur.  
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ÖZET 
 
20. yüzyılın son çeyreğinde enerji etkin tasarım ile başlayan ve sürdürülebilirlik kavramını çok boyutlu 
ele alan mimari tasarım yaklaşım ve uygulamaları hız kazanmıştır. Bu bağlamda tasarım sürecinin 
başından itibaren disiplinler arası ortak çalışma gerektiren çok boyutlu tasarım yöntemleri geliştirmek 
ve hayata geçirmek zorunluluğu doğmuştur. Yapı elde etme sürecinin farklı aşamaları için alınan 
kararların değerlendirilmesi ve alternatifler arasından seçim yapılabilmesi için farklı yöntemlere dayalı 
değerlendirme araçları geliştirilmiştir. Bunlar, daha iyi tasarımı elde etmek için sadece yerel ve 
bölgesel koşulların değerlendirildiği kısıtlı ve basit ulusal sertifikalandırma yöntemleri olabildiği gibi; 
uluslar arası geçerliliği olan ve yaygın kullanım olanağı bulmuş değerlendirme araçları da 
olabilmektedir.  
 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yeşil Bina 
Konseyi’nce geliştirilen, yüksek performanslı yeşil binalar ve konutlar gibi tekil yapı ölçeğinden, 
komşuluk üniteleri yerleşimlerine kadar farklı ölçekte; tasarım, yapım ve işletim süreçlerini de 
kapsayacak şekilde  ana ve alt ölçütleri bağlamında puanlamaya dayalı bir sertifikasyon sistemidir. Bu 
bildiri kapsamında LEED sertifikalandırma sistemi kullanım alanları, süreci ve değerlendirme yöntemi 
gözetilerek irdelenmektedir. Sistemin geliştirilme potansiyelleri, çok ölçütlü karar verme sistemleri de 
dahil olmak üzere, mevcut diğer kullanılan sistem ve yöntemler göz önüne alınarak tartışılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çok ölçütlü karar verme, LEED, Mimari tasarım, Yeşil Bina. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Architectural design dealing with sustainability based on energy effective design accelerated in the last 
quarter of the 20th century. Within this context, interdisciplinary cooperation leading to integrated 
design covering early stages of design has been one of the prerequisites of the building process. 
Many assessment/evaluation tools and systems developed for decision making among the 
alternatives through stages of building process which are not only used for local and limited national 
benchmarking but also for internationally used global certification systems for better designs. 
 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) developed by Green Council of United States 
of America is one of the most known and used green building certification system based on scoring 
which can be used in wide variety of building types and stages of building process based on main 
criteria and their sub criterion. Within the content of this paper, LEED certification system is discussed 
due to its usage and analysis method. Potentials for development of the LEED is discussed 
considering other currently certification and assessment/evaluation tools and systems covering multi 
criteria decision making. 
 
Key Words: Architectural design, Green Building, LEED, Multi criteria decision making. 
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1. GİRİŞ 
 
“Sayısal olarak ölçülemeyen varlığını ortaya koyamaz” [1]. 
 
Tüm yapılar, bir yaşam döngüsüne göre gerçekleşirler. Yapı üretimi, “yapım sürecini”, yapı yaşam 
döngüsü olarak da adlandırılan “yapı elde etme sürecini”; ihtiyacın başlamasından yapının inşa edilip, 
kullanılıp yıkıldığı tüm süreçleri alt süreçleriyle birlikte kapsamaktadır [2]. Tüm bu süreçler birbirleriyle 
ilişkili ve bağlantılıdır. Gültekin’e göre bu süreç altı temel bileşenden oluşmaktadır [2]: 
 
Ön hazırlık süreci  

 Planlama süreci  

 Tasarım süreci [avan tasarım, uygulama öncesi ve uygulama tasarımı] 

 Yapım süreci 

 Teslim ve kullanım süreci  

 Yıkım süreci  

 
 

Şekil 1. Yapı Elde Etme Süreci [2][3] 
 
Yapı elde etme sürecinin temelini oluşturan mimari tasarım, sürekli geri beslemelerle yürüyen, birçok 
parametreye bağlı, yinelemeli bir süreçtir [4, 5]. Chan’a [6] göre tasarıma ait problemlerin çözümünde 
kullanılan bir grup eylemin içerdiği problemleri çözme sistemidir. Her mimari tasarım içerik, bağlam, 
paydaşlar düşünüldüğünde tek ve özeldir. Bununla birlikte her tasarım sürecinin özelliği ve sistematiği 
birbirinden farklıdır.  Mimari tasarım içerdiği soyut ve somut olgular öznel ve nesnel farklı 
algılanabilecek bileşenleri sebebiyle sayısal[kantitatif] değerlendirmesi zor bir süreçtir [7]. Bazı ölçütler 
nesnel olarak ölçülebilirken, diğerleri öznel ve değerlendirmeyi yapan kişi ya da kişilerin deneyim ve 
seçimleri ile sınırlıdır [7]. 
 
20. yüzyılın son çeyreğinde azalan enerji kaynakları ve çevreye verilen tahribatın farkındalığının 
artması kaçınılmaz olarak yapı elde etme sistemlerini de etkilemiştir. Enerji etkin tasarım ile başlayan 
ve sürdürülebilirlik kavramını çok boyutlu ele alan mimari tasarım yaklaşım ve uygulamaları hız 
kazanmıştır. Bilinçlenme ve farkındalık yerel ve evrensel standartların belirlenmesi ve bunların 
değerlendirilmesi için farklı yaklaşımların gelişimini sağlamıştır. Bu bağlamda tasarım yapım ve 
kullanım süreçlerinin değerlendirildiği ve sertifikalandırıldığı farklı yöntemler geliştirilmiştir. Özellikle 
son yirmi yılda, LEED, BREEAM, CASBEE, BEAM Plus ve ESGB çok kullanılan sertifikalandırma 
sistemleri[8], yerelden evrensele doğru belirlenen standartlar doğrultusunda yapıların daha çevreci, 
daha yeşil ve sürdürülebilir olarak tasarlanma, üretilme ve kullanımına göre derecelendirme 
yapmaktadırlar. Bu gelişim gözetildiğinde, bu bildiride, her geçen gün ülkemizde de kullanımı artan 
sertifikasyon sistemlerinden biri olan LEED tanıtılmakta; değerlendirme yöntemi de gözetilerek güçlü 
ve zayıf yönleri ortaya konarak aktarılmaktadır. Farklı yapı ve yapı elde etme süreçlerindeki kullanımı 
dikkate alınarak yapılan değerlendirmenin ışığı altında, sistemin geliştirilme potansiyelleri de 
tartışılmaktadır. 
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2. LEED (LEADERSHIP IN ENERGY & ENVIRONMENTAL DESIGN) 
 
Yapıların çeşitli bağlamlarda ölçülmesi ve değerlendirilmesi karmaşık bir süreçtir. İçeriği herkesçe 
farklı anlamlar taşıyan ölçütlerin önceliklerinin paydaşlar tarafından farklı değerlendirileceği için öznel 
değerlendirmeye tabidir  [9]. Mimari tasarım farklı açılarda değerlendirilse bile, sistematik yaklaşımlar 
geliştirmek zordur. Simon’un [10,11] karmaşıklıkla başa çıkmak için önerdiği ve sorunları 
bölünebilecek en küçük parçalarını ayırmak olan yöntemi temel alındığında, tasarımı beklentiler 
özelinde ölçebilmek için, limitler dahilinde hiyerarşik oluşturulacak ölçüt ve alt ölçütler çerçevesinde 
değerlendirme yapmanın değerlendirilebilir bilgi ortaya koyacağı açıktır. Bu düşünceye bağlı olarak 
farklı alanlarda geliştirilmiş; kalite belirleme, değerlendirme ve sertifikalandırma sistem leri 
geliştirilmiştir.  
 
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) uluslar arası kabul gören bir yeşil bina 
sertifikasyon sistemidir[12]. Bir yapı ya da yerleşimin enerji korunumu, su korunum, CO2 salımının 
azaltılması, iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi ve kaynak yönetimi ile tüm bunların etkilerinin 
değerlendirilmesi gibi en etkili tüm performans kalemlerinin iyileştirilmesini amaçlayan stratejileri 
kullanan ve tasarımı için bir doğrulama sistemidir [12]. LEEDİn kullanım alanları 2000 yılında ortaya 
konan ilk sürümünden beri sürekli güncellenmekte ve genişlemektedir. Buna göre kullanım alanları 
yeni yapılar, mevcut yapıların bakımı, içinde kullanıcısı olan yapıların iyileştirilmesi, kaba inşaat 
sürecinde yapıların geliştirilmesi, ticari yapılar, eğitim yapılarında, konut ve yerleşim bölgesi gelişimi ile 
sağlık yapılarını kapsamaktadır (Şekil 2)[12]. 
 

 
 

Şekil 2. LEED Kullanım Alanları[12] 
 
Temel ölçüt ve alt ölçütleriyle yapıları değerlendiren LEED bu özelliklere göre yapıları 
sertifikalandırmaktadır. Ülkemiz de dahil olmak üzere 90’nın üstünde ülkede kullanılmakta olan bu 
sistem internet üzerinden kayıt olarak sertifikalandırma yapabilmektedir. Süreç için istenen yapı 
özelliği ve düzeyi için kullanım alanlarından uygun olanı seçilmekte, buna bağlı olarak sisteme kayıt 
olarak sisteme gerekli bilgi/belge/proje aktarımı yapılmaktadır. Değerlendirme sürecinin ardından 
sertifikalandırma işlemi yapılmaktadır( şekil3)[12]. 

 
 

Şekil 3. LEED Uygulama Sıralaması[12] 
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Seçilen yapı türü ve yapı durumuna bağlı olarak hazırlanmış değerlendirme sistemi ile yapılara puan 
değerleri verilmektedir. Farklı yapı türüne ve durumuna göre hazırlanmış değerlendirme çizelgeleri 
ana ölçüt ve alt ölçütler ve puansal değerlerine göre hazırlanmıştır. Bazı bölümler için değerlendirilme 
yapılabilmesi için ön şartlar da içermektedir(şekil 4). İstenen değerlerin olması durumunda alınacak 
puanlar belirlenmiştir. Toplamda elde edilen puanlar hesaplanarak yapının puanı 110 puan üstünden 
değerlendirilir[12]. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Şekil 4. Örnek LEED Yeşil Bina Değerlendirme Formu [12].(Yeni Binalar İçin) 

 
Değerlendirme sonrası verilen puanlar sonucunda sertifikalandırma işlemi yapılır. 40 puan ve üzerini 
alan projeler sertifikalandırılır. 50-59 puan arası gümüş, 60-79 puan arası altın, 80 puan ve üstü puan 
alan yapılar ise platin dereceleriyle sertifikalandırılır (şekil 5)[12]. 

 

 
 

Şekil 5. LEED Sertifikalandırma Dereceleri[12]. 
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2.1. LEED Sertifika Sisteminin Güçlü Yönleri 
 
LEED sertifika sisteminin kaynak taraması da gözetilerek güçlü yönleri kısaca şöyle sıralanabilir 
[3][8][12][13][14][15][16]: 
 

 Yeşil ve çevreci yapılar için farkındalık, bilinçlenme ve ayrıcalık sağlamaktadır. 

 Farklı birçok yapı türü ve yapı elde etme sürecinin farklı aşamaları için uygulanabilir. 

 Uyarlamalarla birlikte farklı bina tipleri ve farklı yapım aşamaları için geliştirilebilir bir 
potansiyele sahiptir.  

 Standartların belirlenmesinde evrensel bir değerlendirme ölçeği sunmaktadır. Bu bağlamda 
90’dan farklı ülkede kullanılmaktadır.  

 Uygulanması ile enerji performansının iyileştirilmesi, enerji kaynaklarının daha verimli 
kullanılabilmesi ve yapıların karbon salımının azaltılmasına katkı sağlamaktadır. 

 Gelişime ve değişime açıktır. İlk yayınlandığı 2000 yılından beri 4. sürümü yayınlanmaktadır. 

 Sistemin şeffaf olması, yapılan işlemlerin takip ve kontrol edilebilmektedir. 

 İnternet üzerinden başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.. 
 
 
2.2. LEED Sertifika Sisteminin Zayıf Yönleri 
 
LEED sertifika sisteminin kaynak taraması da gözetilerek zayıf yönleri ise kısaca şöyle sıralanabilir 
[3][8][12][13][14][15][16]: 
 

 Sertifika alındıktan sonra gelişim ve değişimin denetlenmesi eksikliği. Örneğin değerlendirilen 
yapının istenildiği gibi işletilememesine rağmen her zaman en optimum düzeyde 
çalışılacağının düşünülmesi. 

 Yapı büyüklükleri (yapım alanı/m2) gözetildiğinde aynı puanı alan çok farklı büyüklükteki 
yapıların çevreye yaydığı emisyon miktarlarının farklı olması. Çevreye verilen tahribatların 
büyüklük olarak büyük farklılıklar içermesine rağmen orantısal eşitliğin aynı derece 
değerlendirilebilme sorununun bulunması. 

 Puanlama sisteminin tüm alt birimler için ağırlık tabanlı olmaması. Verilmiş ağırlıkların farklı 
projeler bağlamında değiştirilememesi. Ölçüt ve alt ölçütlerin birbirlerine göre ağırlıklı 
değerlendirilememesi.  

 Denetçi olmak üzere ticari kurslar üzerinden bilgilendirme gerekebilir olması. Kayıt sisteminin 
ücretlendirmesine bağlı olarak, sisteminin gelecekte ticari bir sertifikalandırma olabilme 
sorunun bulunması. 

 Yeni çıkan sürümlerle eski sürümlerin uyumlu olma sorunu. Yeni çıkacak tüm sürümlerin eski 
sisteme belli oranda referans verme zorunluluğu. 

 Yapı elde etme sürecinin farklı paydaşlarının sisteme katılımlarının eksikliği. 

 Kullanım sürecinde yapılan değerlendirmelerin kullanıcı gibi paydaşların katılımını  içermemesi  

 Tasarım sürecinde alternatifleri kıyaslamalı değerlendirememesi.  

 Genel yaklaşım olarak yapıları standartlarını ortaya koyarken verdiği heterojen bilginin sisteme 
ve tasarımcılara geri besleme yoluyla sonradan yapılacak yapılar için tasarım bilgisinin 
artırımına imkan tanımaması. 

 Değerlendirme sürecinde tutarlılık analizi yapılamaması. 

 Soyut ölçütlerin puanlama yolunda değerlendirilmesinde sıkıntı yaşanması. 

 Evrensel ölçüm sistemi olmakla beraber, yerele ait farklı değerlendirme seçeneği sunmaması 
 
 
 

 
3. LEED SERTİFİKASYON SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖNERİLERİ  
 
“Sosyal seviyede yeşil binalar önemli derecede enerji kazancı sağlamaktadır, ancak tekil bina 
ölçeğinde yeşil bina değerlendirme sistemlerinin sürdürülebilir bir başarı sağlaması için daha fazlasına 
ihtiyaç vardır” [14]. 
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Topçu’ya [17] göre Brownlow ve Watson [18], bilişsel psikoloji alanında yapılan deneysel çalışmaların 
insanların bilişsel yeteneklerinin yüksek miktarda bilgi karşısında zayıf düştüğünü belirtmiştir. Bilişsel 
olarak aşırı yüklenen kişiler sorunun tamamı ile uğraşmak yerine sezgisel yöntemlerle sorunu küçük 
parçalara ayırıp büyük olasılıkla baskın olmayan çözümler bulmaktadırlar. Bu yüzden insanlar 
karmaşık sorunlarla karşılaştıklarında söz konusu sorunu daha iyi anlayabilmek için sorunu 
bileşenlerine ayırmalı ve bu bileşenleri hiyerarşik bir şekilde düzenlemelidirler. Diğer bir deyişle karar 
verme sorununun olabildiğince ayrıntılı olarak ortaya konması ve daha sonra hiyerarşik olarak 
adlandırılan ve her biri bir dizi öğeden oluşan katmanlar halinde incelenmesi gerekir [17]. Bu fikrin 
temel alındığı sertifikalandırma sistemlerinden biri olan LEED sisteminin artı ve eksi yönleri göz önüne 
alınarak geliştirme her sistemin ihtiyaç duyduğu gibi geliştirilmelidir. 
 
Newsham ve arkadaşları[14], “Do LEED-Certified Buildings Save Energy? Yes, But…” adlı 
makalelerinin sonucunda LEED (sertifikalı) yapılarının döşeme(inşaat) alanı baz alındığında 
geleneksel emsallerine oranla %18-39 daha az enerji harcadığını; buna rağmen %28-35’i arasında 
LEED (sertifikalı) yapılarının geleneksel emsallerine göre daha fazla enerji harcadıklarını 
belirtmişlerdir. Buna bağlı olarak tekil olarak sertifikalandırmanın yeşil bina elde etme için tek yeter 
sonuç olmadığını düşünmek mümkündür. Bununla birlikte ölçüt ve alt ölçütlerin sayısal karşılıklarının 
toplanarak elde edilen puanlamaya dayanan sistemlerde bunun ortaya çıkması pek de sürpriz değildir. 
Farklı işlevleri, büyüklükleri ve amaçları olan yapıları farklı tasarım ve yapım aşamaları için 
değerlendirip ortak bir sertifikasyon sisteminde toplamak pek de kolay değildir. Bu sebeple farklı 
aşamalar ve yapı türleri içerisinde ayrışarak gelişmeye çalışan LEED’in bu olumlu yaklaşımının yanı 
sıra değerlendirme sürecinde iç ve dış paydaşları da kapsayacak şekilde meslek uzmanlarını da 
sisteme dahil ederek ağırlıklı puanlama sistemini de her alanında denemesi yaşanan belli 
değerlendirme sorunlarının ortadan kalkmasına imkan sağlayabilecektir. Dewulf ve van Meel[19] yapılı 
çevrenin önemini vurgularken, meslek dışı kişiler ve dış paydaşlarca da tasarımın ve tasarım 
kalitesinin tartışılmasını kesinlikle zorunlu kıldığını belirtmektedir [19]. Mimari tasarımın herhangi bir 
bağlamda değerlendirilmesinde iç ve dış paydaşların özellikle de kullanıcı/müstakbel kullanıcının 
fikirlerinin alınmasına yönelik değerlendirme sisteminin LEED sistemine adaptasyonu beraberinde 
daha rasyonel ve kontrol edilebilir bir değerlendirme ortaya konmasını sağlayabilecektir. 
 
Diğer bir geliştirilmesi gereken nokta da yapı elde etme sürecinin bilgi havuzuna daha fazla katkı 
sunması gerekliliğidir. Yapım endüstrisine, tasarımcılar başta olmak üzere sistemin paydaşlarına geri 
besleme yapabilmek adına değerlendirilen yapıların güçlü/yükselen/artı ve zayıf/azalan/eksi yönleri de 
aktarılmalıdır. Değerlendirilen yapıların puanları yapıları derecelendirmeye yarasa da, güçlü ve zayıf 
yönlerini anlamak için yeterli bilgiyi sunmakta eksiklikleri olması kaçınılmazdır. Sertifikalandırma 
sistemlerinin bir özelliği de sisteme bu bilgiyi sunarak gelecek tasarımlarda görülmesi muhtemel 
eksikliklere baştan dikkat çekmek olmalıdır. Bu bağlamda değerlendirilen ölçütlerin birbirleri içinde ve 
birbirlerine göre önem derecelerinin bilinmesi bahsedilen tasarım bilgisinin üretilmesi için önemlidir. 
Bunun için de aynı puan türünü almış yapılarda dahi ölçütlere bağlı değişim noktalarının bilinmesi 
daha doğru bir analiz yapmak için önemlidir. 
 
Aktarılanları somutlaştırmak gerekirse; sisteme tasarım bilgisi sunabilmek için yapı elde etme 
sürecinin aşamalarına paydaşların sahip olduğu fikirlerin değişim noktalarını ortaya koyabilmek 
önemlidir. Herhangi bir tasarım alternatifi için yapının değerlendirilecek özellikleri sinüs eğrisi olarak 
düşünüldüğünde tasarıma yansıyacak bilgi; bu fikirlerin ortalama değerini tanımlamak/toplamak yerine 
o yapının değerlendirilen güçlü/yükselen/artı ve zayıf/azalan/eksi değişim noktalarını açığa 
çıkarabilmektir (Şekil 5). 
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Şekil 5. Sinüs Eğrisi 

 
Sinüs eğirisinin x düzlemi için ortalama değeri sıfır iken, farklı noktalardaki değerlerinin ölçümü farklı 
sonuçlar doğuracaktır. Bu önerme tasarım süreci ile örtüştürüldüğünde, farklı paydaşların yapının 
değerlendirilmesi hakkında farklı değer yargılarının değişim noktalarını ve bu noktaların birbirlerine 
olan göreceli durumlarını tespit edebilmek tasarım için ayırıcı bilgiyi oluşturacak verinin sunulmasını 
sağlayacaktır.  
 
 
 
4. DEĞERLENDİRME  
 
Bahsedilen sorunlar ve çözüm önerileri gözetildiğinde çok ölçütlü karar verme(ÇÖKV) süreci 
yöntemlerinin geliştirilerek sisteme adapte edilmesinin mevcut görülen birçok aksaklığın çözümüne 
ışık tutmakta yardımcı olacağı düşünülmektedir. Uzman olmayan paydaşların da sisteme katılmaları 
ve değerlendirmelerinin tutarlılık analizi de yapılarak sisteme aktarılmasının sağlıklı sonuçlara 
ulaşılmasında faydalı olabileceği açıktır. Ayrıca yeşil yapı kavramının zamanla gelişmesi, teknolojik 
imkanların çoğalması ile mevcut sistemde gözetilmeyen farklı ölçüt ve alt ölçütlerin sisteme 
adaptasyonu ve yapılan güncellemelerde ağırlıkların değişimi sürecinin kolaylıkla yapılabilmesi de artı 
bir değer olarak ortaya çıkacaktır. ÇÖKV sistemlerinin kullanılmasının katabileceği artı değerlerden biri 
de yapılarının kıyaslanabilmesi özelliğinin eklenmesi olacaktır. Aynı yapı türünün farklı ölçeklerde ve 
yerlerde uygulanması için derecelendirmeden öte kıyaslanabilir olması yapı elde etme süreci 
sistemine daha fazla işlenebilir veri sağlayacaktır. Ortaya çıkan bu verilerin işlenerek ortama tasarım 
bilgisi olarak sunulması ise daha iyi ve yeşil yapıların tasarlanıp uygulanması demektir. Yapı elde 
etme sürecinin farklı aşamalarında ÇÖKV sistemlerinin LEED ile bütünleştirilerek kullanımı tasarım 
sürecinde başta olmak üzere ne olursa ne olur(what if) senaryolarının kısıtlı sayıda paydaşça da 
yapılsa bile tutarlı bir şekilde elde edilmesini sağlayacaktır.   
 
 
 
 
SONUÇ  
 
Belirtilen tüm bu düşüncelerin ışığı altında, bütünleşik tasarım ekiplerinin etkin bir işbirliği içerisinde, 
tüm uzmanlıkların katılımı ve yapı elde etme sürecinin tüm iç ve dış paydaşlarını kapsayacak yönde 
LEED sisteminin geliştirilmesinin faydalı olacağına inanılmaktadır. Ölçütlerin önceden belirlenmiş 
puanlarının yanı sıra birbirlerine göreceli önemlerinin ÇÖKV destek sistemleri yardımı ile 
değerlendirilmesi, soyut ve somut değerlerin birlikte uzman olmayan paydaş ya da katılımcılarca da 
tutarlık testinden geçirilerek belirlenmesine imkan tanıyacaktır. Böylece elde edilen veriler yapı elde 
etme sürecinin birbirinden farklı birçok aşaması için derecelendirmenin yanında sisteme tasarım bilgisi 
olarak da sunulabilecektir. 
 
Tüm bunlarla birlikte daha yeşil yapılar için sertifikalandırma sistemlerinin gelişiminin yanı sıra “YEŞİL” 
düşünce tarzının yapı elde etme sürecinde hakim olan değerlerin başında gelmesi gerektiği de bir 
gerçektir. Bu bağlamda duyarlı olan sektör uzmanlarının her fırsatta bu farkındalığın önemine vurgu 
yapması da bu sistemlerin yaygın kullanımına ve gelişmesine ön ayak olacaktır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, İstanbul’da kentsel dönüşüm çerçevesinde son dönemlerde göze çarpan yüksek katlı 
binalara etkiyen rüzgar yüklerinin etkileri incelenerek, yüksek ve alçak katlı binaların rüzgardan dolayı 
olan etkileşimleri sayısal olarak gözlemlenmek istenmiştir. İncelemede Ansys Fluent Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği (HAD) paket programı kullanılmış olup, analiz sonucunda, binaların çevresinde 
bölgelerdeki türbülans kinetik enerji, basınç ve hız değişimleri perspektif olarak çıkarılarak, meydana 
gelen değişimlerin kaynağı yorumlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Rüzgar Yükleri, HAD, Yüksek Katlı Binalar, Kentsel Dönüşüm.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the affect of wind loads was investigated numerically, within the framework of urban 
regeneration in Istanbul to observe the effects of wind loads acting on striking high-rise buildings, high-
and low-rise buildings their interactions. Ansys Fluent Computational Fluid Dynamics (CFD) software 
package program is used in this examination, areas of turbulent kinetic energy, pressure and velocity 
variations results analyzed in perspective and evaluated the changes in the source.  
 
Key Words: Wind loads; CFD, High residental buildings, Urban transformation. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Değişen yaşam koşulları sonucunda insanların kentlerdeki yerleşim tercihleri farklılaşmaya 
başlamıştır. Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde, insanların yaşam alanları yıllar geçtikçe 
değişmektedir. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin çoğunda, yüksek katlı binalar inşaa 
edilmekte ve gün geçtikçe bu binaların sayısı artmakta, yani yüksek katlı binalarda yaşayan insanların 
sayısında artışlar olmaktadır. 
 
Yüksek katlı binaların yaygınlaşması, bu binalara etkiyen aerodinamik etkilerin incelenmesinin önemini 
arttırmaktadır. Özellikle belirli alanda yoğunlaşan yüksek katlı binaların, birbiri üzerine farklı rüzgar 
yönleri ve hızları sonucunda oluşturdukları yükler önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra, alçak katlı 
binaların, yüksek katlı binalardan ne derece etkilendiği bir önem arz etmektedir. Alçak katlı binalardaki 
insanların, yüksek yapıların çevresindeki düzensizliklerden dolayı olumsuz etkiler altında kalması 
insanların sağlık durumunu etkileyeceğinden, yüksek katlı yapılar üzerindeki yük analizleri, sadece 
yüksek yapılar için değil, aynı zamanda kendi çevresindeki yapılar için de önemlidir. Bütün bu etkiler 
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göz önüne alındığında, yüksek yapılar üzerine etkiyen aerodinamik etkilerin incelenmesinin önemi, 
birden fazla alanda insanları ilgilendirmektedir. 
 
Roberson ve Crowe [1] türbülanslı akış şartı için, bir binadaki basınç dağılımlarını deneysel olarak 
incelemişlerdir. Ahmad ve Kumar [2], alçak binalardaki rüzgar yüklerini incelemiştir. Aynı yazarlar 
(Ahmad ve Kumar) [3],  [2] numaralı çalışmadaki aynı alçak binalar için, geometrinin basınç üzerine 
etkisini incelemişlerdir. Aygün ve Başkaya [4], çok katlı bir bina etrafındaki rüzgar akışının oluşturduğu 
yüzey basınçlarını deneysel olarak incelemişlerdir. Mendis ve arkadaşları [5], yüksek katlı binalardaki 
rüzgar yükünü, Avustralya şartlarına göre deneysel ve sayısal olarak incelemişlerdir. Holmes ve 
arkadaşları [6], Asya-Pasifik bölgesindeki 15 farklı bölge için, yüksek, orta ve düşük katlı binalardaki 
rüzgar yüklerini araştırmışlardır. Şafak [7], rüzgar yükü için statik ve dinamik yük hesaplarının ana 
yaklaşım ve kabullerinden bahsetmiştir. Huang ve arkadaşları [8], yüksek çelik konstrüksiyonlu 
binalardaki rüzgar yüklerinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) vasıtasıyla sayısal analizini 
yapmışlardır. Liang ve arkadaşları [9], yüksek ve dikdörtgen binalardaki dinamik burulmaya etki eden 
rüzgar yüklerini deneysel olarak incelemişlerdir. Huang ve Chen [10], eş frekanslı basınç ölçümleri 
temel alınarak uzun binalardaki rüzgar ve statik yüklerini incelemiştir. Tominaga ve arkadaşları [11], 
belirli bir bölge içindeki binaların çevresindeki rüzgar etkileri HAD yöntemi ile incelemiştir. Huang ve 
arkadaşları [12], yüksek katlı binalar için, rüzgar yükünün RANS metodu ile analizini ve kinematik 
simülasyonu incelemiştir. Cheung and Liu [13], çalışmalarında yüksek katlı binalardaki havalandırma 
işleminin HAD analizini yapmışlardır. Blocken ve arkadaşları [14], Eindhoven Teknik Üniversitesi 
binalarını HAD ortamında modelleyerek, birbirleri üzerine etkiyen yükleri HAD analizi ile 
incelemişlerdir. 
 
Bu çalışmada, İstanbul il sınırları içerisinde, yüksek katlı yapıların sık ve birbirine yakın olduğu, aynı 
zamanda alçak katlı binaların, yüksek yapıların çevresinde bulunduğu bir bölge olan Şişli Cevahir 
AVM ve etrafındaki yüksek katlı yapıların bulunduğu bölge oluşturulmuş, bu bölge HAD yöntemi ile 
rüzgar yükleri açısından incelenmiştir. ANSYS FLUENT paket programı kullanılarak yapılan bu 
analizde, yüksek katlı yapıların etrafında oluşan basınç kayıpları, hız değişkenleri ve türbülans kinetik 
enerji ifadeleri başta olmak üzere çeşitli özellikler incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. SAYISAL YÖNTEMİN İNCELENMESİ VE UYGULANMASI 
 
Bu çalışmada, ANSYS Fluent paket programı içerisinde, bölge için ideal çözüm ağları oluşturulmuş,  
analiz koşulları ve çözüm yöntemleri arasından, uygun olduğuna karar verilen çözüm yöntemi 
seçilerek bir analiz verilmiştir. Çalışmada analizi yapılacak olan alan, Şekil 1 ve 2’de uydu görüntüsü 
verilen bölge seçilmiştir.  
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Şekil 1. Paket Programda Modellenecek Bölgenin Uydu Görüntüsü 
 

 
 

Şekil 2. Rüzgar Yönlerinin Uydu Görüntüsü Üzerinden Tarifi 
 
 
2.1. Bölgenin Modellenmesi 
 
Bölgenin uydudan alınan görüntüleri ve ölçekli haritalara göre binalar arası mesafelere göre ölçüler 
belirlenmiş ve geometriler oluşturulmuştur. Alçak katlı binaların birbirleri arasındaki mesafeleri ve ara 
sokakların genişlikleri genel geometriye göre ihmal edilebilecek kadar küçük olduğundan, alçak katlı 
binaların birbirleri arası mesafesi ve ara sokaklar ihmal edilerek, alçı katlı binaların bulunduğu bölgeler 
tek bir katı hacim gibi gösterilmiştir. 
 
Design Modeller modülünde hazırlanan bölgenin yakından görünümü Şekil 3’de görülmektedir. Analizi 
yapılacak bölge, kendisinden belirli bir ölçüde büyük olan bir dikdörtgen prizma hacmin içinde 
oluşturulmuştur. Prizmanın 4 farklı yanal yüzeyi farklı rüzgar yönlerini temsil edecektir ve bu 
yüzeylerden rüzgar hızları uygulanabilecektir. 
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Şekil 3. Dikdörtgen Prizma Hacmi İçerisinde Analizi Yapılacak Bölgenin Oluşturulması 
 
Bölge modellendikten sonra incelenmesi gereken her bir katı hacim için çeşitli harfler atanmıştır. Bu 
harfler, analiz aşamasında, bölgelerdeki değişkenleri görmemiz amacıyla bize kolaylık sağlayacaktır 
(Şekil 4). 
 

 
 

Şekil 4. İncelenecek Bölgelerin Harflendirilmesi 
 
Harflendirilen bu hacimlerin yükseklik değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. İncelenecek Bölgedeki Bina Yükseklikleri 
 

Bölge Adı Yükseklik (m) Bölge Adı Yükseklik (m) 

A 20 H 30 

B 170 I 6 

C 140 J 12 

E 120 K 12 

F 160 L 10 

G 20 M 15 

N 12 O 15 

 
 
2.2. Çözüm Ağı 
 
Oluşturulan geometrinin analizi için, geometriyi, düzgün bir şekilde örmesi için bir çözüm ağına ihtiyaç 
vardır. Bu çözüm ağı farklı metotlarla ANSYS Meshing modülünde oluşturulabilir. Bu çalışmada da 
ANSYS Meshing modülünde bir çözüm ağı oluşturulmuş ve ağ kalitesi de istenen kalite sınırları 
içerisinde elde edilmiştir. Şekil 5 ve Şekil 6’da, geometriye uygulanan ağların sırasıyla izometrik ve 
alttan görünümü gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 5. Analiz Yapılacak Hacmin Çözüm Ağı Uygulanmış Genel Görüntüsü 
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Şekil 6. Hacmin Alt Kısmında, Binaların Yoğun Olduğu Bölgedeki Çözüm Ağları 
 
 
2.3. Analiz 
 
Çözüm ağının uygulanmasından sonra, ANSYS Fluent paket programı içerisinde analiz işlemine hazır 
hale gelmiştir. Modeli düşündüğümüzde, hacmin üzerine farklı yönlerden gelecek olan rüzgar hızları 
ve bu hızların etki ettiği yönler en önemli iki parametredir.  
 
Rüzgar hızları için, Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) haritası referans alınmıştır. 
REPA’nın 100 m yükseklikteki hız değerlerini verdiği Türkiye haritası değerlendirildiğinde, (Şekil 7) 
İstanbul bölgesi için bir hız değeri okunabilmektedir.  
 

 
 

Şekil 7. 100m Yükseklikte Türkiye Geneli Rüzgar Hızları, REPA atlası[15] 
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REPA haritasına göre İstanbul için belirlenen hız değerleri, 100 m yükseklik için geçerli olduğundan, 
bizim modelimizdeki 100m üzeri yüksekliğe sahip binalar için hız değerleri aşağıdaki formülasyon ile 
bulunabilir [16]. 
 

   

(1)

 
 

= yerden z seviyesindeki rüzgar hızı (m/s) 

=  seviyesinde referans rüzgar hızı (m/s) 

= bulunacak rüzgar hızının ( )  estiği yükseklik (m) 

= rüzgar yönündeki pürüzlülük uzunluğu (m) 

= referans (  hızı ile esen rüzgarın) yüksekliği (m) 

 

Pürüzlülük uzunluğu ( ) şehir merkezleri ve 15 m üzeri yapılarla katlı alanlar için 1 (bir) olarak 

belirlenmiştir [7]. 
 
REPA Türkiye haritası referans alındığında; 100 m referans yükseklik ve o yükseklikteki haritadan 
okunan hız değerleri değerlendirildiğinde Şekil 8’de ki yüksekliğe göre değişiklik gösteren hız grafiği 
elde edilir. 
 

 
 

Şekil 8. İstanbul İli İçin Hız-Yükseklik Grafiği 
 

Hız değerinin elde edilmesinin ardından, yönlerin de tayin edilmesiyle analiz aşamasına geçilmiştir. 
Rüzgar hızının, türbülanslı olduğu Şekil 8’de elde görülen parabolik eğriden bir ortalama hız değeri 
belirlenerek ve belirlenen ortalama hız değeri için model boyutuna göre Reynolds sayısı hesaplanarak 
anlaşılmıştır. Rüzgar hızı, analizlerde 4 farklı yönden (Kuzeybatı, Kuzeydoğu, Güneybatı ve Güney 
Doğu) verilmiştir. Bu yönlerden esen rüzgarın türbülanslı model HAD analizi ise Large Eddy 
Simulation (LES) yöntemi ile yapılmıştır.  
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HAD analizinde, süreklilik denklemi ve her 3 kartezyen koordinat doğrultusu için momentum 
denklemleri; 
 
Süreklilik Denklemi: 
 

      0u v w
x y z
  

  
  

  
   (2) 

 
x yönünde momentum denklemi: 
 

2 2 2

2 2 2

u u u p u u u
u v w

x y z x x y z
 

        
        

         
 (3) 

 
y yönünde momentum denklemi 
 

2 2 2

2 2 2

v v v p v v v
u v w

x y z y x y z
 

        
        

         
 (4) 

 
z yönünde momentum denklemi 
 

2 2 2

2 2 2

w w w p w w w
u v w

x y z z x y z
 

        
        

         
 (5) 

 
2,3,4 ve 5 numaralı temel denklemler HAD analizinin temelini oluştururken, LES modeli, türbülanslı, 
daha doğru bir analiz yapılmasını sağlar. Rüzgarın hızının oluşturduğu akış türbülanslı bir akış olduğu 
için, bu akışın incelenmesini sağlayan türbülans kinetik enerji denklemi aşağıdaki gibi verilmiştir. 
 

  

 (6)

 
 
LES türbülans modeli, gerçeğe daha yakın sonuçlar vermekle birlikte, zamana bağlı olması ve 
RANS’a göre çok daha çözüm ağı gerektirdiğinden analizi daha çok zaman almakta ve endüstriyel 
uygulamalarda RANS’a göre daha az tercih edilmektedir. Bu çalışmada, binalar etrafındaki değişimleri 
daha iyi görmek ve daha doğru sonuçlar almak için LES türbülans modeli kullanılmıştır. Çalışmada, 
binalar etrafındaki basınç, hız ve türbülans kinetik enerjileri, farklı yönlerden etki eden rüzgar hızların 
göre incelenmiştir. 
 
 
 
 
4. ANALİZ SONUÇLARININ İNCELENMESİ 
 
Analiz sonuçları ANSYS CFD Post modülünde incelenmiştir. Kuzeydoğu, Kuzeybatı, Güneydoğu ve 
Güneybatı yönlerinde, basınç, türbülans kinetik enerji ve hız değerleri incelenmiştir. Analiz edilen 
geometri göz önüne alınarak, yerden 5 m yükseklikte ve yerden 100 m yükseklikte incelemeler 
yapılmıştır. Bu çalışmada A,M,K,L,O ve N geometrilerinin arasında bulunan C,B,G,E,F,H,I ve J 
geometrilerinin birbirleri etrafında olan değişimleri incelenmiştir.  
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4.1. Hız Değişimlerinin İncelenmesi  
 
Rüzgarın oluşturduğu hava akımı binanın yan yüzleri ve çevresi tarafından vortex kümeleri ile 
sarmalanır. Vorteksler değişken olarak, rüzgarın binaya çarptığın yüzeyin yanal yüzleri ile, akımın 
yüzeyden ayrıştığı bölgede meydana gelmektedir. Dolayısıyla vortexlerin yaratığı dinamik yükler de 
değişken yönlü olup rüzgar akış yönüne dik doğrultuda etkiler. Vorteks yukleri çok belirgin ve dar bir 
frekans bandında etkidiği için sinuzoidal bir yük olarak tanımlanabilirler. Vorteks yüklerinin frekansı, 
binanın rüzgara dik doğrultudaki doğal frekansına yakın ise yüksek binalarda bu doğrultuda büyük 
genlikli titreşimler oluşabildiği gibi, büyüklüğü aynı zamanda rüzgar yönü ile de değişim gösterdiği 
bilinen bir gerçektir. 
 
5 ve 100 m yüksekliklerdeki hız değişimleri sırasıyla Şekil 9 ve 10’da verilmekte olup, kuzeydoğudan 
esen rüzgar durumu için, M ile A geometrisi arasında hız değerlerinin maksimum olduğu 
görülmektedir. (Şekil 9) Ayrıca, A ile C geometrisinin arasındaki bölgede de hız değeri maksimum 
değerini almaktadır.  Kuzeybatıdan esen rüzgar incelendiğinde ise, I geometrisinin ortasından 
başlayarak; A,I ve N geometrilerinin baktığı bölgede ve sonra da A geometrisinin kuzeybatıya bakan 
tarafına paralel olarak gidecek şekilde, hızlardaki artış görülmektedir. Güneydoğu ve güneybatı 
bölgesi için genel olarak hız artışının önemli bir derecede arttığı ve azaldığı görülmemiştir. 
 

  
 

Kuzeydoğu 
 

 
Kuzeybatı 

 

  
 

Güneydoğu 
 

Güneybatı 
 

Şekil 9. 5m Yükseklikte Hız Değişimlerinin İncelenmesi 
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Kuzeydoğu 
 

 
Kuzeybatı 

 

  
 

Güneydoğu 
 

 
Güneybatı 

 
Şekil 10. 100 m Yükseklikte Hız Değişimi 

 
Kuzeydoğudan esen rüzgar durumunda, F geometrisi çevresinde, E geometrisi etrafında hızların 
düşük olduğu, B ve C geometrilerinin kuzeydoğu ve güneybatıya bakan yüzeylerinde ise hızların 
yüksek değerler aldığı görülmektedir. (Şekil 10) Kuzeybatıdan esen rüzgar için; F ve E geometrilerinin 
güneybatıya bakan yüzeylerinin çevresinde hızların düştüğü, B ve C geometrilerinin kuzeybatı ve 
güneydoğuya bakan yüzeylerinde ise hız değerlerinin yükseldiği gözlemlenmektedir.  Güneydoğu 
yönünden esen rüzgar incelendiğinde, minimum hız değerleri, tüm bina geometrilerinin kuzeybatıya 
bakan kısımlarında meydana gelmiştir. Diğer yönlerdeki hız değişimleri çok büyük değişimler 
göstermemekle birlikte düzenli hız değerlerine sahip oldukları söylenebilir. Güneybatıdan esen rüzgara 
bakıldığında; F geometrisi başta olmak üzere diğer tüm geometrilerin kuzeydoğuya bakan yüzeyleri ve 
çevrelerinde hızların düştüğü gözlemlenmektedir. 
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4.2. Türbülans Kinetik Enerji Değişimlerinin İncelenmesi 
 
Şekil 12 ve 13’de sırasıyla 5m ve 100m yükseklikler için türbülans kinetik enerji değişimleri 
gözlemlenmiştir. 
 

  
 

Kuzeydoğu 
 

 
Kuzeybatı 

 

  
 

Güneydoğu 
 

 
Güneybatı 

 
Şekil 11. 5 m Yükseklik İçin Geometriler Etrafındaki Türbülans Kinetik Enerjisi Değişimi 

 
Şekil 11’de, kuzeydoğu yönünde esen rüzgar için, E geometrisinin kuzeydoğuya bakan küçük bir 
yüzeyinde ve J geometrisinin güneydoğuya bakan yüzeyinden biraz uzak bir mesafede, türbülans 
kinetik enerjide artış görülmüştür.  
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Kuzeydoğu 
 

 
Kuzeybatı 

 

  
 

Güneydoğu 
 

Güneybatı 
 

Şekil 12. 100 m Yükseklikteki Türbülans Kinetik Enerji Değişimi 
 
Fakat bu artışın olduğu bölgeler çok küçük bir hacmi işgal etmektedir. Güneybatıdan esen rüzgar için 
ise F geometrisinin ortasından geçen hava hacmindeki küçük bir bölgede türbülans kinetik enerjide 
atış gözlemlenmiştir. Bu artışların oluştuğu bölgeler genel olarak incelenen hacimlere göre çok küçük 
olduğu için, farklı yönlerden esen rüzgara göre, türbülans kinetik enerji değişiminde kayda değer 
farklılıkların gözükmediği söylenebilir. 
 
Şekil 12’de, farklı yönden esen rüzgar yönleri için türbülans kinetik enerjinin artma ve azalma olan 
bölgelerinde değişim olduğu görülmektedir. Kuzeydoğudan esen rüzgar için F geometrisinin 
kuzeybatıya bakan kısmındaki yanal yüzeylerde ve B geometrisinin güneydoğuya bakan kısımlarında 
maksimum türbülans kinetik enerji değerleri gözükmektedir. Kuzeydoğudan esen rüzgara 
baktığımızda ise, maksimum türbülans kinetik enerji değerlerinin en fazla F geometrisi bölgesinde 
oluştuğu gözlenir. Güneydoğu ve güneybatıdan esen rüzgarlar için, türbülans kinetik enerji değişimleri 
tüm geometriler etrafında olmak ile birlikte değişimin, kuzeydoğu ve kuzeybatıdan esen rüzgarlardaki 
gibi yüksek kinetik enerji artışlarına sebep olmadığı gözükmektedir. Sene içerisinde, her bir farklı 
yönden rüzgar eseceği göz önüne alındığında, 100 m ve daha yüksek binalar da türbülans kinetik 
enerji değişimi her yönde etki edecektir. 
 
 
4.1. Basınç Değerlerinin İncelenmesi 
 
Şekil 13 ve 14’de sırasıyla 5m ve 100 m yükseklik için 4 farklı yönden esen rüzgar hızına göre elde 
edilen basınç değerleri gösterilmiştir. 
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Kuzeydoğu 
 

 
Kuzeybatı 

 

  
 

Güneydoğu 
 

Güneybatı 
 

Şekil 13. 5 m Yükseklikteki Basınç Değişimleri 
 
Şekil 13’de görüldüğü gibi kuzeydoğu yönünden esen rüzgar sonucunda H geometrisinin kuzeybatı 
yönündeki kısmı I geometrisinin H geometrisine komşu olan yüzeyleri arasında maksimum basınç 
değişimi gözükmektedir. Benzer şekilde F geometrisi ile J geometrisinin belirli bölgesinde de basınç 
artımı gözlenmiştir. C geometrisinin A geometrisine bakan kısmında, C geometrisine temas eden hava 
hacminde minimum basınç değeri görülmektedir. Rüzgar kuzeybatı yönünde estiğinde ise, H 
geometrisinin kuzeydoğuya bakan yönü ile, I geometrisinin H geometrisine komşu olan yüzeyi 
arasında maksimum basınç artışı görülmüştür. Benzer şekilde E geometrisinin kuzeydoğuya bakan 
yüzeyinde ise belirli bir basınç artışı görülmekte fakat bu artış, H yüzeyi ile I yüzeyi arasındaki basınç 
artışı kadar fazla olmamaktadır. Minimum basınç değeri, B geometrisinin güneydoğuya bakan 
kısmında kendini belli etmektedir. Rüzgar güneydoğudan estiğinde ise maksimum basınçlar F ve J 
geometrisinin güneydoğuya bakan kısmında gözükmektedir. Güneybatıdan esen rüzgar durumunda 
ise, minimum basınç değeri B geometrisinin kuzeybatı yönündeki yüzeylerine yakın olan hava 
bölgelerinde oluşmaktadır. Önemli ölçüde bir basınç artışının görüldüğü bir bölgeye ise 
rastlanmamıştır. 
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Kuzeybatı 

 

  
 

Güneydoğu 
 

Güneybatı 
 

Şekil 14. 100 m Yükseklikteki Basınç Değişimleri 
 
Şekil 14’e göre; rüzgar kuzeydoğudan estiğinde maksimum basınçlar, 100 m ve üstü yüksekliğe sahip 
binaların kuzeybatı yönlerinde oluşmaktadır. Minimum basınç değerleri ise eliptik bir geometriye sahip 
olan B ve C binalarının kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinde oluşmaktadır. Kuzeybatı yönünden esen 
rüzgar ise E geometrisinin kuzeydoğuya bakan yüzeyinde basınç artışı fazlayken, E geometrisinin 
diğer yüzeylerinde basınç düşüşleri gözlenmekte olup, bu basınç düşüşleri F geometrisi üzerinde etki 
oluşturur ve F geometrisinin neredeyse tüm yüzeyinde düşük basınçlar meydana gelir. Benzer şekilde 
eliptik geometrilere sahip B ve C geometrilerinin kuzeydoğuya bakan yönünde basınç artışı görülmek 
ile birlikte kuzeybatı ve güneydoğuya bakan taraflarında ise basınç düşüşleri gözlenmektedir. 
Güneydoğu yönünden esen rüzgar için, tüm geometrilerin güneydoğuya bakan yönlerinde basınçlar 
artmaktadır. Genel olarak geometrilerin diğer yüzeylerinde basınç düşüşleri meydana gelmektedir. 
Güneybatıdan esen rüzgar hızı için, F geometrisinin güneybatı yönlerinde ve B geometrisinin güneye 
bakan yüzeyinin küçük bir kısmında basınçlar maksimum değerlerine ulaşmaktadır. B geometrisinin 
kuzeybatı ve güneydoğu yönlerine bakan yüzeylerine yakın olan yerlerde ise basınçlar minimum 
değerini almaktadır. Sene içerisinde, tüm yönlerden rüzgarın esebileceği düşünüldüğünde, 100 m 
yükseklik için bina geometrilerinin tüm yüzeyleri düşük ve yüksek basınçlara maruz kalmaktadır. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 

1. Bu çalışmada İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan yüksek katlı binalardaki rüzgar etkileşimleri, 
yönleri de dikkate alarak CFD paket programı kullanarak LES analizi kullanmak suretiyle 
sayısal olarak incelenmiştir. 

2. CFD analizinden elde edilen 5 ve 100 m yükseklikteki hız değişimlerinden de görüldüğü üzere, 
kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerinde, etkin bir şekilde sirkülasyon hakim olduğu ve bunun 
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sonucu olarak yüksek katlı binaların çevresini bir sarmal şeklinde, salınımların yoğun olduğu 
tabakalı akım görülmektedir. Özellikle düşük enerjili vortex hareketlerinin sergilendiği bina 
çevresi akımların, bitişik binalarda etkileşimleri sönümlemiş olarak görülse de, ayrık binalarda 
dinamik yükler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

3. Türbülans Kinetik enerji salınımları özellikle kuzeydoğu ve kuzeybatı yönünde yüksek 
değerlerde görülmekle birlikte, bunun sebepleri olarak belirtilen yönlerdeki düşük hız 
gradyanından dolayı meydana gelen wake tarzı türbülans salınımların sebep olduğu 
düşünülmektedir. 

4. Özellikle basınç değişimlerinin rakım yükseldikçe kuzeydoğu yönünde maksimum değerlerde, 
kuzeybatı’da ise minimum seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir. Buna karşın düşük rakımda (5 
m) maksimum basınç seviyesi güneydoğu yönünden esen rüzgardan etkilenmektedir. 
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ÖZET 
 
Son yıllarda tüm dünyada hızla gelişen sanayileşme ve modern yaşamın getirdiği yenilikler aynı 
zamanda doğaya ciddi zararlar vermektedir. Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz için doğal 
kaynaklarımızın dengeli tüketilmesi gerekmektedir. Bu yüzden birçok bilim dalında konuyla ilgili 
çalışmalar yapılmaktadır. Enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceği, tasarruf planları, 
sürdürülebilirlik kavramı gibi konular gündemdedir. Bunlarla ilgili her ülkede sürekli yenilenen 
yönetmelikler, standartlar ve sertifikasyon sistemleri gibi teşvik edici unsurlar geliştirilmektedir. Bu 
çalışmada binalarda enerji verimliliği ile ilgili yapılan çalışmalar, sürdürülebilir mimari, yeşil binalar, 
dünyada yaygın kullanılan yeşil bina sertifika sistemleri örnekler ile anlatılmış ve bu sistemlerin 
amaçları ile elde ettikleri kazançlar üzerinde durulmuştur. 
 
Yeşil binalar olarak tanımlanan bu enerji etkinliği artırılmış binalarda yüksek teknolojiler kullanılmakta, 
ilk yatırım maliyetleri oldukça fazla olmaktadır. Ancak gün ışığından sağladıkları verim, yağmur suyunu 
dönüştürüp gerekli ihtiyaçlarını karşılayarak sağladıkları su tasarrufu, yeniden işlenmiş malzeme 
kullanımları, doğal aydınlatma ve havalandırmalarıyla konfor şartlarını ve insan verimini büyük oranda 
artırdıkları için bir süre sonra bu ilk yatırım maliyetlerini amorti etmektedirler. 
 
Araştırma kapsamında sürdürülebilir mimari oluşumunda enerjinin nasıl etkin kullanılacağı, dünyada 
ve ülkemizde enerji verimliliği ile ilgili somut değerlendirme metotları ele alınmıştır. Bu bağlamda 
Dünya ve Türkiye üzerinden belli sertifika sistemleri ve sertifika almış bina örnekleri (görsel ve yazılı 
olarak) incelenmiştir. Sürdürülebilir yeşil binalar olarak tanımlanan yapılara belli şartları yerine 
getirdikleri takdirde yeşil bina sertifikaları verilmektedir. Bugün World Green Building Council (Dünya 
Yeşil Bina Konseyi – WGBC) üyesi birçok ülkenin, büyük oranda kabul ettiği beş metot bulunmaktadır. 
Bunlar; LEED (Amerika), BREEAM (İngiltere), CASBEE (Japonya), GREEN STAR  (Avusturalya) ve 
DGNB (Almanya) dir. 
 
Bu çalışmada amaç, dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir ve enerji etkin yapı tasarımlarıyla ilgili 
yapılan çalışmaların, verilen yeşil bina sertifikalarının hangi kriterler altında alındığının araştırılması ve 
somut örnekler üzerinden incelenmesidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Binalarda Enerji Verimliliği, Enerji Etkin Tasarım, Sürdürülebilir (Yeşil) Bina, Yeşil 
Bina Sertifika Sistemleri.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In recent years, all over the world the rapidly developing innovations and industrialization in modern 
life causes serious damage to the nature. To continue our lives, we must consume natural resources 
in healthy way with balance. Therefore, studies are carried out on this subject of many branch of 
science. The topics on the agenda are how energy can be used more efficiently, saving plans and the 
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concept of sustainability related to these subjects in each country regulations, standards and 
certification systems are being developed. In this study, energy efficiency in buildings, sustainable 
architecture, green buildings, and green building certification systems commonly used in the world is 
explained with examples, and also income derived and objectives of these systems are emphasized 
on study. 
 
The buildings that are known as a green buildings are used increased energy efficiency and high 
technologies. Initial investment costs are very high of these buildings. However, they provide thermal 
efficiency of sunlight, provide the necessary water need from conservation of rain water, re-use of 
processed materials, natural light and ventilation and greatly increased their efficiency and human 
comfort conditions for after a period of time the initial investment costs are paying back. 
 
Within this research, for sustainable architecture how to use the effectively the energy, and a concrete 
evaluation methods for energy efficiency in the world and in our country are discussed. In this context, 
in the World and Turkey, some of the certain certification and certified in building certification systems 
and examples (visual and written) are investigated. Structures are known as sustainable green 
buildings, are given green building certifications if they make circumstances certain conditions. Today 
World Green Building Council (WGBC) members of several countries, have five methods that are 
widely accepted. They are; LEED (USA), BREEAM (UK), CASBEE (Japan), GREEN STAR: (Australia) 
and DGNB (Germany). 
 
In this study, the aim was sustainable and energy efficient building design studies and investigations 
of certificates that are given for green buildings under which  criteria is being taken and to examine 
concrete examples in the world and our country. 
 
Key Words: Energy Efficiency in Buildings, Energy Efficient Design, Sustainable (Green) Building, 
Green Building Certification Systems  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji, yaşam döngüsünün vazgeçilmez bir parçası olarak her alanda karşımıza çıkmaktadır. Enerji 
tüketiminin en fazla gözlendiği alanlar ise binalardır. Binalarda tüketilen enerjinin büyük oranda ısıtma 
ve soğutma sistemlerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Son yıllarda enerji tasarrufuna ve doğal 
çevrenin devamlılığına ilişkin çalışmalar hızla artmaktadır. Sürdürülebilir bir dünya için enerji 
kaynaklarının doğru kullanımı ve devamlılığı esastır. Türkiye enerji bakımından dışa bağımlı bir 
ülkedir. Kendi enerjisinin çok azını üretebilen ancak her geçen gün daha da fazla tüketen ülkemizde 
artık gerekli önlemlerin alınması ve yönetmeliklere uygun yalıtımlı binaların uygulanması gerektiği 
açıktır. Bu çalışmada doğal ve yapay çevrenin sürdürülebilirliği esasına dayanarak enerji verimliliği ile 
ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınan enerji verimliliği uygulamaları, yeşil 
bina sertifika sistemleri ve örnekleri ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınmıştır. Son olarak bu 
sertifikaların ne oranda uygulandığı istatiksel olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda Dünya ve Türkiye 
üzerinden belli sertifika sistemleri (Leed, Breeam, Casbee, Green Star, Dgnb) ve sertifika almış bina 
örnekleri verilmiştir. Enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde hızla 
artmaktadır. Bu çalışmada amaç, dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir ve enerji etkin yapı 
tasarımlarıyla ilgili yapılan çalışmaların, verilen yeşil bina sertifikalarının hangi kriterler altında 
alındığının ve ne gibi kazançlar elde ettiklerinin değerlendirilmesidir [1]. 
 
 
 
 
2. SÜRDÜRÜLEBİLİR (YEŞİL) BİNA 
 
Enerji ekonomisi yapan, sürdürülebilir enerji kullanan ve sürdürülebilir bir çevre için fosil yakıt 
tüketimini minimize eden binalara sürdürülebilir binalar adı verilir. Sürdürülebilir binalar aynı zamanda 
çevre dostu olduklarından dolayı, yeşil binalar olarak da adlandırılmaktadır. En basit terimlerle ifade 
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edilecek olursa, yeşil bir bina, inşaatı, işletmesi ve yıkımı esnasında çevreyi kirletmeyen ve su, enerji, 
atık ile malzeme kaynaklarını en uygun biçimde kullanan binalardır. Çizelge 1.’deki akış diyagramı 
binalar için ömür boyu yaşam konsepti ile sürdürülebilirliğin dört ana ilkesini özetlemektedir [2].  
 
Çizelge 1. Binaların Ömür Boyu Akış Şeması [2] 
 

 
 
Sürdürülebilir bir yapı ortaya koyarken, henüz tasarım aşamasında yaşam dönemine ilişkin maliyet 
analizleri yapılır. Bu analitik değerlendirme yöntemi yapının tasarım, yapım, kullanım, bakım-onarım 
ve yıkım süreçlerinden oluşan yaşam dönemine ait toplam maliyeti ortaya çıkarır.  
 
Sürdürülebilir yapı bileşenlerinin birçoğunun ilk yatırım maliyetleri genellikle daha yüksek, buna karşılık 
bakım ve onarım maliyetleri daha düşük, olumsuz çevresel etkileri de daha azdır. Çok yaygın olmama 
sebepleri de tamamen buna bağlanabilir. Son yıllarda özellikle büyük ve kompleks yapılarda 
sürdürebilir yeşil bina konseptinin yaygınlaştığı görülmektedir. Bunun sebebi Avrupa, Amerika ve diğer 
gelişmiş ülkelerin konuya karşı olan teşvikleridir. Verilen sertifikalarla, binalar adeta bir üst sınıfa 
taşınmakta, çevreye olan yararlarının yanı sıra kullanıcı ve mal sahipleri için de değerli kira 
bedelleriyle teşvik edici duruma gelmektedirler.  
 
 
2.1. Sertifika Sistemleri 
 
Binaların enerji verimli hale getirilmesiyle büyük oranda enerji tasarrufu sağlandığı bilinmektedir. Bu 
nedenle binaların enerji performanslarına yönelik tüm dünyada uygulanan birtakım çalışmalar ve buna 
uygun çıkarılan yönetmelik, standart ve sertifika düzenlemeleri mevcuttur. Sürüdürülebilir yeşil binalar 
olarak tanımlanan yapılara belli şartları yerine getirdikleri takdirde yeşil bina sertifikaları verilmektedir. 
Bu sertifikalar her ülkenin kendi şartlarında çıkardığı ancak İngiltere, Amerika, Avustralya, Almanya ve 
Japonya gibi ülkelerin uyguladıkları sistemlerin tüm dünyada kabul gördüğü, sürekli geliştiği ve 
yaygınlaştığı bilinmektedir. Her ülke kendi yaptırımlarını öncelikle bulunduğu coğrafi konuma göre 
belirlemekte ve bazı gelişmiş yaptırımlar ise tüm dünyada uyarlanmakta ve kabul görmektedir. 
Yeşil binalar günışığından faydalanma, ısı verimliliği, güneş enerjisi uygulamaları, su tasarrufu 
sağlayan tesisat kullanımı, yağmur suyunu tutan ve bakım ihtiyaçlarını azaltan peyzaj gibi yöntemlerle 
enerji ve su kullanımında verimlilik sağlamanın yanında, kullanılmış maddelerin yeniden işlenip 
kullanılmasından başka, yerel olarak mevcut olan maddelerin tekrar kullanılması ile kaynakların 
korunmasını amaçlamaktadır.  
 
Binaların enerji performanslarına yönelik tüm dünyada uygulanan birtakım çalışmalar ve buna uygun 
çıkarılan yönetmelik, standart ve sertifikalar Dünya Yeşil Bina Konseyi (World Green Building Council-
WGBC) tarafından düzenlenmektedir. WGBC dokuz kurucu ülke tarafından 2002 yılında kurulmuş ve 
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üye ülkelerin, büyük oranda kabul ettiği beş metot bulunmaktadır. Bunlar: LEED (Amerika), BREEAM 
(İngiltere), CASBEE (Japonya), GREEN STAR  (Avusturalya) ve DGNB (Almanya) dir. Dünyada 

yaygın kullanılan bu sertifika sistemleri 2012 yılına ait güncelleme ile Tablo 1 de gösterilmektedir [3]. 

 
Tablo 1. Dünyada Yaygın Kullanılan Sertifika Sistemleri [3] 
 

 
 
2.1.1. LEED Sertifikası (Amerika) 
 
LEED, sürdürülebilir arazi, su kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava 
kalitesi, inovasyon ve tasarım gibi madde başlıklarında puanlama yapmaktadır. Standart, gümüş, altın, 
platin gibi derecelerle sertifika verilmekte, sertifikalar, yeni inşaat ve renovasyon, var olan binalar, 
binada yaşayanlar için iç tasarım, evler, mahalle gelişimi gibi alanlara uyarlanabilmektedir. LEED 
sertifikası almış yapıların maliyetinde yüzde 1-10 arası bir artış söz konusudur. Maliyetin dönüşü ise 1-
15 yıldır. Yatırım büyüdükçe maliyet azalmakta, ayrıca gerekli yasaların olması halinde, bu tür 
binaların bir bölümü kendi için ürettiği enerjinin fazlasını şebekeye satabilmektedir [4]. Türkiye’de 2012 
yılında Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karara göre, 200 yatak ve üzeri kapasitedeki tüm hastanelerde 
uluslararası yeşil bina sertifika sistemi olan LEED zorunlu hale getirilmiştir. [5]. 
 
2.1.2. BREEAM Sertifikası (İngiltere) 
 
BREEAM (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) Temmuz 1990'da 
başlatıldığından beri yaygın bir şekilde, yeni ve var olan binalar için yapılan değerlendirmelerde 
kullanılmaktadır. ECD (Enerji ve Çevre) gibi büyük kuruluşların sponsorluğuyla, binaların çevresel 
performansları için doğru kriterleri belirlemek amacıyla hazırlanmış olan bu metot, bağımsız olarak 
uygulandığından dolayı piyasada da tanınmakta ve onay görmektedir. Önce İngiltere'de yaygınlaşan 
metot zamanla Avrupa'nın diğer ülkelerinde de kabul görmeye başlamıştır [4].  
 
2.1.3. GREEN STAR Sertifikası (Avustralya) 
 
Avustralya Yeşil Bina Konseyi (GBCA) tarafından 2003 yılında geliştirilen Green Star, BREEAM ile 
büyük benzerlik taşımakta olup, yapıların yaşam döngüsü etkilerini değerlendirmeyi hedeflemektedir. 
Bu puanlama sistemi ilk aşamada ofisler için geliştirilmiş olup, ofis tasarımları, mevcut ofis yapıları ve 
ofis iç mekânları değerlendirilmektedir. Bu sürümlere daha sonra alışveriş merkezleri ve eğitim binaları 
da eklenmiştir; günümüzde endüstri yapıları üzerinde de çalışmalar sürmektedir. Green Star, bir 
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projenin alan seçimi, tasarımı, uygulaması ve bakımı sonucunda doğrudan ortaya çıkan çevresel 
etkileri kapsayan dokuz kategori içermektedir. Bu kategoriler: Yönetim, İç Mekân Çevre Kalitesi, 
Enerji, Ulaşım, Su, Malzeme, Arazi Kullanımı ve Çevre Bilimi, Salınım, Yenilik’dir [4]. 
 
Kategori ağırlıkları Avustralya’daki farklı çevresel durumları yansıtabilmek için, eyalet ve alanlara göre 
değişiklik göstermektedir. Avustralya’daki ticari binaların % 11’i Green Star sertifikasına sahiptir ve 
artık yeşil binaların tasarımı ve inşaatı iş dünyası için kaçınılmaz bir hale gelmiştir [6].   
 
 
2.1.4. DGNB Sertifikası (Almanya) 
 
Binaların planlamasında ve değerlendirilmesinde kullanılmak üzere kurulmuş bir sistemdir. Bir 
sınıflandırma sistemi olarak, tüm ilgili sürdürülebilir yapı konularını içermektedir. Şartlara uyan projeler 
bronz, gümüş ve altın kategorilerinde sınıflandırılmaktadırlar. Alman Sürdürülebilir Yapı Sertifikası, 
kaliteye önem veren bir bakış açısı içeren, yapı planlaması ve değerlendirilmesi amacı ile Alman Yeşil 
Bina Konseyi ve Ulaşım, İnşaat ve Kentsel İlişkiler Birleşmiş Bakanlığı ortaklığında oluşturulmuş bir 
sistemdir. Çevrebilim, Ekonomi, Sosyal Kültürel ve Operasyonel konular, Teknik konular, Arazi 
Yerleşimi ve Süreçler değerlendirmeyi etkileyen faktörlerdir [7,8]. Alman DGNB sistemini diğer Yeşil 
Bina sistemlerinden ayıran en önemli özellik, binaları ömür boyu maliyetlerini de göz önünde 
bulundurarak sertifikalandırmasıdır. Sertifika sistemi teknik ve sosyal gelişmelere göre ve farklı 
uluslara göre adapte edilebilme özelliğine sahiptir. Örneğin sertifikanın en üstün seviyesi olan Dgnb 
Gold’u alabilmek için LEED platin ve BREEAM excellent’in daha üstünde puan toplanması gerekir. 
[10]   
 
2.1.5. CASBEE Sertifikası (Japonya) 
 
Japonya Sürdürülebilir Yapı Konsorsiyumu (JSBC) ve Yeşil Bina Konseyi (JaGBC) işbirliği ile 2001’de 
geliştirilen Binaların Çevresel Etkinliği için Detaylı Değerlendirme Sistemi (CASBEE) Japonya’nın yanı 
sıra Asya ülkelerinin de sürdürülebilirlik esaslarını dikkate alarak hazırlanmıştır. Bu sistemde araçlar 
binaların bulundukları aşamaya göre çeşitlilik kazanmaktadır. Başka bir deyişle binanın fonksiyonuna 
bağlı olmaksızın Tasarım; (ii) Yeni Yapılar; (iii) Mevcut Yapılar; (iv) Yenileme aşamaları için farklı 
değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Henüz geliştirilme aşamasında olan tasarım aracının amacı, 
projeye uygun yer seçimi ve projenin çevresel etkilerini azaltmak konusunda tasarım ekibine yardımcı 
olmaktır. Geçici yapılar ve sergi alanları (CASBEE for Temporary Construction)  ile müstakil konutlar 
(CASBEE for Detached House) için de iki sistem geliştirilmiş olup, bunların yanı sıra ısı adası etkisini, 
kentsel kalkınma projelerini ve binaların kentsel alan içindeki performanslarını değerlendirmek üzere 
üç sistem daha bulunmaktadır. CASBEE değerlendirme süreci diğer sistemlerden oldukça farklı bir 
yaklaşımla yürütülmekte olup, iki esasa dayalıdır. Bunlardan ilki yapının çevresel kalitesi ve 
performansı (“Q” olarak ifade edilir), diğeri yapının çevresel yükleridir (“L” olarak ifade edilir).  Q/L 
değeri yapının çevresel etkinliğini (BEE) ifade etmektedir [4]. 
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Tablo 2. Yeşil Bina Sertifikası Almış Uluslararası Örnekler [1]. 
 

 
 
Şekil 1-10 arasında farklı yeşil bina sertifikası almış Uluslararası örnekler özellikleri ile birlikte 
verilmektedir [1]. 
 

 
 

Şekil 1. Grand Rapids Art Museum (Leed Gold) 
 
New York yakınlarında bulunan Grand Rapids kenti ülkenin en yeşil kentlerinden biridir. Son yıllarda 
büyük şehirleri bile geride bırakan Grand Rapids kentinde yenilenebilir enerji kullanımı ve yeşil binalar 
benimsenmiştir. En fazla Leed sertifikası almış şehirlerarasında ilk beşte yer alan bu kent, 2004 
yılında sanat müzesi alanında ilk LEED GOLD sertifikasını alma unvanına sahiptir. İklim düzenleyen 
yalıtım ve inşaat malzemelerinin geri dönüşümü, doğal kaynak kullanımı, %70 oranında doğal ışık 
kullanımı, verimli su armatürleri sayesinde yağmur suyunun kullanımı, gri suyun geri dönüşümü gibi 
enerji etkinliği artırılmış bu bina 2004 yılında Leed Gold sertifikası almaya hak kazanmıştır. 
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Şekil 2. Newcastle-under-Lyme College (BREEAM) 
 
2008 yılında İngiltere’de Breeam sertifikası almış olan kolej, düşük karbon emisyonuna sahiptir. 
Binada yakıt olarak kolza tohumu denen ve İngilterenin 2010 yılından itibaren yakıt harcamalarının 
%5’ini kapsayan biyoyakıt kullanmaktadır. İnşaat aşamasında kolejin bahçe zeminine 2 adet yağmur 
suyu depolama tankı kurulmuştur. Bu tankların her biri 75,000 litre suyu saklayabilmektedir. Kolejde 
bulunan spor salonu nedeniyle duş için gereken su ihtiyacının %50’si, yağmur suyunu dönüştüren bu 
sistemler ile karşılanmaktadır. Dış alanlarda bazı bölümler fotovoltaik hücrelerle aydınlatılacak şekilde 
tasarlanmış, saydam cephe yüzeylerinde güneş kırıcılarla gün ışığı kontrolü sağlanmıştır. 
 

 
 

Şekil 3. SA Water Yönetim Binası, Avustralya (GREEN STAR) 
 
SA Water Yönetim Binası 2007 yılında Avustralya’nın ilk 6 yıldızlı Green Star sertifikasını almıştır. 
Geleneksel bir ofis binasına oranla %70 su tasarrufu sağlamaktadır. İnşaat aşamasında %90 oranında 
geri dönüşümlü malzeme kullanılmıştır. Uygun mevsim koşullarında %100 oranında temiz 
havalandırma, yağmur suyunun toplanıp tuvalet ve peyzajda tekrar kullanılması, susuz pisuar 
kullanımı, aydınlatma sensörleri, tek kullanımlık bardak kullanılması yasağı gibi birçok kriterle 
sertifikayı almaya hak kazanmıştır. 
 

 
 

Şekil 4. Montreal’s 780 Brewster Fabrikası-Ofisi (LEED SILVER) 
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Montreal’s binası Kanada’da bulunan eski bir fabrika binasıdır. 2007 yılında yapılan yenileme 
çalışmalarıyla ofis binasına dönüştürülmüş ve enerji verimliliği ile ilgili yapılan çalışmalarla Leed Silver 
sertifikası almıştır. Binanın %75’inin orjinalini muhafaza etmek şartıyla eklenen büyük pencere ve 
tuğlalarla ahşap bina yükseltilmiştir. Yeni standart binalara göre %50 daha fazla enerji tasarrufu yapan 
binaya ek olarak klima ve havalandırma sistemleri eklenmiştir. Daha büyük ve hareketli pencerelerle 
daha fazla doğal ışığın girmesine olanak verilmiştir. Proje aynı zamanda geri dönüşümlü non-toksik 
malzemeler içermektedir. Enerji verimli sıhhi tesisat kullanımı ile su tüketimi % 30 oranında 
azaltılmıştır. 
 

 
 

Şekil 5. Camp Aldersgate Commons Center (LEED GOLD) 
 
Amerika Arkansas’da bulunan, engelli ve ailelerine eğitim veren Aldersgate binası 2005 yılında Leed 
Gold sertifikası almıştır. Binada felsefe olarak erişilebilir tasarım kurallarına uyulmuştur. Sürdürülebilir 
doğal aydınlatma, düşük ya da non-toksik yayan malzeme kullanımı, inşaat atıklarını %75 oranında 
arıtma, jeotermal enerji kullanımı ile enerji kaynaklarından % 46 oranında tasarruf sağlaması, düşük 
akışlı sıhhi tesisat armatürleri kullanımı, yağmur suyu toplama tankı kullanımı gibi enerji etkinliği 
artırılmış sürdürülebilir çevre dostu bir yapı ortaya konmuştur. 
 

 
 

Şekil 6. Hearts Binası-New York (LEED GOLD) 
 

Amerika New York’da bulunan Hearts ofis binası 2006 yılında Leed Gold sertifikası almıştır. Yapının 
diyagonal dizaynı sayesinde %20 civarında daha az çelik kullanılmıştır. Kullanılan çeliğin %90'ı 
yeniden dönüştürülmüştür. Binadaki aydınlatma sensörlerle kontrol edilmektedir. Hearst Binası'nda 
enerji kullanımı diğer binalara göre %22 daha azdır. Çatısında toplanan yağmur suyuyla peyzaj 
bitkileri sulanmaktadır. Yüksek-verimli ısıtma ve soğutma sistemi, dışarıdaki havayı binanın %75'ini 
havalandırmak ve soğutmak için kullanabilmektedir. 
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Şekil 7. S-Ranked Nissan Headquarters in Yokohama (CASBEE) 
 

Japonya Yokohoma’da bulunan Nissan Headquarters binası 2008 yılında Casbee sertifikası almıştır. 
Binada doğal ışık kullanımı güneşi takip eden lensler tarafından maksimuma çıkarılmıştır. Pencere 
panjur seçimi ile de klima enerji tasarrufu kontrollü bir şekilde yapılmaktadır. Aydınlatma ve klima için 
enerji (CO2) azaltımı sağlanmıştır. Atık suların geri dönüşümü, yağmur suyunun toplanması ve drenaj, 
kentsel ısı adası etkisini azaltmak için yeşil çatı kullanımı, geri dönüşümlü malzeme kullanımı gibi 
kriterler sayesinde sertifika almıştır.  
 

 
 

Şekil 8. Met Office, Exeter, UK (BREEAM) 
 

İngiltere’de bulunan Met Ofis binası 2003 yılında, bina tasarımı ve üretim alanında ‘Breeam Çok İyi’, 
binanın işletilmesi ve yönetimi için ‘Breeam Mükemmel’ sertifikası almıştır. %10 oranında yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanılmıştır, %74 oranında bina atık sistemi geri dönüşümlüdür. Yağmur suyu 
bahçede bulunan gölette toplanmakta ve geri dönüştürülerek temizlik ve sulamada kullanılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 9. 7 More London Riverside binası. (BREEAM Outstanding) 
 

İngiltere’de bulunan 48.000 m
2
 alana sahip, (4futbol sahası büyüklüğüne eşdeğer) 7 More London 

Riverside ofis binası, dünyada ‘Üstün Breeam’ sertifikasına sahip tek binadır. Kullanılan beton içinde 
% 80 geri kazanılmış agrega kullanılmıştır. Enerjisinin %25’ini yerinde üretebilmesi %74 oranında CO2 
salınımında tasarruf sağlaması gibi özelliklere sahiptir. Gölge ve yalıtım sunmak için tasarlanmış 
yüksek performanslı bir cephenin yanı sıra, binanın sıcak su üreten güneş panelleri, yeşil çatılar ve 
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tam otomatik bina yönetim ve ölçüm sistemlerine sahiptir. Kombine Soğutma Isıtma ve Güç (CCHP) 
trijenerasyon tesisi, soğutma ve ısıtmada düşük karbon kaynağı ile bina % 55 daha az CO2 emisyonu 
sağlamaktadır.  

 

 
 

Şekil 10. Atert-Lycée binası Luxemburg (DGNB) 
 

24,846 m
2
 alana sahip, 2008 yılında inşa edilmiş olan bina 2010 yılında DGNB silver sertifikası 

almıştır. Bina değerlendirmesinde: %67,2, Ekolojik kalite: %72,2, Ekonomik kalite: %89,0, 
Sosyokültürel ve fonksiyonel kalite: %67,7, Teknik kalite: %52,6, Süre kalitesi: %39,1 olarak 
değerlendirilmiştir. 
Tablo 3. Yeşil Bina Sertifikası Almış Ulusal Örnekler [1]. 
 

 
Şekil11-20 arasında farklı yeşil bina sertifikası almış Uluslararası örnekler özellikleri ile birlikte 
verilmektedir [1]. 
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Şekil 11.Gordion Alışveriş Merkezi (BREEAM) 
 
Ankara’da bulunan Gordion Alışveriş Merkezi 2009 yılında, ‘Çok İyi Breeam’ sertifikası almıştır. Kendi 
enerjisini kısmen üretmekte, alışveriş merkezi’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık % 18’i kojenerasyon 
sistemi ile sağlanmaktadır. Sistemin verimliliği ile diğer alışveriş merkezlerine kıyasla daha az 
karbondioksit salımına imkân vermeyi hedeflemektedir. Gordion Alışveriş Merkezi’nin metro istasyonu 
üzerinde konumlanması, ziyaretçilerden kaynaklanan CO2 salımının da aza indirgenmesini 
sağlamaktadır.  

 
 

Şekil 12. Eser Yeşil Binası - Ankara (LEED PLATIN) 
 

Ankara’da bulunan Eser Yeşil Binası 2010 yılında, LEED sertifikaları arasında en yüksek kademeli 
olan ‘Leed Platin’ sertifikasını Türkiye’de ilk kez almıştır. Binanın yapı malzemelerinin seçiminde; 
çevre, sağlık, hijyen, en yakın bölgeden temin, yerli ürün tercihi ve geri dönüşüm gibi kriterler dikkate 
alınmıştır. Bina çatısında 120 mm, tüm dış cepheye açık duvarlarda ise 80 mm yalıtım yapılmıştır. 
Binada bütün camlar üç cam (Triple-glazed) ve yarı yansıtıcıdır. Bina çatısında güneş pilleri ve rüzgar 
türbini yerleştirilmiştir. Jeotermal enerji-ısı pompası kullanılmıştır. Atık su geri dönüşümü kullanılmıştır. 
Binada yağmur suyu depolanmakta ve peyzaj sulamada kullanılmaktadır. Doğayla dost zararsız 
malzeme seçilmiş inşaat aşamasında atıkların geri dönüşümü sağlanmıştır.  
 

 
 

Şekil 13.  Siemens Fabrika Binası-Gebze (LEED GOLD) 
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Siemens Fabrika Binası 2009 yılında, Türkiye’nin ilk ‘Leed Gold’ sertifikasını almıştır. Aydınlatma, 
ısıtma, soğutma ve HVAC sistemlerinde %30 enerji tasarrufu, aydınlatmada  % 50, % 70 de su 
tasarrufu sağlanmaktadır. Topografyaya minimum müdahale edilmiş, etkili bir peyzaj tasarımı 
yapılmış, ulaşım arterleri yaya ve araç olarak tamamen ayrılmıştır. Çatıda toplanan yağmur suyu özel 
filtreleme sistemleriyle sulama suyuna dönüştürülmüş, yeşil alanlar damlama suyuyla sulama 
yapılacak biçimde tasarlanmış, bina içinde pisuarlar susuz temizlenme sistemiyle yapılmış, gün 
ışığından maksimum faydalanılmıştır. Binada güneş kırıcılar kullanılmış, cephede iyi bir ısı yalıtımı 
uygulanmış, çatı kaplamasında özel yansıtıcı bir malzeme kullanılarak %85 güneş enerjisinin 
yansıtılması sağlanmış, atık ve zehir içermeyen geri dönüşümlü malzemeler ve güneş ışınlarını iyi 
yansıtan açık renkli malzemeler kullanılmıştır.  
 

 

 
 

Şekil 14.  Philips Ofis Katı-İstanbul (LEED SİLVER) 
 

İstanbul’da bulunan Philips Ofis Katı ‘Leed Silver’ sertifikası almıştır. Aydınlatmada %30 tasarruf, klima 
sistemlerinde sıradan bir ofise göre %35 tasarruf sağlanmıştır. Diğer ofislere göre %30 daha temiz 
hava verilmektedir. Bina diğer uygulamalara göre %40 daha fazla yalıtılmıştır. Yağmur suyu toplanıp 
tekrar kullanılmakta, susuz pisuarlar kullanılmaktadır %40 oranında su tasarrufu yapılmaktadır. 
 

 
 

Şekil 15.  Unilever Türkiye Merkez Ofisi (LEED SILVER) 
 
İstanbul’da bulunan Unilever Türkiye Merkez Ofisi ‘Leed Silver’ sertifikası almıştır. Ofis maksimum gün 
ışığından yararlanacak şekilde inşa edilmiştir. Çatıda toplanan yağmur suyuyla kullanılan pisuvarların 
temizlenmesinde normalden %30-%40 daha az su tüketilmektedir. Aydınlatmada %35, klima 
sistemlerinde %35, CO2 emisyonlarında %30 tasarruf sağlanmıştır. Normal ofislere göre iç hava %30 
daha temizdir. Sıradan bir binaya göre %40 daha iyi yalıtılmıştır. 
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Şekil 16. Redevco Erzurum AVM (BREEAM) 
 
Erzurum Alışveriş Merkezi, Türkiye’nin BREEAM Sertifikası’na sahip ilk Binasıdır. Merkez, kendi 
enerjisini kısmi olarak üretip bu enerjiyi atık ısı, ısıtma ve soğutmada kullanarak, Türkiye’deki diğer 
alışveriş merkezlerine kıyasla daha az CO2 emisyonu üretmektedir  
 

 
 

Şekil 17.  THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi (LEED GOLD) 
 
İstanbul’da bulunan THY teknik uçak motoru bakım merkezi 2010 yılında ‘Leed Gold’ sertifikası 
almıştır. %25 enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Gün ışığından maksimum 
faydalanılşmıştır. %30 daha temiz hava sağlanmıştır, binanın çatısı yansıtıcı malzeme ile kaplanmış, 
doğal soğutma sağlanmıştır, inşaat sırasında kullanılan malzemelerin %10’u geri dönüşümlü 
malzemelerden seçilmiştir. Kullanılan malzemelerin %40’ı yerli kaynaklardır, atık yönetimi sayesinde 
hafriyat toprağının %78’i dolgu olarak kullanılmıştır. Yağmur suyu toplanmasıyla %60’ı aşan su 
tasarrufu sağlanmıştır. Peyzajda kullanılan bitkiler az su gerektiren bitkilerden seçilmiş, tesisin 
yollarında ve park alanlarında ısı adası etkisine karşı asfalt yerine açık renkli beton kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 18.  Torium AVM-İstanbul (LEED GOLD) 
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İstanbul’da bulunan Torium Alışveriş Merkezi 2011 yılında ‘Leed Gold’ seviyesinde sertifika almaya 
hak kazanan Türkiye’deki ilk alışveriş merkezi ve Avrupa’nın en büyük binalarından birisi olmuştur. 
Torium’da %33 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır. %45 oranında su tasarrufu sağlanmıştır, CO2 
salımı düşüktür, Otoparkların %50’si, ısı etkisi azaltmak için yer altında bulunmaktadır Pisuvarlar ve 
klozetlerin tamamında atık su kullanılmaktadır, Türkiye’nin en büyük kapalı kar merkezi olan 
Snowpark’ın soğutmasında kullanılan enerji, kış aylarında binanın ısıtmasında kullanılarak ısıtma için 
kullanılan enerjiden ciddi oranda tasarruf sağlanmaktadır. İnşaat maliyetinin %37’si kadar geri 
dönüştürülmüş yerel malzemeler kullanılmıştır. Bina içerisine uluslararası standartlara göre %30 daha 
fazla taze hava verilmektedir.  
 

 
 

Şekil 19.  Toyota Plaza Onatça-Adana (BREEAM-Very Good) 
 
Adana’da bulunan Toyota Plaza Onatça 2010 yılında ‘Çok İyi Breeam’ sertifikası almıştır. Dış alan ve 
çatılarda açık renkler kullanılarak ısı adası etkisi düşürülmüştür. Yağmur suyu toplanıp pisuvarlar ve 
peyzaj sulamasında kullanılmıştır. Bina çatısında yer alan piller sayesinde yıllık %20 oranında elektrik 
enerjisinden tasarruf sağlanmıştır. İnşaat esnasında atıkların %75’i geri dönüştürülmüştür. Binada 
%25 oranında geri dönüştürülmüş ve %75 oranında yerli malzeme kullanılmıştır. Binadaki taze hava 
oranı standartlara göre %40’ın üzerindedir. Gün ışığından maksimum faydalanılacak biçimde 
tasarlanmıştır. 
 

 
 

Şekil 20.  Smart Plaza-İstanbul (BREEAM) 
 

İstanbul’da bulunan Smart Plaza 2010 yılında aldığı ‘Breeam’ sertifikasıyla Türkiye’deki Breeam 
sertifikalı ilk ofis binası olmuştur. Güneş enerjisini en verimli şekilde kullanıp gün ışığından daha çok 
yararlanılan binada, ısı verimliliği de artmaktadır. Yağmur suyu arıtma sistemiyle toplanılan su, 
tuvaletlerde ve peyzajda kullanılmakta, yapıda yeniden işlenmiş malzemeler kullanılmaktadır. İki 
bloktan oluşan Smart Plaza’da doğal aydınlatma ve havalandırma sayesinde iç mekânlardaki hava 
kalitesi artarken, çalışma verimi de artmaktadır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Binalar enerji tüketiminin çok büyük bir kısmına sahiptir. Bu yüzden Yeşil Binalar daha az enerji 
tüketen, daha sağlıklı koşullar sunan, doğayla dost bir yaşam sunmayı amaçlamaktadır. Yeşil Bina 
sertifikaları ile binaların enerji harcamaları, CO2 salınımları, ekolojik yaklaşımları kıyaslanıp 
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derecelendirilebilmektedir. Binalar arası böylesi bir kritiğe olanak vermeleri bakımından bu sertifikalar 
tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu sayede, çevreye olan faydalarının yanı sıra binalar prestij 
kazanmakta kira bedelleri artmakta aynı zamanda yeşil bina tasarlamak isteyen mimar mühendisler 
için bir kılavuz niteliği taşımaktadır. 
 
Bugün sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu vb. pek çok isim altında karşımıza çıkan doğayla 
uyumlu yapılar, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, 
bütüncül bir anlayışla ve sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o 
yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve 
atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tarif 
edilebilir [7]. 
 
Anlatılan sertifika sistemlerinin farklı ülke ve coğrafyalara adaptasyonu ise sorgulanmaktadır. Çünkü 
her ülkenin ekolojik yaklaşımı, ihtiyaçları, eksikleri coğrafyaları farklıdır ve bu sertifikaları tek bir 
puanlama sisteminde her türlü bölgeye uyarlanması bazen sağlıksız sonuçlar verebilmektedir. Breeam 
sertifikası bu bakımdan diğer ülkelerin koşullarına adaptasyon açısından daha avantajlı sayılmaktadır. 
Amerika’nın Leed sertifikası ise devamlılık bakımından ciddi eleştiriler almış ve son yıllarda yapılan 
birtakım düzenlemelerle Leed sertifikası veren kurumlar yapıları belli yıllarda denetlemeye karar 
vermişlerdir. Böylece sürdürülebilirlik esasına uymayan ve belirlediği koşullar dışına çıkan binalardan 
sertifika geri alınabilmektedir. DGNB ise, LEED ve BREEAM’de olmayan sosyal ve ekonomik faktörleri 
de içine alan çok kapsamlı bir sertifikadır. DGNB, zaten yüksek olan Alman bina standartlarının 
üzerine çıkmaya çalıştığı için bugünkü haliyle en düşük seviyesi olan DGNB-Bronz, LEED-Altın ve 
BREEAM-Çok İyi seviyelerinin üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle Alman sisteminin yaygınlaşması 
özellikle yapı sektörünü standartlarının yüksek olmadığı ülkelerde zaman alacağı düşünülmektedir[9]. 
 
Leed, kullanıcı sayısı fazla olması ve enerji yükünün fazla olmasıyla, bu binalara yapılan 
iyileştirmelerle çevreye büyük oranda fayda sağlanacağı gerçeğine dayanarak daha çok ticari yapılara 
yoğunlaşmıştır. Breeam ise ilk kurulduğu günlerden itibaren evler için de uygulanabilir kriterler 
sunarak, bugün verdiği sertifika sayısı Leed’den daha fazladır. 
 
Türkiye’de sertifika almış bazı binaların yüklenici firma yetkilileriyle yapılan görüşmelerden alınan 
bilgilere göre, sertifikaya sahip olabilmek için ayrılan mali yükün fazla olduğudur. İnşaat 
malzemelerinin en küçük parçasına kadar belli standartları belgeleme zorunluluğu olduğundan bu 
malzemeler yurtdışından alınmakta ve maliyet artmaktadır. Bu konuda Türkiye’de malzeme 
üreticilerinin bilinçlendirilmesi ve yerli üretimde standartlara uygun ve belgelenmiş ürünlerin piyasaya 
sürülmesi yeşil bina yapımında maliyeti düşürmeye yardımcı olacaktır [10]. 
 
Dünyada en yaygın olarak kullanılan LEED ve BREEAM sertifikalarının Türkiye’de uygulanırken nasıl 
değişikliklere uğramaları gerektiği ile ilgili araştırmalar birçok üniversitede akademisyenlerce ve özel 
kuruluşlarca yapılmaktadır. Şu anda her bir ülke gerçeğine bakıldığında, iklim farklılıklarından, 
malzeme yeterliliği ve coğrafya farklılıklarına, enerji üretiminden, kültürel adaptasyona ve hukuki alt 
yapaya kadar farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle doğru olan her ülkenin kendi 
sertifikasyon sistemine sahip olması, eksik olduğu alanların geliştirilmesine yönelik olarak kriterlerin 
belirlenmesidir. Bu anlamda deprem bölgesinde yer alan Türkiye’de bununla ilgili kriterlerin puanlama 
yabi tutulması yerinde olacaktır. Ulusal sertifika oluşturulması konusunda özel sektör, sivil toplum 
örgütleri, meslek odaları bu konuda yoğun bir şekilde çalışmaları ve bilinçlenmelidir. 
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NET-SIFIR BİNALAR VE KENTLER İÇİN AKILCI EKSERJİ 
YÖNETİM MODELİ 

 
 

Şiir KILKIŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günümüzün artan toplumsal ve çevresel sorunları enerji kaynaklarının daha akılcı kullanılmasını 
gerektirmektedir. Net-sıfır hedefi, enerji kaynaklarını  
 
daha etkin kullanan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten binalar ve kentlere yön 
vermekte olup, yıl boyunca tükettikleri kadar enerji üreten, “öz yeterliliğe” sahip, öncü örneklerin ortaya 
çıkmasını sağlayacak bir hedef sunmaktadır. Bu araştırma, net-sıfır hedefine ulaşma yolunda enerji 
kaynaklarının içerdiği yararlı iş potansiyelinin (ekserjisinin) üst düzeyde değerlendirilmesine bağlı 
olarak, enerji tüketiminin ve CO2 salımlarının azaltılması için stratejik bir yaklaşım sunan Akılcı Ekserji 
Yönetim Modeli (REMM) nin rolünü analiz etmiştir. Birden çok verimlilik ölçütünü sentezleyen bu 
Modelin rolü, yüksek performanslı bir bina örneği olarak Türkiye’nin ilk LEED Platin binası ve örnek bir 
kent olarak İsveç’in Stockholm ve Uppsala şehirlerindeki yerleşim yerleri üzerinden ele almıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre, net-sıfır enerji ve net-sıfır ekserji hedefinin gerçekleştirilmesi için Modelin 
anahtar nitelikte olduğu görülmüştür. Sürdürülebilir kalkınmanın odağını oluşturan enerji, çevre, toplum 
ve ekonomi dörtlüsünün daha uyumlu olmasına katkı sağlayan yüksek performanslı binalar ve kentlere 
ışık tutması beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Net-sıfır, Ekserji, Yüksek performanslı binalar, Sürdürülebilir kentler, Enerji   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The increasing societal and environmental problems of today necessitate that energy sources are 
used more rationally. The net-zero target gives direction to buildings and districts that more effectively 
use energy sources and produce energy from renewable energy sources so that leading “self-
sufficiency” examples producing as much energy as consumed on an annual basis can take place. On 
the path towards reaching the net-zero target, this research analyzes the role of the Rational Exergy 
Management Model (REMM) that presents a strategic approach to reduce energy consumption and 
CO2 emissions based on the usage of the useful work potential (exergy) of energy sources to the 
highest extent. The role of this Model that synthesizes more than one efficiency metric is analyzed 
through Turkey’s first LEED Platinum building as a high performance building example and the Östra 
Sala backe project in the city of Uppsala in Sweden as an example district. The results indicate that 
the Model has a key role in the realization of net-zero energy and net-zero exergy targets. Moreover, 
the Model is found to hold light to high performance buildings and districts that contribute to making 
the energy, environment, society, and economy quartet more compatible for sustainable development.  
 
Key Words: Net-zero, Exergy, High performance buildings, Sustainable districts, Energy 
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Günümüzde enerji kaynaklarının daha akılcı kullanılması bir gereklilik haline gelmiştir. Ülkemizin enerji 
dengesi kapsamında, 2011 yılında 114,5 bin ton eşdeğer petrol (btep) olan birincil enerji arzının 90,2 
btep ya da % 78,7’si ithal edilmiştir [1]. Cari açığı doğrudan etkileyen bu ithalat miktarının tüketim 
kalemlerine bakıldığında, sektörlerin nihai enerji tüketimi olan 86,9 btep’in 29,9 btep’inin ya da yaklaşık 
% 35’i konut ve hizmet sektöründe tüketildiği görülmektedir. Diğer yandan, yaklaşık 4 milyar TL’ye 
karşılık gelen toplam enerji tasarruf potansiyelinin % 30’u binalardan sağlanabilecek durumdadır [2]. 
Buradan anlaşıldığı gibi, yapılı çevrenin enerji performansı ülkemizin enerji ithalatının, carı açığının ve 
karbondioksit (CO2) salımlarının azaltılmasında önemli bir çözüm payına sahip olabilecek niteliktedir. 
 
Bu çözüm payının etkin bir şekilde yakalanması için yenilikçi çözümlerin geliştirilerek uygulanması 
önem taşımaktadır. Yenilikçi çözümler kapsamında, alışılagelmiş günlük enerji tüketimleri içerisinde 
gömülü olan verimsizlikleri giderebilecek, binaların enerji yoğunluğunu azaltabilecek ve binaların enerji 
tüketiminde daha köklü değişikliklerin sağlanmasına hizmet edebilecek çözümler gerekmektedir. Bu 
arayış içerisinde “net-sıfır” bina hedefi, yıl bazında tüketilen enerji miktarı kadar enerji üretme hedefini 
ifade etmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için, bir binanın enerji tüketimi için gerekli olan enerji 
miktarının yıl boyunca binanın öz kaynaklarından üretilen enerji miktarına eşit olması gerekmektedir. 
 
Yıllık enerji kullanımı bazında binaların “öz yeterli” olduğu noktayı temsil eden net-sıfır hedefinin temel 
çerçevesi kapsamında tüketim ve üretim miktarlarının ölçüldüğü sınır koşullarının da önemli olduğu 
belirtilmektedir, örn. binanın yakın çevresinde yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilen enerji [3, 
4]. Ancak bunun ötesinde, enerjinin sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da ölçülmesinin gerekliliği 
ortaya konmuştur [5]. Böylece, net-sıfır hedefiyle uyumlu bir binanın, elektrik şebekesi ve yerel ısıtma 
sistemleri ile yapabileceği enerji alış verişleri dikkate alınarak, enerji sistemi ile yapabileceği enerji 
değişimlerinin hem nicelik hem de nitelik bazında eşitliliğinin sağlanmasına dikkat edilmelidir [5,6].  
 
Bu makalede, bir yandan enerji kaynaklarının israf edilmeden daha akılcı kullanılmasına, diğer yandan 
yerli enerji kaynaklarından daha etkin yararlanılmasına olanak tanıyan bir senaryo değişikliği için 
gerekli olan net-sıfır hedefi örnekleriyle beraber ele alınmıştır. Bu senaryo değişikliği için, mevcut 
duruma gelinceye dek göz ardı edilen ancak enerji kaynaklarının sahip olduğu ölçülebilir özellikleri 
arasında dikkate alınması gereken “ekserji” kökenli metriklerin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
bu araştırmada, net-sıfır hedefine ulaşma yolunda enerji kaynaklarının içerdiği yararlı iş potansiyelinin 
(ekserjinin) üst düzeyde değerlendirilmesine bağlı olarak, enerji tüketiminin ve CO2 salımlarının 
azaltılması için stratejik bir yaklaşım sunan Akılcı Ekserji Yönetim Modeli’nin rolünü analiz edilmiştir 
[6,7]. Bu modelin rolü yüksek performanslı bir bina örneği olarak Türkiye’nin ilk LEED Platin binası ve 
örnek bir kent olarak İsveç’in Uppsala şehrindeki Östra Sala backe projesi üzerinden ele almıştır. 
 
 
 
 
2. AKILCI EKSERJİ YÖNETİM MODELİ (REMM)  
 
Ekserji, temel alınan bir referans çevre sıcaklığı bazında Carnot çevrimine göre bir enerji kaynağının 
oluşturabileceği ısı farklılığına dayanarak, elektrik üretimi ya da iklimlendirme gibi enerji hizmetleri için 
gerekli olan yararlı iş yapabilme potansiyelini ölçmektedir [8]. Böylece, enerji kaynaklarının 
sağlayabildiği farklı düzeydeki yararlı iş yapabilme potansiyellerine göre ayrıştırılabilmesine imkân 
tanımaktadır. En temelden, enerji çevrimi için yakılan bir birim doğal gazın ekserji değeri, bir birim atık 
ısının ekserji değerinden çok daha yüksektir. Bu nedenle, enerji sisteminde doğal gazın elektrik üretimi 
gibi daha yüksek iş potansiyeli gerektiren enerji hizmetlerinde kullanılmasına öncelik tanınmalıdır.  
 
Akılcı Ekserji Yönetim Modeli (Rational Exergy Management Model – REMM), enerji taleplerini 
karşılayacak olan enerji kaynaklarının içerdiği yararlı iş potansiyeli değerini dikkate alarak planlanması 
ve enerji sistemi genelindeki CO2 salımlarının azaltılması için stratejik bir yaklaşım sunmaktadır [6,7]. 
Elektrik üretimi ya da iklimlendirme gibi farklı enerji taleplerini karşılayacak olan enerji kaynakları 
içerdiği yararlı iş potansiyeli değerine göre planlandığında, enerji kaynaklarının daha uyumlu taleplere 
yönlendirilmesi ve böylece, enerji sistemi genelindeki enerji israfına ve enerji tüketimine bağlı olarak 
meydana gelen CO2 salımlarının azaltılması mümkün olmaktadır. Enerji kaynaklarının içerdiği yararlı 
iş potansiyeli ya da ekserji (εarz) ve enerji taleplerinin karşılanması için gerekli olan ekserji (εtalep)  
kapsamında arz ve talep açısından ekserji değerlerinin karşılaştırılması için ψRı parametresi önem 
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taşımaktadır. Bu parametrenin değeri 0 ile 1 arasında değişmekte olup, ekserji taleplerinin yerine 
getirilmesi için kullanılan ekserji arzı bazında sırasıyla en düşük ve en uyumlu enerji kullanımlarını 
ifade etmektedir. İklimlendirme gibi düşük ekserji talebi olan bir enerji hizmeti için doğal gaz gibi 
yüksek ekserji talebi olan bir enerji kaynağı kullanıldığında ψRı parametresinin değeri 0’a yakındır. Bu 
parametre Denklem 1’de verildiği gibi ekserji talebi ve ekserji arzı arasındaki orana dayanmaktadır. 
 
 (boyutsuz)   (1) 
 
Denklem 1, tek bir bina sistemi i =1 ya da bir kent kapsamında birden fazla bina sistemi için εtalep ve εarz 
arasındaki oranın değerini vermektedir. Ekserji değerleri, enerji miktarının ilgili Carnot faktörü ile 
çarpımına eşittir. Doğal gaz için Carnot faktörü, referans toprak sıcaklığı olarak 283 K ve yakılarak 
tüketilen doğal gazın yanma sıcaklığı olarak 2000 K kabul edildiğinde, birim enerji başına 0,86’dir (1-
(283K/2000K)). Diğer yandan, bir binanın insan konfor düzeyine uygun bir şekilde iklimlendirilmesi için 
gerekli olan yaklaşık 298 K yine referans olarak 283 K ile birlikte ele alındığında, birim enerji başına 
0,05’lik bir ekserji talebi olduğu anlaşılmaktadır (1-(283K/298K)). Bu nedenle, bu kullanım seçeneği için 
ψRı parametresinin değeri Denklem 1’den birim enerji başına 0,06 gibi düşük bir değerdir (0,05/0,86). 

Buna göre ekserji talebi için harcanan enerji kaynağının ekserjisi büyük ölçüde israf edilmektedir. 
 
Enerji sistemi bazında birden çok verimlilik ölçütünü analitik olarak sentezleyen Akılcı Ekserji Yönetim 
Modeli’nin en temel formülü Denklem 2’de verilmektedir. Denklem 2, belirli bir miktar enerji kullanımı Pi 
için enerji sistemi genelinde meydana gelen CO2 salımlarını “sistemler-arası” bir sınır koşullu ile ele 
almaktadır [6,7]. Bu sistemler-arası sınır koşullunun sağlanması için Denklem 2’de ψRı parametresinin 
kritik bir rolü bulunmaktadır. Buna göre, analiz edilen bina sistemi i tarafından (1-ψRı) değeri kadar israf 
edilen kaynak ekserjisinin enerji sistemi kapsamında bu sefer başka bir sistem j tarafından ayriyeten 
temin edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bir bina sistem i sınırının ötesinde, o binanın enerji sistemi 
genelinde sorumlu olduğu ek kaynak israfının ve dolaylı CO2 salımlarının dikkate alınması önemlidir. 
Denklem 2’de hem doğrudan hem de (1-ψRı) değerine bağlı olan dolaylı CO2 salımları toplanmaktadır.  
 
 (kg CO2 )                (2) 
 
Denklem 2, bir bina sistemi ya da ilgili bina sistemleri i için yukarıda özetlenen “sistemler-arası” sınır 
koşullu kapsamında ψRı değerine bağlı olarak meydana gelen ek kaynak israfından ötürü ek CO2 
salımlarını da içeren toplam CO2 salımları (compound CO2 emissions - ∑CO2i) değerini vermektedir 

(ayrıntıları için bkz. [6]). Bu değer, tüketilen enerji kaynağının ya da enerji kaynaklarının ortalama CO2 
içeriği olan c değerlerinin, kullanılan enerji teknoloji(leri)nin enerji verimliliği η değerlerinin ve analiz 
edilen boyut (tek bina ya da kent boyutunda ilgili bina sistemleri) bazındaki enerji miktarının toplamı 
olan sigma Pi değerinin bir fonksiyonudur. Denklem 2’de yer alan ψRı değeri her ne kadar düşük ise, 
ilgili bina ya da binalar sistemleri i için toplam CO2 salımları doğrudan CO2 salımlarına görece daha 
fazladır. Böylece, enerji sistemi genelinde ek kaynak sarfiyatı ve CO2 salımlarının azaltılması için ψRı 
parametresinin mümkün olduğunca daha yüksek değerlere kavuşturulması bir gerekliliktir. Bu ihtiyaç 
aynı zamanda “net-sıfır” binalar ve kentler kapsamında hedefe yakınsama stratejileri için de gereklidir. 
 
 
 
 
3. NET-SIFIR HEDEFİNE YÖNELİK BİNA ÖRNEĞİ: ESER YEŞİL BİNA  
 
Birden çok verimlilik ölçütünü sentezleyen REMM Modeli, Türkiye’nin ilk LEED Platin sertifikasını alan 
Ankara’daki ESER Yeşil Binası’nın bütünleşik sistem tasarımı sürecinde değerlendirilmiştir. REMM 
Modeli, binanın mekanik tesisatı kapsamında birden fazla bina teknolojisinin bir bütün olarak ψRı 

parametresinin değerini yükseltecek şekilde bir araya gelmesine yol göstermiştir. Bina bünyesinde 
elektrik gibi yüksek ekserji ya da yüksek nitelikli enerji üretimi gerçekleştiren sistemler olarak, mikro 
birleşik ısı ve güç sistemi, güneş hücreleri, bina entegre güneş hücreleri (BIPV) ve mikro rüzgâr türbini 
bir araya getirilmiştir. Bu sistemlerden üretilen elektrik enerjisi öncelikle bina kapsamındaki yüksek 
ekserjili taleplerin karşılanması için kullanılmıştır. Yüksek ekserji talepleri, pilot olarak ele alınan güneş 
boruları gibi tekniklerin etkin olduğu alanlar dışındaki alanların aydınlatması ve elektronik cihazlar için 
gereken priz yüklerinin karşılanması için gerekli olan taleplerdir. Diğer yandan, iklimlendirme gibi 
düşük ekserji ya da düşük nitelikli enerji gerektiren talepler, birleşik ısı ve güç sisteminin atık ısısı, ısı 
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pompası ve soğurmalı soğutma sistemi ile karşılanmıştır. Bunun yanı sıra, iki farklı enerji depolama 
tankları yoluyla düşük nitelikli enerji miktarının düşük ekserji talepleri ile zaman ekseninde buluşması 
sağlanmıştır. Bina kapsamında yer alan farklı bina teknolojileri Şekil 1’de bir yandan yüksek ve düşük 
ekserji diğer yandan da arz ve talep taraflarına dayalı olarak bir matris kapsamında özetlenmiştir [6].   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Yüksek ve Düşük Nitelikli Enerji Gerektiren Taleplere Yönelik Bina Teknolojisinin Harmanlanması [6,7] 

 
Yüksek ve düşük nitelikli enerji gerektiren talepler bazında Şekil 1’de özetlenen bina teknolojilerinin 
harmanı kapsamında enerji miktarlarına göre ağırlıklandırılmış ψRı parametresinin değeri 0,79’dir. Bu 
değer, standart bir bina kapsamında alışagelinen yöntemler ile temin edilen elektrik ve harcanan doğal 
gaz için ortalama ψRı değeri olarak kabul edilebilecek 0,18 değerinden 0,61 puan artışı sağlamaktadır. 
REMM modeli bazında önemli bir verimlilik artışı olan bu değer aynı zamanda enerji kaynaklarının 
daha akılcı kullanılması yoluyla binanın hem enerji hem de ekserji yüklerinin azaltılmasında yararlı 
olmuştur. Binanın bu ve diğer özellikleri, LEED Platin bina belgelendirmesinde “Tasarımda Yenilik” 
kategorisinde dikkate alınan faktörler arasında yer almıştır. Şekil 2, EnergyPlus v6 programı ile 
gerçekleştirilen bina benzetimi verilerine dayanarak binanın saatlik ekserji yüklerini sunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diğer yandan, binanın bu özelliği, enerji kaynaklarını daha akılcı kullanılması yoluyla daha az enerji 
gerektiren ve üretim anlamında kendine daha çok yetebilen, öz yeterlilik  
  

 
 

Şekil 2. EnergyPlus v6 ile Yapılan Bina Benzetimi Verilerine Dayanarak Binanın Saatlik Ekserji Yükleri [9] 

 
Şekil 2. EnergyPlus v6 ile Yapılan Bina Benzetimi Verilerine Dayanarak Binanın Saatlik Ekserji Yükleri [9] 
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Net-sıfır enerji ve net-sıfır ekserji hedefine ulaşma yolunda, bir binanın yıl bazında tükettiği enerjinin 
miktarı ve niteliği kadar enerji üretmesi gerekmektedir. Bunun için bir yandan enerji ve ekserji 
taleplerinin azaltılması, diğer yandan da azaltılan bu taleplere uygun enerji kaynakları ile enerjinin yine 
uygun dönüşüm teknolojileriyle üretilmesi gerekmektedir. Net-sıfır hedefine yönelik bina örneği olarak 
ESER Yeşil Binası ele alındığında, Şekil 1’de özetlenen yaklaşım yoluyla düşük nitelikli talepler için 
kullanılan enerji kaynaklarının enerji miktarları bazında ağırlıklandırılmış ortalama Carnot faktörü 0,21 
olarak bulunmuştur [7]. Diğer yandan, üretilen elektriğin tümüyle yararlı mekanik işlemlerde 
kullanılabileceği için literatürde Carnot faktörü 1 olarak verilmiştir [8]. Ekserji bazında net-sıfır hedefini 
ortaya koyan Denklem 3 kapsamında ilgili benzetim değerleri dikkate alındığında, binanın yıl boyunca 
60 kWh/m

2
-yr ekserji talebinin bulunduğu ve buna karşılık olarak kendi öz enerji üretim teknolojileri ya 

da anlaşmalı yeşil elektrik alımları yoluyla 62 kWh/m
2
-yr ekserji üretiminin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 
(boyutsuz)         (3) 

 
Denklem 3’de net-sıfır ekserji bina (NSEKB) hedefi, yıl boyunca belirli bir zaman dilimi k (saat vb.) için 
binanın yıllık ekserji tüketimi (AEKT) ve binanın kendi öz enerji üretim teknolojileri ya da anlaşmalı 
yeşil elektrik alımları yoluyla temin ettiği ekserji (εon) bazında ifade edilmektedir. Bir bina yıl bazında bu 
iki değerin çıkarımını sıfır değerine eşitleyebiliyor ise net-sıfır ekserji hedefine ulaşmış demektir. 
Yukarıdaki örneğin bu kapsamında ele alınması gereken bir örnek olduğunun belirtilmesi mümkündür.  
 
 
 
 
4. NET-SIFIR HEDEFİNE YÖNELİK KENT ÖRNEĞİ: STOCKHOLM VE ÖSTRA SALA BACKE  
 
Net-sıfır hedefine ulaşma yolunda bir bina bazında ortaya konulan stratejilerin ölçek farkıyla bir kent 
bazında uygulanabileceği yönleri bulunmaktadır. Bu anlamda, net-sıfır hedefini yakalamış ya da net-
sıfır hedefine yaklaşmış bir bina tarafından izlenen genel yaklaşımların bir kent için aynı şekilde geçerli 
olabildiği durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bunun bir karşılaştırılması İsveç’in başşehri olan 
Stockholm’ün Högdalen ve Hammerby yerleşim yerleri ile Uppsala şehrinde yeni yapılandırılan Östra 
Sala backe projesi ile ele alınacaktır. Stockholm şehri 2010 yılında Avrupa’nın ilk Çevre Dostu 
Başkenti seçilmiştir [10]. Bu değerlendirme kapsamında şehrin yaygın birleşik ısı ve güç sistemi etkin 
bir faktör olmuştur. Högdalen’daki birleşik ısı ve güç tesisi, evsel atık ve bio/fosil yakıt karışımı ile 2009 
değerlerine göre 311 GWh elektrik (GWhe) ve 3,579 GWh ısı üretmiştir [11]. Hammerby’deki ısı tesisi 
ise yakıt olarak biyogaza dayalı olarak elektrik üretip sonrasında ısı değiştiriciler aracılığıyla arıtılmış 
atık sudan ısı elde etmektedir [12]. Bu tesis aynı zamanda hem elektrik hem de ısı üretse de enerji 
hizmeti verilen kullanıcılara sadece ısıl enerji sunmaktadır. Bu nedenle, Avrupa Direktifine göre birleşik 
ısı ve güç tesisi değildir [13]. 2010 yılında tesis içi kullanım için 318 GWhe ve enerji hizmeti verilen 
kullanıcılara sunulan 1,099 GWh ısı üretilmiştir [14]. Her iki tesisin yakma sıcaklığı ve bölgesel atık ısı 
sistemindeki geri dönüş sıcaklığı değerleri dikkate alındığında Tablo 1’deki veriler ortaya çıkmaktadır. 
 
Tablo 1. Högdalen ve Hammerby Yerleşim Yerlerinin Ekserji ve CO2 Salımları Açısından Analizi [15] 
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Tablo 1’e göre, Högdalen ve Hammerby yerleşim yerlerine hizmet eden ısı sistemlerindeki geri dönüş 
sıcaklığı sırasıyla 325,5 K ve 320,5 K’dir. Bu değerler 1173 K ve 1123 K olarak verilen yakma sıcaklığı 
ve referans çevre sıcaklığı olarak Stockholm şehrinin toprak sıcaklığı olan 281,5 K ile beraber ele 
alındığında ilgili ekserji kaybı ve ekserji arzının değerleri bulunmaktadır. Bu iki değer, Denklem 1’in 
diğer bir yazılışı olan Denklem 3’den ψRı parametresinin değerinin elde edilmesi için yeterlidir. Tablo 
1’deki değerler Denklem 3’de uygulandığında ψRı parametresinin değeri sırasıyla 0,82 ve 0,84 olarak 
bulunmaktadır. ψRı için bu değer, ilgili yerleşim alanı kapsamındaki binaların düşük nitelikli iklimlendirme 

talebinin görece uygun enerji üretim seçenekleriyle karşılandığını göstermektedir. Toplam CO2 
salımları kapsamında (1-ψRı) değerine bağlı olarak meydana gelen CO2 salımlarının da daha düşük ψRı 

değerine sahip tanımlı bir taban senaryosuna görece azaltıldığını söylemek mümkündür (bkz. [15]).  
 
 
 

(boyutsuz)               (3) 
 
 
 
Diğer yandan, enerji sistemiyle ön plana çıkabilen Högdalen ve Hammerby yerleşim yerlerinde 
çoğunlukla ısı üretildiği izlenmektedir. Bu nedenle, yıllık ekserji tüketimi ve üretimi kapsamında hem ısı 
hem de elektrik bazında öz yeterlilik gerektiren net-sıfır ekserji hedefine ulaşma noktasında bazı 
eksikliklerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu yerleşim yerlerinin kent bazında net-sıfır hedefine daha 
çok yakınsayabilmesi için ekserji taleplerine uygun olarak Şekil 1’de örneklendirilen enerji teknolojisi 
harmanlamasına benzer bir harmanlamanın kent ölçeğine taşınması gerekmektedir. Bina örneğinden 
yola çıkarak aradaki ölçek farkı giderilirken kent bazında yeni fırsatların doğması da mümkündür. 
Örneğin, yine İsveç’in diğer bir şehri olan Uppsala şehrinde yeni yapılandırılan Östra Sala backe alanı 
kapsamında düşük nitelikli enerji talebi gerektiren iklimlendirme taleplerinin yanı sıra, A+ belgeli 
çamaşır makineleri gibi beyaz eşyaların da ısı sisteminden yararlanır hale getirilmesi söz konusudur 
[16]. Bu proje kapsamında, bazı beyaz eşyaların yüksek nitelikli enerji (yüksek ekserji) tüketimlerinin 
azaltılması, bunun yerine yerel ısı sisteminden yararlanılması ve aynı zamanda ısı sistemindeki geri 
dönüş sıcaklığının daha fazla düşürülüp ekserji kaybının azaltılması seçeneği ele alınmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Uppsala Şehrindeki Östra Sala Backe Yerleşim Yeri için Planlanan Projelerin Ekserji Matrisi 

 
Şekil 3, Uppsala şehrindeki Östra Sala backe yerleşim yeri için planlanan projeleri yüksek ekserji, 
düşük ekserji ve arz ile talep taraflarını kapsayan matris üzerinden özetlemektedir. Yüksek ekserji arzı 
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tarafında birleşik ısı ve güç sisteminden elde edilen elektrik sadece yüksek ekserji gerektiren taleplere 
yönlendirilmektedir. Bu kapsamda, toplu taşımacılık, 65 lm/W etkinlik faktörünü esas alan aydınlatma 
ve en az A+ belgesine sahip beyaz eşyalar gibi yüksek ekserji gerektiren talepler karşılanmaktadır. 
Diğer yandan, düşük ekserji arzı tarafında birleşik ısı ve güç sisteminin atık ısısına dayanarak bölgesel 
ısı sistemi ve bölgesel ısı tabanlı soğurmalı soğutma uygulamalarının yer alması planlanmaktadır. 
Mevcut durumda Uppsala şehrinin %90 oranında mevcut binalarını kapsayan bölgesel ısı sisteminin 
2,500 yeni apartman ve hizmet binasına da hizmet verecek şekilde genişletilmesi söz konusudur. 
Özellikle yeni binalarda, akıllı bina teknolojilerinin de planlanan projelere hizmet etmesi beklenmektedir.    
 
 
 
 
5. GELECEĞİN YAPILI ÇERVESİ: NET-SIFIR YERLEŞİM YERLERİ  
 
Bu makalede “net-sıfır ekserji” hedefi, Ankara’dan örnek bir bina ve İsveç’ten iki farklı kent uygulaması 
üzerinden tartışılmıştır. Bu tartışmalar ışığında net-sıfır ekserji hedefi, gelecekte yapılı çevrenin 
sergileyebileceği enerji performansının önemli düzeyde artmasına katkı sağlayabilecek yenilikçi bir 
hedef olarak ortaya konmaktadır. Yapılı çevrenin farklı pilot uygulamalar yoluyla net-sıfır ekserji 
hedefine yakınsayabilmesi, enerji sistemi genelinde enerji kaynaklarının daha akılcı kullanılması ve 
CO2 salımlarının azaltılması için stratejik bir yön çizebilecek niteliktedir. Bu kapsamda, Akılcı Ekserji 
Yönetim Modeli, gerek bina, gerekse kent bazında yapılı çevrenin bu hedefe ulaşması noktasında 
gerekli olan analitik çerçeveyi sağlamaktadır. Akılcı Ekserji Yönetim Modelinin rolü, geleceğin net-sıfır 
ekserji bina ve net-sıfır ekserji kent tasarımı ve uygulamalarının desteklenmesi için anahtar niteliktedir.  
 
Akılcı Ekserji Yönetim Modeli ve net-sıfır ekserji hedefinin ülkemiz için önemi cari açığın azaltılmasına 
kadar uzanabilmektedir. Aynı zamanda ülke olarak enerjide öz yeterlilik oranımızın artması için gerekli 
olan bir dizi kilometre taşlarının oluşturulmasına ışık tutabilmektedir. Onuncu Kalkınma Planı’nın Enerji 
Verimliliği raporunda da yer aldığı gibi, enerji kaynak planlanmasının hem nicelik hem de nitelik 
ekseninde ele alınması önem taşımaktadır [17]. Sürdürülebilir kalkınmanın odağını oluşturan enerji, 
çevre, toplum ve ekonomi dörtlüsünün daha uyumlu olması için yapılı çevrenin yenilikçi arayışlar 
içerisinde olması gereken bir süreçte net-sıfır hedefinin aydınlatıcı rolü olacağı değerlendirilmektedir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada; Türkiye iklim şartlarında net sıfır enerjili bir bina tasarımı için olası çözümler 
incelenmiştir. Simülasyon programları ile yapı malzemelerinin enerji tüketimine etkisi incelenmiştir. 
Simülasyon programı kullanılarak belirlenen iklim koşullarında yenilenebilir kaynaklı elektrik ve güneş 
enerjili sıcak su sistemi kullanılarak sıfır enerjili ve enerji verimli binaların uygunluğu incelenmiştir. 
Çeşitli tasarım parametreleri karşılaştırılarak bina ve enerji sistemleri için optimum şartlar 
araştırılmıştır.evin incelenmesi, dış hava koşulları ve dış cephe tasarımı yönünden irdelenerek net sıfır 
enerjili bina parametrelerinin Türkiye’de uygulanabilirliği ve ülkemizde bu konuda yapılabilecek 
çalışmalar araştırılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Net sıfır enerjili binalar,Enerji tasarrufu,Yön,Pencere/duvar alanı oranı 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Possible solutions for zero energy building design in Turkey are discussed in this paper. Simulation 
software  are employed in this study, where EnergyPlus simulations are applied to enable facade 
design studies considering building materials, window sizes and orientations and TRNSYS is used for 
the investigation of the feasibility of zero energy houses with renewable electricity, solar hot water 
system and energy efficient heating systems under determined weather conditions. Various design 
methods are compared and optimal design strategies for typical homes and energy systems are 
provided. 
 
Key Words: Net zero energy buildings, Energy saving, Orientation, Window to external wall ratio 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Dünyada ve ülkemizde enerji tüketiminin yaklaşık %35-40’ı binalarda kullanılmaktadır[1]. Binalarda 
kullanılan enerjinin ise yaklaşık %80’i ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıcak su temini için 
harcanmaktadır[1]. Ayrıca, bilimsel çalışmalar evlerden atılan gaz emisyonlarının küresel iklim 
değişikliği üzerinde giderek artan etkiler ortaya çıkardığını göstermektedir. Bilim insanları 
karbondioksit emisyonlarını azaltmak için ileri teknolojiler, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılması gibi faydalı stratejileri daha yoğun bir şekilde denemeye başlamışlardır.  
 
Konut sektöründe enerjinin yoğun olarak kullanılması ve enerji tasarruf potansiyelinin yüksek oranda 
bulunması bu sektördeki enerji kullanım sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. 
Günümüzde ortaya çıkan “Yeşil Bina” ve “Sıfır Enerjili Bina” kavramları enerji kullanımının etkinliğine 
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ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi arttırmıştır. Bu kapsamda; Net sıfır enerjili bina; Klasik 
binalara göre çok daha az enerji tüketen, bina dışı iklim ve çevre koşullarından etkileşimi minimum 
düzeye indirilmiş, ihtiyaç duyduğu enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından (Güneş, Rüzgâr, Isı 
pompası) sağlayan, Ulusal enerji dağıtım hatları ile alışveriş yapabilen, çevre dostu, sürdürülebilir ve 
aynı zamanda sıfır CO2 emisyonu hedefleyen binalardır. Net Sıfır Enerjili Binaları (NSEB) oluşturan 
özellikler sıralandığında; Bina minimum enerji tüketecek ve güneş ışığından daha fazla faydalanacak 
şekilde ve uygun yönlerde yerleştirilmeli, enerji verimli pencereler kullanılmalı, Isı yalıtımı yapılarak 
bina kabuğundan kaynaklanan ısı kayıpları minimize edilmeli, sıcak su için güneş kollektörleri, elektrik 
enerjisi için fotovoltaik paneller veya rüzgar türbinleri kullanılmalı, ısı pompası ve ısıl depolama 
sistemleri kullanılmalı, Güneş enerjisi veya atık ısı destekli absorbsiyonlu sistemlerle daha az elektrik 
tüketen soğutma sistemleri kullanılmalı, Mekanik havalandırma ihtiyacı için ısı geri kazanım sistemleri 
tesis edilmeli, Bina ile ulusal elektrik dağıtım hatları arasında alışveriş yapılmasını sağlayacak sistem 
entegre edilmelidir. 
 
Günümüzde net sıfır enerjili bina tasarımı; mimarlar, mühendisler ve yapı fizikçileri için gittikçe artan 
bir öneme sahip olmuştur. Sıfır enerjili bina tasarımı ile binanın yıllık enerji tüketiminin sıfıra yakın bir 
değere yaklaştırılması hedeflenmektedir. Bunun için binanın ısıtma, soğutma ve elektrik tüketim talebi 
asgari düzeye indirilmeli ve asgari düzeye indirilen bu talep de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde 
edilme yoluna gidilmelidir. Net sıfır enerjili bina tasarımında enerji talebini düşürmek için atılacak ilk 
adım bina yönü ve cephesiyle ilgili yapılabilecek ideal düzenlemeleri yapmaktır. Pasif ev standartlarına 
göre bina yıllık enerji harcaması 15kWh/m

2
 nin altında bir değere sahip olmalıdır [2]. Dünyadaki, ileri 

seviyede sürdürülebilir bina tasarım standartları şu şekildedir; ASHRAE 90,1 Enerji performans 
standardı [3], 189.1 Yeşil Bina Standartı [4], Ecohomes (Brezilya, İngiltere); Passiv Haus (Almanya); 
AECB (İngiltere) ve LEED (USA) [2]. Türkiye’de ise net sıfır enerjili binaların tasarımı ile ilgili bir 
standart çalışması henüz mevcut değildir. 
 
Bu çalışmada analiz ve tasarımı yapılmış olan net sıfır enerjili bir evin, bina yönleri ve dış cephe ideal 
tasarımı ile elde edilen enerji tasarruf potansiyeli incelenecek ve literatürde verilen bir örnekle 
karşılaştırılacaktır.. 
 
 
 
 
2. DIŞ HAVA KOŞULLARININ ANALİZİ 
 
Hava durumu ve dış hava koşullarının analizi, enerji verimli binalar ve net sıfır enerjili binaların 
tasarımında incelenecek birinci adım olmalıdır. Bu analiz, binanın enerji sistemlerinin tasarımı ve 
yenilenebilir enerji sistemlerinin seçiminde karar vermek için önemli bilgiler sunmaktadır. Bu örnek 
çalışmada, dış hava koşullarının analizi, rüzgâr potansiyeli, güneş radyasyonu ve çevre sıcaklığı 
yönünden incelenmiştir. 
 
 
2.1. Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli 
 
Rüzgar enerjisi potansiyeli NSEB lar için özellikle elektrik kullanımı için çok önemlidir. Rüzgâr hızı %60 
oranında 3-7 m/s aralığında değişmektedir. Çevresinde 3-7 m/s aralığında rüzgar hızı potansiyeli 
bulunan binalarda küçük rüzgar türbinleri yüksek verimle kurulabilir. .Örnek çalışmada yer alan rüzgâr 
frekans potansiyeli ve yıllık rüzgârgülü profili Şekil 1-2 de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Örnek Çalışma Bölgesindeki Rüzgâr Frekans Potansiyeli [2] 
 
 

 
 

Şekil 2. Örnek Çalışma Bölgesindeki Yıllık Rüzgârgülü Profili [2]. 
 
Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Ülkemiz açısından incelediğimizde, 2007 yılında gerçekleştirilmiş olan 
Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) ile ülkemizde yıllık rüzgar hızı 8.5 m/s ve üzerinde 
olan bölgelerde en az 50.000 MW, 7 m/s’nin üzerindeki bölgelerde ise en az 48.000 MW 
büyüklüğünde rüzgar enerji potansiyeli bulunduğu tespit edilmiştir [1,3].Ülkemizde noktasal rüzgar 
kaynak bilgisi, Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden talep edilerek temin 
edilebilmektedir. Ülkemizin Rüzgar potansiyelinin NSEB lar için yeterli olduğu düşünülmektedir.  
 
 
2.2. Güneş Enerjisi Potansiyeli 
 
NSEB’ların projelendirilmesinde güneş enerjisi potansiyeli önemli bir enerji kazancı olarak 
görülmektedir. Literatürde incelenen bölge için [2] Şekil 3’de aylık güneş radyasyon dağılım profili 
görülmektedir. Mart-Ekim ayları arasında yüksek miktarda güneş radyasyonu elde edildiği 
görülmektedir. Örnek çalışma bölgesinde yıllık toplam güneş radyasyonu 1337 kWh/m

2
,  Güneşlenme 

süresi 3029 saat’tir.
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Şekil 3. Örnek Çalışma Bölgesinde Aylık Güneş Radyasyon Dağılım Profili [2]. 

 
Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli açısından incelediğinde Coğrafi konumu sebebiyle sahip olduğu 
güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat 
(Günlük toplam 7.2 saat),ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m

2
-yıl (Günlük toplam 3.6 kWh/m

2
) 

olduğu tespit edilmiştir[1,3]. Güneş enerjisi potansiyeli 380 Milyar kWh/yıl olarak hesaplanmıştır[5]. 
Bilgiler Türkiye güneş enerjisi potansiyeli atlası (GEPA) çalışması sonucu elde edilmiştir[1,3]. 
Ülkemizin Güneş potansiyelinin NSEB lar için yeterli olduğu düşünülmektedir.  
 
 
 
 
2.3. Çevre Sıcaklığının İncelenmesi 
 
NSEB ları için diğer önemli bir faktörde Çevre sıcaklığıdır. Örnek gösterilen çalışma için Şekil 4’de 
aylık ortalama maksimum ve minimum sıcaklık dağılımı görülmektedir. İstatistiklerde yıllık en yüksek 

sıcaklık 24.7 ⁰C ve en düşük sıcaklık -4.8 ⁰C olduğu tespit edilmiştir. Örnek çalışma için, yıllık ısıtma 

gün derecesi (HDD) 18 ⁰C baz alındığında (Dış hava sıcaklığı 18⁰C’nin altına düştüğünde ısıtma 

yapılacaktır) 3015 bulunmuştur. 
 

Yıllık soğutma gün derecesi (CDD)  27 ⁰C baz alındığında (dış hava sıcaklığı 27 ⁰C üstüne çıktığında 

soğutma yapılacaktır)  0 olarak bulunmuştur. HDD ve CDD indisleri incelendiği zaman, ısıtma için 
yüksek bir talep olduğu ancak soğutma için talep olmadığı görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 4. Örnek Çalışma Bölgesinde Aylık Kuru Termometre Sıcaklığı Dağılımı [2] 
 

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan 
bir birimdir. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması ya da 
soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. 
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2.3.1. Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD] 
 
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. 
Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım 
oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu 
önermektedir. 
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği) 
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C 
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d = Gün sayısıdır. 
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur [1-4]. 
 
2.3.2. Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD] 
 
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. 
Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde 
eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre: 
 
CDD = (Tm - 22) xd eğer Tm ≥ 22 °C (soğutma eşiği) 
CDD = 0 eğer Tm < 22°C [1,4]. 
 
 
 
 
3. NET SIFIR ENERJİLİ BİNA DIŞ CEPHE TASARIMI 
 
Cephe tasarım çalışmaları ve dizaynı bina ısıtma soğutma yüklerinin belirlenmesinin yanı sıra iç 
termal konfor koşullarının sağlanması ile de ilişkilidir. Şekil 4. de cephe dizayn çalışması için kullanılan 
model bina ve Şekil 5 de 1. Kat planı görülmektedir.Tablo1’de piyasada kullanılan tipik yapı 
malzemelerinin özellikleri gösterilmiştir [24,5]. 
 
Tablo 1. Bina Yapı Malzemelerinin Özellikleri 
 

 Yapı Elemanı Malzeme Isı geçirgenlik katsayısı U (W/m
2
K ) 

Dış Duvar Beton blok ve tuğla 0.40 

Cam 24 mm çift cam 1.78 

İç Bölme Kartonpiyer ve yalıtım 0.71 

Çatı Keçe serili beton kiremitler 4.298 

 
Dış duvardaki farklı ısı geçiş katsayısı (U) değerleri ve Pencere/duvar alanı oranı (WWR) 
değişimlerinin etkileri araştırılmıştır. Dört farklı WWR değeri (0.10-0.40)  ve dört farklı U değeri (0.10-
0.40 W/m

2
K) göz önüne alınarak binanın ısıtma ve soğutma yükleri analiz edilmiştir. U değeri 

karşılaştırmaları dünyadaki çeşitli standartlar dikkate alınarak yapılmıştır.(Part L [8] ≤ 0.35 W/m
2
K; 

AECB Standarts [12]  Silver-≤0.24 W/m
2
K ve Gold≤0.14 W/m

2
K; Passiv Haus [13]-≤0.1 W/m

2
K) 

 
Örneğin Almanya’da ZUB binasında, dış duvarlarda 0.11 W/m

2
K, çatıda 0.16 W/m

2
K, pencerelerde 

0.80 W/m
2
K, toprak altı duvarlarda 0.26 W/m

2
K (ortalamada 0.32 W/m

2
K) değerleri kullanılmıştır [5]. 

Tipik bir ofis binasında yıllık enerji tüketimi 100-150 kWh/m
2
 yıl iken bu binada yıllık enerji tüketimi 40 

kWh/m
2
 değerlerine düşmektedir.[2]. 
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Şekil 4. Model Ev [1]     Şekil 5. 1. Kat planı [1] 
 
 
3.1. Cephe Yönleri 

 
Cephe yönleri, binadaki enerji tüketimini hesaplarken göz önüne alınması gereken önemli bir 
faktördür. Bu çalışmada dört farklı yön de (Kuzey, Güney, Batı, Doğu) incelenmiştir. Çeşitli 
pencere/duvar alanı oranları (WWR=0.1 – 0.4) Şekil 5 de ki Yatak Odası 1 için incelenmiştir. 
 
Simülasyonda ısıtma ayar noktası 20 ⁰C ve soğutma ayar noktası 24 ⁰C dir. Isıtma için Ocak-Mart ve 

Ekim-Aralık dönemleri, soğutma için Nisan-Eylül dönemi göz önüne alınmıştır. Şekil 6’de WWR=0.1 

değeri ve Kuzey yönünde, farklı Isı geçirgenlik katsayısı değerleri (U=0.10 - 0.40 W/m2K) için ısıtma 

ve soğutma yüklerinin değişimi gösterilmektedir. Simülasyon sonuçlarına göre ısı geçirgenlik 
katsayısı(U)değeri arttığı zaman, evin ısıtma yükü artmakta, soğutma yükü azalmaktadır. Benzer 
sonuçlar diğer pencere/duvar oranları ve yönleri için de elde edilebilir. Yalıtımla birlikte toplam enerji 
tüketimi azalmaktadır. Dış duvarda, ısı geçirgenlik katsayı U=0.1 W/m

2
K değerinde evin ısıtma ve 

soğutma yükü en düşük düzeydedir. 
 

 
 

Şekil 6. WWR=0.1 ve Kuzey Yönü İçin Farklı U Değerlerinde Isıtma ve Soğutma Yükleri [2]. 
 

Bina yönü, iç ortam ısısı ve enerji tüketimi üzerinde etkili olan önemli bir faktördür. Şekil8 (a-d)’deki 
yönler şu şekildedir. 
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Şekil 7. (a-d). U=0.1 W/m
2
K Sabit Değerinde, WWR=0.1-0.4 Değerlerinde ve Farklı Yönlerde Evin 
Soğutma ve Isıtma Yüklerinin Değişimi [2]. 

 
Binanın farklı yönleri için ısı yükleri Şekil 7(a)-(d)’ de gösterilmiştir. Binanın kuzey yönünde 
pencere/duvar alanı oranı arttıkça yıllık ısı yükünün azaldığı görülmektedir. Isıtma dönemlerinde, 
kuzey pencerelerinden büyük miktarlarda güneş enerjisi kazancı elde edilebilir. Güney cephelerde 
WWR nin artması ile ısı yükü de artma eğilimindedir. Geniş pencereli yüzeylerde güneş ısısı kazancı 
artarken ısı kaybı da artmaktadır. Kuzey cepheler diğer yüzeylere göre en az güneş enerjisi kazancına 
sahiptirler. Kuzey cephelerdeki ısıtma yükü batı ve doğu cephelerinden biraz daha düşüktür. Kuzey ve 
güney cephelerdeki odaların ısıtma yükü, doğu ve batı yönlü odalardan daha düşüktür. Doğu ve batı 
yönlerindeki soğutma yükü ise kuzey ve güney yönlerinden daha fazladır. Bu durum, doğu ve batı 
yönlerindeki pencerelerden daha fazla güneş enerjisi kazancı ile ilgilidir. 
 
 
3.2. Pencere / Duvar Alanı Oranı (WWR) 

 
Pencere/duvar alanı oranı (WWR), iç hava sıcaklığı ve enerji tüketimini etkileyen diğer önemli bir 
parametredir. Kış boyunca, nispeten düşük yalıtımlarda, pencereler iç sıcaklık performansını önemli 
oranlarda etkilemektedir. Geniş pencereler, güneşten ısı kazancını arttırmaktadır. Pencere/duvar alanı 
ideal oranını belirlemek, enerji tüketiminde önemli azalmalar sağlayabilir. Şekil 8(a)-(d)’de Yatak odası 
1 için, U=0.1 W/m

2
K sabit alınarak, farklı yönlerde ve farklı WWR değerlerinde (0.10-0.40) soğutma ve 

ısıtma yüklerinin değişimi gösterilmiştir. Şekil 8’deki yönlerin Şekil 7 ve 8’deki yönlerden farklı 
olduğunu belirtmek gerekir. Evin yönü belirlenirken evin girişinden bakılırken, odanın yönü için 
pencerenin yönü göz önüne alınmıştır. Bu çalışmada, Yatak odası 1’in yönü, evin yönünün tersidir. 
Sonuçlar yatak odası 1’de WWR değerinin artmasıyla soğutma yükünün arttığını göstermektedir. 
Kuzey cepheleri soğutmak için daha az enerjiye ihtiyaç vardır. Ayrıca güney cephede WWR oranı 
arttıkça, ısıtma yükünün azaldığı görülmektedir. Pencerelerden güneş enerjisi kazancı kış aylarında 
faydalı olduğu halde, yaz aylarında istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle, kuzey, doğu ve batı 
yönlerinde ideal WWR oranı ısıtma ve soğutma yüklerini %10 azaltırken, Güney cephede en düşük 
soğutma yükü için WWR oranı %10 bulunurken, en düşük ısıtma yükü için WWR oranı %40 
bulunmaktadır. Bu nedenle, evin dış cephe dizaynı yapılırken, U=0.1 W/m

2
K değeri için, güney 

cephede WWR=0.40 diğer cephelerde ise WWR=0.10 alınmalıdır. 
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Şekil 8. (a-d). U = 0.1 W/m

2
K Sabit Değerinde WWR=0.1-0.4 ve Farklı Yönlerde Yatak 7 Odası1’in 
Soğutma ve Isıtma Yüklerinin Değişimi [2]. 

 
 
 
 

SONUÇ 
 
Örnek çalışma bölgesindeki net sıfır enerjili evin dış cephe dizaynı yapılırken,ideal çözüm için,U=0.1 
W/m

2
K değeri,güney cephede WWR=0.40 diğer cephelerde ise WWR=0.10 alınmalıdır. Evin dış 

kabuğu bu değerlere göre dizayn edildiğinde, ısı tüketimi 8200 kWh’dan 6000 kWh’a düşerek yaklaşık 
olarak%26.5 oranında azalma görülmektedir, fakat yıllık soğutma enerji tüketimi biraz artarak 8.33 
kWh’dan 61.1 kWh değerine çıkmaktadır. Evin dizaynında camlardaki ısı geçirgenlik katsayısı 
değerinin U=1.78 W/m

2
K değerinden 1.367 W/m

2
K değerine gelmesiyle, binanın ısıtma enerjisi 

talebinde 55.6 kWh, soğutma enerjisi talebinde ise 33.3 kWh azalma olmuştur. Çatıda yapılan 
izolasyon işlemi ile U değeri 4.298 W/m

2
K değerinden 0.20 W/m

2
K değerine düşmüş ve böylece bina 

ısıtma enerjisi talebinde 197.2 kWh, soğutma talebinde ise 8.3 kWh azalma görülmüştür. 
 
Ayrıca net sıfır enerjili binalarda soğutma yüklerinin azaltılması için doğal havalandırma yöntemleri her 
zaman ilk çözüm olarak düşünülmelidir. Bu nedenle ideal tasarım için simülasyon içerisinde soğutma 
mevsimlerinde doğal havalandırma metotları kullanılmıştır. Simülasyon içerisinde iç hava sıcaklığı 28 

⁰C’ye ulaştığında, hava değişim sayısı saatte 5 olarak alınmıştır. Yazın oda sıcaklığı 28 ⁰C’ye 

ulaştığında, doğal havalandırma ile oda konfor sıcaklığı 30 ⁰C’ye kadar yükselebilir. Böylece, yazın 

soğutma için enerji gereksinimine ihtiyaç duyulmayabilir.  
 
Şu ana kadar, ideal dış cephe tasarım ile enerji gereksinimlerinin minimize edilebildiği saptanmıştır. 
Evin geliştirilmiş ideal tasarımındaki yapı malzemeleri özellikleri Tablo 2’de gösterilmektedir. İdeal ev 
tasarımı ile orjinal tasarım kıyaslandığında sonuç olarak %31 dolaylarında ısı enerjisi tasarrufu elde 
edilmiştir. 
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Tablo 2. İdeal Net Sıfır Enerjili Ev Tasarımında Bina Yapı Malzemelerinin Özellikleri 
 

Yapı Elemanı Malzeme Isı geçirgenlik katsayısı U (W/m
2
K )  

Dış Duvar Beton blok ve tuğla 0.10 

Cam 19 mm çift cam ve low E kaplama 1.367 

İç Bölme Asma alçıpan   

Çatı Yalıtımlı yansıtıcı tabaka ve hava boşluğu 0.2 

 
Türkiye’de bu konu hakkında yapılmasına ihtiyaç duyulan araştırma ve çalışmalar genel olarak şu 
şekilde sıralanabilir; 
 

1. Net sıfır enerjili binalar için Türk Standartlarının oluşturulması 
2. Klasik bir bina ile net sıfır enerjili bir binanın yatırım ve geri dönüşüm ekonomik analizlerinin 

yapılması. 
3. Net sıfır enerjili binalarda,yüksek verimli fotovoltaik paneller (güneş pilleri) veya rüzgar 

türbinleri kurabilmek için bölgesel dış çevre koşullarının analiz edilmesi 
4. Net sıfır enerjili binalarda ısı depolama sistemleri 
5. Net sıfır enerjili binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. 
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BETON ISISI KONTROLÜ SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL 
BİNA İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ İLE KOMBİNASYONU 

VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR 
 
 

Yoni ALTARAS 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Beton ısısı kontrolü, bina kütlelerinin ısıl olarak aktive edilmesi yoluyla bina içerisindeki sıcaklığı 
kontrol altında tutmayı sağlayan bir sistemdir. Binanın ısıl ataleti sıcak yaz günlerinde ve binanın aktif 
olarak kullanılmadığı akşam saatlerinde binanın bir önceki iş günündeki işletiminden kaynaklanan iç 
yüklerinin giderilmesi ve bir sonraki günkü soğutma ihtiyacının azaltılması amacıyla kullanılır. Binanın 
ısıl kütlesinin aktive edilmesiyle direkt bir ısıtma-soğutma etkisinin sağlanmasının yanı sıra, uç yüklerin 
azaltılması ve binanın kullanılmadığı sürede yüklerin bir kısmının transfer edilmesi mümkündür.  
 
Bu çalışmada beton ısısı kontrolü sisteminin bina iklimlendirme konseptini nasıl etkileyeceği ve bunun 
nasıl ifade edilebileceği üzerinde durulacaktır. Bunun için BKT sistemleri farklı bina iklimlendirme 
konseptleri (komple havalandırma, sıcak/serin tavan, yerden ısıtma/serinletme, radyatör) ile kombine 
edilerek yapılmış dinamik ve bilgisayar destekli akışkan simülasyonlarının sonuçları paylaşılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Beton ısısı kontrolü, BKT, Ofis Binaları, Enerji verimli iklimlendirme 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Concrete core temperature control takes advantage of the thermal mass of a building to stabilize 
temperatures within it. The thermal inertia of the building can be used to purge a building of heat on 
summer nights to reduce the need for cooling during the following day. By activating the thermal mass 
of the building it is possible not only to arrange a direct heating-cooling effect, but also to reduce the 
peak load and transfer some of the load to the time when the building is not occupied. 
 
In the following study, it is examined where this changed behavior is expressed and how it will be 
possible to quantify this system. Concrete core temperature control systems are accomplished in 
comparable thermal dynamic simulations and computational fluid simulations with different systems for 
the conditioning of a building (full air conditioning system, chilled/heated ceiling panel, flor 
heating/cooling, additional wall cooling/heating element). 
 
Key words: Concrete core temperature control, CCTC, Office Buildings, Energy efficient HVAC  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sıcak yaz günlerinde tarihi binaları – örn, kaleler ve camiler, özellikle de güneyde yer alan ülkelerde 
yer alan – ziyaret edenler aşağıda anlatılan konforlu etkiyi hissedeceklerdir: 
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Yüksek dış hava sıcaklıkları sebebiyle dışarıda rahatsız edici bir hava varken, binanın içerisinde daha 
serin ve konforlu bir iklim hakimdir. Bunun sebebi binanın büyük ısı depolayıcı kütlelerini oluşturan ve 
çoğunlukla metre mertebesinde kalınlığa sahip duvarlarıdır. Bu büyük kütlelerin getirdiği atalet ile tarihi 
binalar kışın geç soğurken, yazın da geç ısınır. 
 
Günümüzde geçerli olan yapı teknolojileri sebebiyle tarihi binalardaki gibi kalın taş duvarlı yapılar söz 
konusu olmamaktadır. Buna karşılık beton, çelik ve cam, binalarımızın temel yapı taşlarını 
oluşturmaktadır. Buna paralel olarak binaların ataleti de tarihi binalara göre daha düşüktür.  
 
Beton ısısı kontrolü sistemi (BKT) ile günümüzün binalarında kalın duvarlı tarihi binalardaki aynı etkiyi 
cebri olarak tesis etmek mümkündür. Bunun için beton yapı bileşenleri içerisine inşaat esnasında 
uygulanan borulardan kışın sıcak su, yazın ise soğuk su dolaştırılır. Bu özelliğiyle sistem, binaların 
ısıtılmasını ve soğutulmasını sağlayan konvansiyonel iklimlendirme sistemlerine göre farklılık gösterir. 
 
BKT aşağıdaki temel avantajları beraberinde getirir:  
 

 Düşük ilk yatırım giderleri  

 Düşük sıcaklık farkları 

 Tüm mevsim boyunca aynı sıcaklıkta gidiş suyu sıcaklıkları 

 Yenilenebilir enerji kaynakları ile verimli kombinasyon 

 Uç yüklerin azaltılması imkanı 

 Konvansiyonel bina iklimlendirme sistemlerine göre daha küçük ebatlarda “chiller”ler 
kullanabilme  

 
Teknik olarak bakıldığında, BKT sistemi oldukça basit bir çözüm sağlar. Buna ek olarak düşük 
sıcaklıkla ısıtma ve yüksek sıcaklıkla serinletme sağlamaya imkan tanıdığı için alternatif enerji 
kaynakları (örneğin, toprak kaynaklı ısı pompaları) ile verimli şekilde kombine edilebilirler. Böylece 
ekolojik olarak anlamlı bina konseptleri oluşturulabilir. 
 
 
1.1. Sistem Detayı 
 
BKT sisteminin temelini oluşturan borulama kat betonu içerisinde statik müellifin müsaade ettiği 
konumda oluşturulan ek bir düzlemde, taşıyıcı hasırlar üzerine yapılır (Şekil 1 ve Şekil 2).  
 

 
 

Şekil 1. BKT Kesiti 
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Şekil 2. BKT Kesiti 

 
Borular hesaplanan uzunlukta döşendikten sonra bir kolektöre bağlanır. Kolektör ise binanın 
ısıtma/soğutma enerjisini sağlayan cihazlar tarafından beslenir. Bu özellikleri ile sistem ilk 
aşamalardan itibaren statik, mimari ve mekanik disiplinlerin ortak bir çalışması gerekliliğini beraberinde 
getirir. Aşağıdaki resimde hasır üzerine yapılmış borulama ve kolektör bağlantısı yapılmak üzere 
hazırlanmış borulama görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 3. BKT Borulaması 
 
 
 
 
2. KONSEPTİN AÇIKLANMASI 
 
Yapılan çalışmada 6 farklı sistem konsept oluşturdukları nihai enerji ihtiyacı, yatırım, işletme ve bakım 
giderleri açısından ele alınarak karşılaştırılacaktır [1]. İncelenecek sistem konseptleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Model A :  Havalandırma sistemi (AHU) 

 Model B :  Yerden ısıtma/serinletme ve destekleyici havalandırma (FC/FH/SAC) 
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 Model C :  Tavandan serinletme, radyatörle ısıtma ve destekleyici havalandırma 
(CC/RAD/SAC) 

 Model C1: Tavandan ısıtma/serinletme ve destekleyici havalandırma (CC/HC/SAC) 

 Model E :  BKT, radyatörle ısıtma ve destekleyici havalandırma (CCTC/RAD/SAC) 

 Model E1 : BKT ve destekleyici havalandırma (CCTC/SAC) 
 

Yapılacak çalışma aşağıdaki adımları kapsayacaktır: 
 

 Binanın ve incelenen sistemlerin tanıtılması 

 Enerji taleplerinin incelenmesi 

 Giderler – Verimlilik 

 Özet - Değerlendirme 
 
 
 
 
3. REFERANS BİNA, REFERANS MAHAL, MAHAL KULLANIMI VE SİSTEMLER  
 
Bu bölümde öncelikle çalışmanın yapıldığı sınır şartlarını açıklaması için referans bina ve referans 
mahal ile ilgili bilgiler verilecek, sonrasında mahalin ısıl koşulları ve kullanımı ile ilgili parametreler 
açıklanacaktır. 
 
 
3.1. Referans Bina 
 
Ele alınan bina ofis tipinde olup, dört katlıdır ve Sacramento, California, ABD’de yer almaktadır. 
Binanın geometrisi ve ölçüleri Şekil 4’de verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 4. Referans Bina 
 
Bina ile ilgili teknik veriler ise aşağıdaki gibidir: 
 

 Bina ölçüleri:    33.50 m x 13.86 m x 13.48 m 

 Cephenin konumu:   boylamasına kuzeye ve güneye bakar 

 Etkin alan:    1,340 m², 4 katlı 

 Alan/hacim oranı:  0.352 m²/m³ 
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 Bina kütlesi:    776 kg/m² (ağır yapı tipi) 

 Çerçeve U-Değeri (Uf):   3.12 W/(m² K) 

 Çerçeve oranı:   %10  

 Cam U-Değeri (Ug):   2.54 W/(m² K) 

 Cam g-değeri:    0.26 

 Pencere U-Değeri (Uw):  2.60 W/(m² K) 

 Gölgeleme (z-değeri):   0.75 (iç gölgeleme) 

 Dış duvar U-Değeri:   0.93 W/(m² K) 

 Dış duvar U-Değeri (Model G):  0.53 W/(m² K) 

 Konum:    Sacramento, California, ABD 

 İklim verileri kaynağı:   “Climate design data 2005 ASHRAE handbook” 

 Yaz tasarım sıcaklığı:   36.3 °C 

 Kış tasarım sıcaklığı:  - 1.6 °C 
 
 

3.2. Referans Mahal 
 
Yapılan çalışmalar yukarıda özellikleri verilen referans bina içerisinde yer alan ve aşağıdaki 
özelliklerdeki referans bir mahal içindir.  
 

 Genişlik:  5.40 m 

 Derinlik:  5.63 m 

 Yükseklik: 2.99 m 

 Alan: 30.40 m² 

 Hacim:  90.90 m³ 
 

Dış duvarlar, içeride alçıpan plaka (20 mm), ortada ısı izolasyonu (80 mm) ve dışarıda cephe 
kaplamasından (20 mm) meydana gelmektedir. 
 
İç duvarlar, sırasıyla alçıpan plaka (20 mm), izolasyon malzemesi (75 mm) ve alçıpan plakadan (20 
mm) oluşmaktadır.  
 
Zemin, sırasıyla donatılı beton (280 mm), üzerinde BKT (CCTC) içeren sistemler hariç ısı izolasyonu 
(yerden ısıtma olan modellerde 30 mm, kalan modellerde ise 25 mm) ve şaptan (70mm, döşemeden 
ısıtma olan modellerde 65 mm) meydana gelmektedir. Bu şap yüksekliği, döşemeden gidecek olası 
elektrik tesisatını kaplayacak şekilde seçilmiştir. Zemin kaplaması olarak ise halı kullanılmıştır.  
 
Referans mahalin yerleşimi aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 5. Referans Mahal Yerleşimi 
 
 
3.3. Mahal Kullanımı 
 
Mahalin kullanımı ile ilgili parametreler aşağıdaki gibidir:  
 

 Kullanıcı sayısı:  2 kişi (Hafta içi 7:30 – 18:00 arasında) 

 Kişi başına düşen alan: 15,2 m
2
 

 Kişi başına ısı yayımı 132 W (oturarak çalışma, bilgisayarda yazı yazma)  

 Elektrik ekipmanı 11 W/m
2
 

 Aydınlatma  12 W/m
2 
(güneş ışığı kontrollü, 180 W/m

2
 değeri aşılınca %40 kısılır) 

 Taze hava:   06:00 – 18:00 – hafta içi 

 Isıtma:    06:00 – 18:00 – hafta içi 

 Soğutma:   06:00 – 18:00 – hafta içi 
 
Isıtma işletiminde ASHRAE Standardı 2005 [2] ve ASHRAE Standardı 55 [3] uyarınca aşağıdaki “Set” 
değerleri kabul edilmiştir: 
 

 Gündüz: 20°C 

 Gece:  18°C 
 

Soğutma işletiminde ASHRAE Standardı 2005 ve ASHRAE Standardı 55 uyarınca aşağıdaki “Set” 
değerleri kabul edilmiştir: 
 

 Set değeri minimum:  24°C 

 Set değeri maksimum:  24°C 
 

ASHRAE Standardı 2005 ve ASHRAE Standardı 55 uyarınca aşağıdaki bağıl nem aralıkları kabul 
edilmiştir: 
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 Bağıl nem – azami: %60 

 Bağıl nem - asgari: %20 
 
3.4. İncelenen Sistemlerin Tanıtılması 
 
Referans mahal aşağıdaki tabloda gösterilen ısıtma/soğutma sistemleri ile iklimlendirilmiştir. İlerleyen 
bölümlerde sunulacak grafiklerle örtüşmesi için sistem açıklamaları ve kısaltmaları İngilizce olarak 
verilmiştir.  
 
Tablo 1. Çalışmada İncelenecek İklimlendirme Kombinasyonları. 
 

Model Sistem Destekleyici 
Havalandırma 

İklimlendirme 
Prensibi 

Döşemeden 
Isıtma 

Döşemeden 
Serinletme 

Radyatör 

1 A 
AHU 
(Air Handling Unit) 

Tam 
şartlandırma 

Tam -  - 

2 B 

FC/FH/SAC 
(Floor cooling/floor 
heating with 
supporting air 
conditioning) 

Tam 
şartlandırma 

Karışık 
Yerden 
ısıtma 

Yerden 
serinletme 

- 

3 C 

CC/RAD/SAC 
(Chilled ceiling and 
radiator with 
supporting air 
conditioning) 

Tam 
şartlandırma 

Karışık - 
Işımalı 
tavandan 
serinletme 

Evet 

4 C1 

CC/HC/SAC 
(Chilled ceiling/ 
heated ceiling with 
supporting air 
conditioning) 

Tam 
şartlandırma 

Karışık 
Işımalı 
tavandan 
ısıtma 

Işımalı 
tavandan 
serinletme 

- 

5 E 

CCTC/RAD/SAC 
(Concrete core 
temperature control 
system and radiator 
with supporting air 
conditioning) 

Tam 
şartlandırma 

Karışık 
Beton ısısı 
kontrolü 

Beton ısısı 
kontrolü 

Evet 

6 E1 

CCTC/SAC 
(Concrete core 
temperature control 
system with 
supporting air 
conditioning) 

Tam 
şartlandırma 

Karışık 
Beton ısısı 
kontrolü 

Beton ısısı 
kontrolü 

- 

7 G 

CCTC/WC/WH/SAC 
(Concrete core 
temperature control 
system and wall 
cooling/heating with 
supporting air 
conditioning) 

Tam 
şartlandırma 

Karışık 

Beton ısısı 
kontrolü ve 
duvardan 
ısıtma 

Beton ısısı 
kontrolü ve 
duvardan 
serinletme 

- 

 
İlerleyen kısımlarda yukarıdaki sistem kombinasyonları incelenecektir.  
 
AHU sistemi değişken debili olacaktır, yani soğutma işletminde üfleme sıcaklığı sabit (14°C), hava 
debisi ise değişken (mahaldeki yüklere bağlı olarak, ayarlanmış sıcaklığı sağlayacak şekilde) olacaktır. 
Kalan periyotta ise üfleme sıcaklığı mahal sıcaklığına bağlı olacaktır (Şekil 6). 
 



    ______________________  1632 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yüksek Performanslı Binalar Sempozyumu 

 
Şekil 6. Oda Sıcaklığına ve Yüküne Bağlı Olarak Hava Sıcaklıkları/Debisi 

 
3.4.1. Model A: Komple Havalandırma Sistemi (AHU) 
 
Bu modelde taze hava, bir havalandırma sistemi üzerinden mahale aktarılır. Aktarılan taze hava, 
sıcaklık ve nem ile ilgili önceden belirlenmiş değerleri sağlayacak şekilde şartlandırılır. Şartlandırma 
aşağıdaki aşamaları kapsar: 
 

 Isıtma 

 Soğutma 

 Nem alma 

 Nemlendirme 
 
Havalandırma kanalları koridordaki asma tavan içerisinde yer almakta, üfleme ve emiş menfezleri ise 
mahalin koridora bakan iç duvarında bulunmaktadır. 
 
Soğutma işletimi için AHU, 7.5 hava değişim katsayısı (hdk) ile çalışmaktadır. Bunun 1.5 hkd’sı ise 
taze dış havadır. Bu hava değişim katsayısı mahal için yapılan ısı kazanç hesabına istinaden 
belirlenen yükleri karşılayacak şekilde seçilmiştir. Soğutma dışı durumlarda ise AHU 1.5 hdk ile %100 
taze havalı olarak çalışmaktadır; aynı hdk esas ısıtma için de geçerlidir  
 
Şekil 7 bu sistemdeki zemin konstrüksiyonunu göstermektedir. Zemin aşağıdaki yapıya sahiptir: 
 

 Beton:  280 mm 

 Isı izolasyonu: 25 mm 

 Çimento şapı: 70 mm 

 Halı kaplama: 10 mm 
 

 
 

Şekil 7. Zemin Kesiti (Model A) 
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Bu modele ait temsili görsel aşağıda yer almaktadır.  
 

 
 

Şekil 8. Model A İçin Temsili Görsel 
 
1. Havalandırma 

 

 Hava değişimi: 

 Soğutma   7.5 hdk  1.5 hdk taze hava 

 Geri kalan zamanlarda 1.5 hdk  komple taze hava 
0 hdk  sistem kapalı iken 

 Besleme hava sıcaklığı: 

 Soğutma   14°C 

 Isıtma   24°C 
 

 Isı geri kazanım sisteminin verimi: % 60 
 

 Fan verimi:    % 60 
 
1. Isıtma / Soğutma Elemanları 

 

 Yok 
 
2. Radyatör 

 

 Yok 
 
3.4.2. Model B: Yerden Isıtma/Serinletme Ve Destekleyici Havalandırma (FC/FH/SAC) 

 
Bu modelde, boruların zemindeki çimento şapı içerisinde gömülü olduğu konvansiyonel bir yerden 
ısıtma/serinletme sistemi mevcuttur. Soğutma periyodunda borulardan soğuk su geçirilir ve mahaldeki 
iç yüklerin (kişiler, aydınlatma, ekipmanlar) bertaraf edilmesi amaçlanır. Sistem tek başına yetersiz 
kaldığı için bir havalandırma sistemi ile desteklenir. Havalandırma sisteminden aktarılan taze hava, 
sıcaklık ve nem ile ilgili önceden belirlenmiş değerleri sağlayacak şekilde şartlandırılır. Şartlandırma 
aşağıdaki aşamaları kapsar: 
 

 Isıtma 

 Soğutma 
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 Nem alma 

 Nemlendirme 
 

Havalandırma kanalları koridordaki asma tavan içerisinde yer almakta, üfleme ve emiş menfezleri ise 
mahalin koridora bakan iç duvarında bulunmaktadır. 
 
Yaz için hava üfleme sıcaklığı Model A’daki gibi 14°C’dir. Kış için kullanılan üfleme sıcaklığı ise 
20°C’dir. Yaz mevsiminde 5.0 hdk, kış mevsiminde ise 1.5 hdk söz konusudur. 
 
Şekil 9 bu sistemdeki zemin konstrüksiyonunu göstermektedir. Zemin aşağıdaki yapıya sahiptir: 
 

 Beton:  280 mm 

 Isı izolasyonu: 30 mm 

 Çimento şapı: 65 mm 

 Halı kaplama: 10 mm 
 
Borular 20x2,0 ebatında olup, modülasyon aralıkları 150 mm’dir. Aktif zemin alanı, yani boruların etkin 
olarak ısı transferine katkıda bulundukları alan, mimari yerleşim (dolaplar vs.) dikkate alınarak %70 
(toplam 21,3 m

2
) olarak belirlenmiştir.  

 

 
 

Şekil 9. Zemin yapısı (Model B) 
 
Bu modele ait temsili görsel Şekil 10’da yer almaktadır.  
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Şekil 10. Model B İçin Temsili Görsel 
 
1. Havalandırma 

 

 Hava değişimi: 

 Soğutma   5.0 hdk  1.5 hdk taze hava 

 Isıtma   1.5 hdk  komple taze hava 
0 hdk  sistem kapalı iken 

 

 Besleme hava sıcaklığı: 

 Soğutma   14°C   

 Isıtma   24°C   
 

 Isı geri kazanım sisteminin verimi: % 60 
 

 Fan verimi:    % 60 
 
2. Isıtma / Soğutma Elemanları 

 

 Aktif alan:    21,3 m
2  

Zemin alanının %70’i 
 

 Kütle debisi: 

 Soğutma   300 l/h   

 Isıtma   190 l/h   
 

 Gidiş suyu sıcaklığı 

 Soğutma   16°C  (dT : 3 K) 

 Isıtma   değişken (dT : 5 K) 
 

 Pompa verimi:   %80 
 
3.4.3. Model C: Tavandan Serinletme, Radyatör Ve Destekleyici Havalandırma (CC/RAD/SAC) 

 
Bu model alçıpan paneller halinde uygulanan konvansiyonel bir tavandan serinletme sistemine 
dayanır. Tavandan serinletme sistemleri yerden serinletme sistemlerine göre daha yüksek ısı iletim 
katsayılarına sahiptir, böylece daha yüksek güçleri soğurabilirler. Bununla birlikte tavandan serinletme 
sistemleri havalandırma ile kombine edilerek yüksek performanslı ve konforlu bir iklimlendirme 
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sağlanabilir. Havalandırma sisteminden aktarılan taze hava, sıcaklık ve nem ile ilgili önceden 
belirlenmiş değerleri sağlayacak şekilde şartlandırılır. Şartlandırma aşağıdaki aşamaları kapsar: 
 

 Isıtma 

 Soğutma 

 Nem alma 

 Nemlendirme 
 

Tavandan serinletme sistemleri düşük atalete sahiptir, otomasyon ile sisteme yapılacak her müdahele 
kendini hızlıca gösterir. Sistem mahalde ayarlanan “Set” değerine göre kütle debisinin değişeceği 
şekilde kontrol edilmekte, gidiş suyu sıcaklığı ise 16°C olarak sabit tutulmaktadır.  
 
Tavanda aydınlatma ve sabitleme ekipmanları sebebiyle %70’lik bir aktif alan (21,3 m

2
)göz önünde 

bulundurulmuştur.  
 
Soğutma durumunda hava üfleme sıcaklığı diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de 14°C’dir, 
ısıtma için bu değer 20°C’dir. Kış şartlarında oda sıcaklığı 20°C’nin altına düşerse radyatörler aktive 
edilmektedir. 
 
Bu modelde kullanılan zemin kesiti Model A’da kullanılan kesit ile aynıdır. Modele ait temsili görsel ise 
Şekil 11’de yer almaktadır. 

 
 

Şekil 11. Model C İçin Temsili Görsel 
 
1.  Havalandırma 

 

 Hava değişimi: 

 Soğutma   4.0 hdk  1.5 hdk taze hava 

 Isıtma   1.5 hdk  komple taze hava 
0 hdk  sistem kapalı iken 

 

 Besleme hava sıcaklığı: 

 Soğutma   14°C 

 Isıtma   20°C 
 

 Isı geri kazanım sisteminin verimi: % 60 
 

 Fan verimi:    % 60 
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2. Isıtma / Soğutma Elemanları 
 

 Aktif alan:    21,3 m
2  

Tavan alanının %70’i 
 

 Kütle debisi: 

 Soğutma   450 l/h 
 

 Gidiş suyu sıcaklığı 

 Soğutma   16°C  (dT : 2 K) 
 

 Pompa verimi:   %80 
 

3. Radyatör 
 

 Radyatör:    Oda sıcaklığı 20°C’nin altına düşerse (gece 18°C) aktif 
 

3.4.4. Model C1: Tavandan Serinletme/Isıtma ve Destekleyici Havalandırma (CC/RAD/SAC) 
 
Bu modelin Model C’den farkı, radyatör kullanılmaması ve ısıtmanın da tavanda konumlanmış alçıpan 
plakalar içerisindeki borular sayesinde yapılmasıdır. Sistem dört borulu olarak tasarlanmış ve farklı 
mahallerde farklı taleplere göre ısıtma veya soğutma yapılmasına müsaade edilmiştir. 
Havalandırma sisteminden aktarılan taze hava, sıcaklık ve nem ile ilgili önceden belirlenmiş değerleri 
sağlayacak şekilde şartlandırılır. Şartlandırma aşağıdaki aşamaları kapsar: 
 

 Isıtma 

 Soğutma 

 Nem alma 

 Nemlendirme 
 

Tavanda, aydınlatma ve sabitleme ekipmanları sebebiyle %70’lik bir aktif alan (21,3 m
2
) göz önünde 

bulundurulmuştur.  
 
Soğutma durumunda hava üfleme sıcaklığı diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de 14°C’dir, 
ısıtma için bu değer 20°C’dir.  
 
Bu modelde kullanılan zemin kesiti Model A’da kullanılan kesit ile aynıdır. Modele ait temsili görsel ise 
Şekil 12’de yer almaktadır. 
 

 
 

Şekil 12 Model C1 İçin Temsili Görsel 
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1. Havalandırma 
 

 Hava değişimi: 

 Soğutma   4.0 hdk  1.5 hdk taze hava 

 Isıtma   1.5 hdk  komple taze hava 
0 hdk  sistem kapalı iken 

 Besleme hava sıcaklığı: 

 Soğutma   14°C 

 Isıtma   20°C 
 

 Isı geri kazanım sisteminin verimi: % 60 
 

 Fan verimi:    % 60 
 
2. Isıtma / Soğutma Elemanları 

 

 Aktif alan:    21,3 m
2  

Tavan alanının %70’i 
 
 

 Kütle debisi: 

 Soğutma   450 l/h  

 Isıtma   190 l/h  
 

 Gidiş suyu sıcaklığı 

 Soğutma   16°C  (dT : 2 K) 

 Isıtma   25°C  (dT : 5 K) 
 

 Pompa verimi:   %80 
 
3.4.4. Model E: BKT, Radyatör ve Destekleyici Havalandırma (CCTC/RAD/SAC) 
 
Model E beton ısısı kontrolü, radyatör ve destekleyici havalandırma sistemlerini bünyesinde barındırır. 
Tıpkı tavandan serinletme sisteminde olduğu gibi BKT sistemi de yüksek α-değerlerine sahiptir, bu 
yüzden bu sistem de yerden serinletme sistemine göre daha yüksek güçler soğurabilmektedir.  
 
Havalandırma sisteminden aktarılan taze hava, sıcaklık ve nem ile ilgili önceden belirlenmiş değerleri 
sağlayacak şekilde şartlandırılır. Şartlandırma aşağıdaki aşamaları kapsar: 
 

 Isıtma 

 Soğutma 

 Nem alma 

 Nemlendirme 
 

BKT sistemi için de aktif tavan alanının %70 olduğu varsayılmıştır. Borularının konumunun görüldüğü 
tavan kesiti Şekil 13’de görülmektedir. Kesit bileşenleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Beton:  280 mm 

 Çimento şapı: 70 mm 

 Halı kaplama: 10 mm 
 
Borular 20 x 2,0 mm çapındadır ve modülasyon aralığı 150 mm’dir. 
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Şekil 13. BKT Tavan Kesiti 
 
Bu modele ait temsili görsel Şekil 14’de yer almaktadır. 

 
 

Şekil 14. Model E İçin Temsili Görsel 
 
1. Havalandırma 

 

 Hava değişimi: 

 Soğutma   4.0 hdk  1.5 hdk taze hava 

 Isıtma   1.5 hdk  komple taze hava 
0 hdk  sistem kapalı iken 

 

 Besleme hava sıcaklığı: 

 Soğutma   14°C 

 Isıtma   20°C 
 

 Isı geri kazanım sisteminin verimi: % 60 
 

 Fan verimi:    % 60 
 
2. Isıtma / Soğutma Elemanları 

 

 Aktif alan:    42,6 m
2  

Tavan alanının %70’i 
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 Kütle debisi: 

 Soğutma   224 l/h 

 Isıtma   73 l/h 
 

 Gidiş suyu sıcaklığı 

 Soğutma   17°C  (dT : 2 K) 

 Isıtma   değişken (dT : 5 K) 

 Pompa verimi  %80 
 

3. Radyatör 
 

 Radyatör:    Oda sıcaklığı 20°C’nin altına düşerse (gece 18°C) aktif 
 
 
 
 
 
3.4.6. Model E1: BKT ve Destekleyici Havalandırma (CCTC/SAC) 

 
Bu model Model E ile aynıdır, sadece radyatörler bulunmamaktadır.  
 
Havalandırma sisteminden aktarılan taze hava, sıcaklık ve nem ile ilgili önceden belirlenmiş değerleri 
sağlayacak şekilde şartlandırılır. Şartlandırma aşağıdaki aşamaları kapsar: 
 

 Isıtma 

 Soğutma 

 Nem alma 

 Nemlendirme 
BKT sistemi için de aktif tavan alanının %70 olduğu varsayılmıştır. Tavan kesiti yine Şekil 13’deki 
gibidir. Borular 20 x 2,0 mm çapındadır ve modülasyon aralığı 150 mm’dir. 
 
Bu modele ait temsili görsel Şekil 15’de yer almaktadır. 
 

 
 

Şekil 15. Model E1 İçin Temsili Görsel 
 
1. Havalandırma 

 

 Hava değişimi: 
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 Soğutma   4.0 hdk  1.5 taze hava 

 Isıtma   1.5 hdk  komple taze hava 
0 hdk  sistem kapalı iken 

 Besleme hava sıcaklığı: 

 Soğutma   14°C 

 Isıtma   20°C 
 

 Isı geri kazanım sisteminin verimi: % 60 
 

 Fan verimi:    % 60 
 
2. Isıtma / Soğutma Elemanları 

 

 Aktif alan:    42,6 m
2  

Tavan alanının %70’i 
 

 Kütle debisi: 

 Soğutma   224 l/h 

 Isıtma    73 l/h 
 

 Gidiş suyu sıcaklığı 

 Soğutma   17°C  (dT : 2 K) 

 Isıtma   değişken (dT : 5 K) 
 

 Pompa verimi   %80 
 
 
 
 
4. ENERJİ İHTİYACI 
 
Dinamik simülasyon yazılımları ile yapılan çalışmalar sonucunda, modellerin farklı enerji kullanımları 
(efektif enerji, nihai enerji, primer enerji) ile ilgili çıkarımlarda bulunmak mümkün olmuştur.  
Bu kısımda bunlar üzerinde durulacaktır.  
 
4.1. Efektif Enerji İhtiyacı 
 
Efektif enerji, birçok enerji türü arasındaki dönüşüm sonucunda kullanıcıya farklı uygulamalar (ısıtma, 
soğutma, aydınlatma vb.) için hazır bulunan enerjidir. Bunlar, ısıtma ve soğutma dönemlerinde 
önceden belirlenmiş mahal koşullarını sağlamak üzere hesaplanmış ısıtma ve soğutma yükleridir. Bu 
enerji ihtiyacı mahalin kullanımın ve niteliksel özelliklerine (ısı yalıtımı, hava debisi, sıcaklık 
karakteristikleri) bağlı olarak değişir. 
 
Aşağıda incelenen modellerin toplam efektif enerji ihtiyaçlarını gösterir grafik yer almaktadır.  
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Şekil 16. İncelenen Modellerin Efektif Enerji İhtiyaçları 
 
Model A (AHU) dışındaki tüm modeller neredeyse aynı efektif enerji ihtiyacına sahiptir. En fazla efektif 
enerji havalandırma sistemi tarafından sağlanan soğutma için kullanılmaktadır, zira bu sistem 
değişken debili olarak çalışmakta, yaz boyunca 24°C’lik mahal sıcaklığını sağlamakta ve %60 olarak 
tanımlanan bağıl nemi temin edecek şekilde nem almaktadır. Döşemeden ısıtma/serinletme 
sistemlerinin olduğu modellerde farklı kontrol parametrelerine ve kontrol stratejilerine bağlı olarak ufak 
farklılıklar görülmektedir.  
 
Yaz koşulları için en yüksek hava değişim katsayısına sahip olan Model A havalandırma santrali için 
en yüksek ısıtma enerjisine (80 kWh/(m

2
yıl)) ihtiyaç duymaktadır. Bu, yaz koşullarında oluşan nem 

alma enerji miktarına ve böylece oluşan ön ısıtma enerji ihtiyacına bağlıdır. Model B ikinci en yüksek 
hava değişim katsayısına sahip sistem olarak ikinci en yüksek efektif enerji ihtiyacına sahiptir. Model 
E1’de yer alan CCTC sistemi için gerekli olan enerji ihtiyacı bu modelde yer almayan radyatörden 
ötürü daha düşüktür.  
 
En büyük hava değişim katsayısı sebebiyle (7,5 hdk), Model A en yüksek (205 kWh/(m

2
yıl))soğutma 

enerjisine sahiptir. Bunun %40’lık kısmı (yakl. 84 kWh/(m
2
yıl)) nem alma işlemine ayrılmaktadır. Kalan 

sistemler 131 – 140 kWh/(m
2
yıl) arasında ve birbirlerine yakın değerlere sahiptir. Farklılıklar ise 

değişik kontrol stratejilerine, gidiş sıcaklıklarına ve işletim zamanlarına bağlı olarak oluşmaktadır.  
 
Yukarıda anlatılanlara ek olarak, araştırılan sistemler arasında Model A en yüksek yardımcı enerji 
(31kWh/(m

2
yıl)) ihtiyacına sahiptir. Bunun sebebi yine bu modelin en yüksek hava değişim katsayısına 

sahip olmasıdır. Döşemeden ısıtma/serinletme sistemlerinin bulunduğu diğer modellerde ise yardımcı 
enerji ihtiyaçları (pompa vb.) arasında oldukça ufak farklılıklar yer almaktadır. 
 
En yüksek hava değişim katsayısı sebebiyle Model A 84 kWh/(m

2
yıl) ile en yüksek nem alma 

enerjisine sahiptir. 4.0 hdk’na sahip CCTC sistemleri (E ve E1) en düşük nem alma enerjisine sahiptir. 
Bu AHU tarafından sağlanan soğutma enerjisinin %40’ına tekabül etmektedir. Nemlendirme için 
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gerekli enerji ihtiyaçları ise oldukça düşüktür, zira ısıtma “Set” değeri görece daha düşüktür ve 
ısıtmada arzu edilen %20 nem değeri görece düşüktür.  
 
Aşağıdaki tablo araştırılan sistemlerin ihtiyaç duydukları efektif enerji ihtiyacını detaylı olarak 
göstermektedir.  
 
Tablo 2 Efektif Enerji İhtiyaçlarının Dökümü 
 

Model 

Isıtma Enerjisi 
[kWh/(m

2
yıl)] 

Soğutma 
Enerjisi 
[kWh/(m

2
yıl)] 

Yardımcı Enerji 
[kWh/(m

2
yıl)] 

Nem 
alma 
enerjisi 
[kWh/(m

2

yıl)] 

Nemlen
dirme 
enerjisi 
[kWh/(m
2
yıl)] 

AHU 
FH/HC/ 
CCTC 

RAD/ 
WH 

AHU 
FC/CC/ 
CCTC 

AHU 
RAD/FH/ 
FC/HC/CC/ 
CCTC 

AHU AHU 

A 
(AHU) 

80 - - 204,5 - 30,9 - 
83,6 0,002 

B 
(FC/FH/SAC) 

46,3 8,6 - 129,2 20,3 20,3 1,0 
51,8 0,002 

C 
(CC/RAD/SAC) 

35,1 - 6,9 121,6 13,6 21,1 0,8 
48,5 0,002 

C1 
(CC/HC/SAC) 

35,4 8,5 - 121,1 14,3 21,1 0,8 
48,3 0,002 

E 
(CCTC/RAD/SAC) 

37,4 2,4 6,3 113,7 24,5 19,5 1,9 
45,3 0,002 

E1 
(CCTC/SAC) 

37,3 4,4 - 113,7 24,5 19,2 1,4 
45,3 0,002 

 
 
4.2. Nihai Enerji İhtiyacı 
 
Nihai enerji ihtiyacı, DIN 18599-1:2005-07 uyarınca, “önceden belirlenmiş mahal sıcaklıklarını 
sağlamak, kullanım sıcak suyunu hazırlamak, aydınlatma ekipmanlarını beslemek için kurulan 
sistemlere (ısıtma sistemi, havalandırma sistemi, kullanım sıcak suyu hazırlama sistemi, aydınlatma 
sistemi) aktarılan enerji miktarıdır” [4]. 
Bu enerji uygulanmış olan sistemlerin işletimi için gerekli olan yardımcı enerjiyi de bünyesinde 
barındırır.  
 
Nihai enerji, “bina zarfı” ara yüzünde binaya aktarılır, bu yüzden de kullanıcının standart koşullarda 
binayı kullanırken ihtiyaç duyacağı enerjiyi tanımlar.  
 
Bu enerji uygun saraçlar ile ölçülebilir ve bu yüzden oluşan işletme giderlerinin belirlenmesi için 
önemlidir. Nihai enerji kullanımında farklı sistemler için oluşan enerji dönüşümlerinin verimleri (COP, 
verim katsayısı vb.) de dikkate alınır.  
 
Enerji üretimi ile ilgili bu çalışmada iki temel model dikkate alınacaktır: 
 

 Soğutma için kullanılan konvansiyonel pistonlu bir “chiller” ve ısıtma için kullanılan bir kazan 

 Isıtma ve soğutma için yer ısısı sondaları ile birlikte çalışan bir tersinebilir toprak kaynaklı ısı 
pompası ile  

 
4.2.1. Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Aşağıdaki tablo soğuk ve sıcak su üretimi için kullanılacak cihazların verim katsayılarını 
göstermektedir.  
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Tablo 3. Enerji Üretici Cihazların Verim Değerleri 
 

Yük faktörü 
[%] 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

COP – 
Chiller [-] 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 

Kazan verim 
katsayısı [-] 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.93 0.925 0.925 

 
Şekil 17 bu bildiride ele alınan modellerin nihai enerji ihtiyaçlarını toplu olarak göstermektedir. 
Görülmektedir ki, soğutma için toplam nihai enerji ihtiyaçları efektif enerji ihtiyaçlarına göre yaklaşık 
%50 daha aşağıdadır. Bunun sebebi chillerin sahip oldukları görece yüksek performans katsayılarıdır, 
zira COP 3 ile, bir kWh elektrik enerjisi kullanımı ile üç kWh’lik soğutma enerjisi üretilebilmektedir. 
Diğer yandan kazanların verim katsayıları sebebiyle ısıtma enerjisinde hafif bir artış 
gözlemlenebilmektedir.  
 

 
 

Şekil 17. İncelenen Modellerin Nihai Enerji İhtiyaçları 
 
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Model A (AHU) en yüksek nihai enerji ihtiyacına (178 kWh/(m

2
yıl)) 

sahiptir. Bunun sebebi incelenen farklı modeller arasında en yüksek hava değişim katsayısına (7.5 
hdk) Model A’nın sahip olmasıdır. Model B ise ikinci en yüksek nihai enerji ihtiyacına (124 kWh/(m

2
yıl)) 

sahiptir, zira bu modelin hava değişim katsayısı Model A’dan sonra ikinci sıradadır (5,0 hdk) ve diğer 
modellerden (4,0 hdk) yüksektir.  
 
BKT (yani CCTC) sistemini içeren modeller (E, E1, G) ve serin tavan sistemleri (C ve C1) hemen 
hemen aynı nihai enerji ihtiyacına (Model C 108 kWh/(m

2
yıl), Model E 112 kWh/(m

2
yıl)). Bu modeller 

arasındaki farklılık kontrol parametrelerinden, kontrol stratejilerinden, çalışma saatlerinden ve gidiş 
suyu sıcaklıklarından kaynaklanmaktadır.  
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Aşağıdaki tablo araştırılan sistemlerin ihtiyaç duydukları efektif enerji ihtiyacını detaylı olarak 
göstermektedir.  
 
Tablo 4. Nihai Enerji İhtiyaçlarının Dökümü - Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 

Model 

Isıtma Enerjisi 
[kWh/(m

2
yıl)] 

Soğutma Enerjisi 
[kWh/(m

2
yıl)] 

Yardımcı Enerji 
[kWh/(m

2
yıl)] 

RAD AHU 
FH/HC/ 
CCTC 

AHU 
FC/CC/ 
CCTC 

AHU 
RAD/FH/ 
FC/HC/CC/ 
CCTC 

A 
(AHU) 

- 82,5 - 64,3 - 30,9 - 

B 
(FC/FH/SAC) 

- 47,8 8,9 40 6,5 20,3 1,0 

C 
(CC/RAD/SAC) 

7,2 36,2 - 37,8 4,4 21,1 0,8 

C1 
(CC/HC/SAC) 

- 36,5 8,8 37,7 4,6 21,1 0,8 

E 
(CCTC/RAD/SAC) 

6,5 38,5 2,1 35,5 7,8 19,5 1,9 

E1 
(CCTC/SAC) 

- 38,5 4,5 35,5 4,5 19,2 1,4 

 
4.2.2. Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
Bu kısımda derin sondaj esasına dayanan toprak kaynaklı bir ısı pompası kullanılması durumunda 
oluşacak nihai enerji ihtiyaçları üzerinde durulacaktır.  
 
Aşağıdaki şekil, ısı pompasının primer ve sekonder devresindeki akışkan sıcaklıklarına göre sahip 
olduğu COP değerlerini göstermektedir. Buradan görülebileceği gibi, ısı pompaları düşük sıcaklıkla 
ısıtma yapan sistemler için daha yüksek verim katsayılarına sahiptir. Bu da onları bu esasa göre 
çalışan döşemeden ısıtma sistemleri ile kombine edilmeye elverişli kılar.  
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Şekil 18. Primer ve Sekonder Devre Akışkan Sıcaklıklarına Göre Isı Pompasının Sahip Olduğu COP 
Değerleri 

 
Aşağıdaki şekilde yer ısısı ile beslenen sistemlere ait nihai enerji ihtiyaçları gösterilmektedir.  
 

 
 

Şekil 19. İncelenen Sistemlerin Nihai Enerji İhtiyaçları - Tersinebilir Isı Pompası İle 
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Isı pompasının sahip olduğu yüksek COP değerleri sebebiyle efektif enerji ihtiyacında oluşan 
azalmada artış görülmektedir (Model C için %62, Model E1 için %74).  
 
Konvansiyonel bir chiller ve kazan ile gerçekleştirilen enerji üretimine karşılık, %29’dan (Model C) 
%52’ye (Model B) kadar iyileşme sağlanabildiği görülmektedir. Model C ve Model E’de gerçekleşen 
düşük azalmaların sebebi ise bu sistemlerde kullanılan ve yüksek sıcaklıkla işletilen radyatör 
sistemleridir. En yüksek nihai enerji ihtiyacının yine Model A (106 kWh/(m

2
yıl)) için gerekli olduğu 

görülmektedir.  
 
Radyatörsüz ve destekleyici havalandırma sistemine sahip olan döşemeden ısıtmalı/serinletmeli 
modeller (B, C1, E1) hemen hemen aynı nihai enerji ihtiyacına (57 – 59 (kWh/m

2
yıl))sahiptirler. Isıtma 

için daha yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyan radyatörlü modellerde (Model C ve E) ise ısı pompasının 
COP katsayısı daha düşük olmakta ve nihai enerji ihtiyacı artmaktadır.  
 
Tablo 5. Nihai enerji ihtiyaçlarının dökümü – tersinebilir ısı pompası ile enerji üretimi 
 

Model 

Isı Pompası 
Isıtma/soğutma 
enerjisi 
[kWh/(m

2
yıl)] 

Yardımcı enerji 
[kWh/(m

2
yıl)] 

AHU 
RAD/FH/FC/ 
HC/CC/CCTC 

A 
(AHU) 

75,1 30,9 - 

B 
(FC/FH/SAC) 

37,9 20,3 1,0 

C 
(CC/RAD/SAC) 

54,1 21,1 0,8 

C1 
(CC/HC/SAC) 

37,5 21,1 0,8 

E 
(CCTC/RAD/SAC) 

55,8 19,5 1,9 

E1 
(CCTC/SAC) 

36,1 19,2 1,4 

 
4.3. Primer Enerji İhtiyacı 
 
DIN 18599:2005-07 uyarınca primer enerji “kullanılan yakıtın enerji içeriğine ve sistem tekniği için 
gerekli olan yardımcı enerjilere ek olarak, o enerjinin bina dışarısında kazanılması, dönüştürülmesi ve 
dağıtılması için gerekli olduğu hesaplanan enerji miktarı” olarak tanımlanmaktadır.  
 
Primer enerjinin hesaplanması enerji kaynağının tüm enerji ihtiyacını dikkate alır (çıkartılması, 
kullanımı, uzaklaştırılması ve diğer hizmetler). Kümülatif enerji ihtiyacı için fp katsayısı aşağıdaki 
tabloda verilmekte ve nihai enerjiyi (kWhFin) ile ilişkilendirilmektedir. 
 
Tablo 6. Primer Enerji Faktörleri 
 

fp – Doğal gaz [kWhPrim/kWhFin] 1.1 

fp – Elektrik [kWhPrim/kWhFin] 3.0 

 
4.3.1. Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Elektrik için söz konusu olan daha yüksek primer enerji faktörleri sebebi ile, yardımcı enerjiler ve 
soğutma enerjileri nihai enerji ihtiyacı bütçesinde daha önemli bir yer tutar (Şekil 20).  
 
En yüksek primer enerji ihtiyacının Model A (376 kWh/(m

2
yıl)) için söz konusu olduğu görülmektedir, 

en yüksek ikinci primer enerji ihtiyacı ise Model B’ye (266 kWh/(m
2
yıl)) aittir. Kalan sistemlerin primer 

enerji ihtiyaçları ise birbirlerine oldukça yakındır (239 kWh/(m
2
yıl) ile 246 kWh/(m

2
yıl) arasında). 
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Şekil 20. İncelenen Sistemlerin Primer Enerji İhtiyaçları - Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
4.3.2. Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
İncelenen sistemlerin primer enerji ihtiyaçları Şekil 21’de bir araya toplanmıştır. Nihai enerji ihtiyaçları 
ile karşılaştırıldığında, primer enerji ihtiyaçlarının elektriğin katsayısı sebebiyle üçe katlandığı 
görülmektedir. Bu da benzer bir tablo oluşturmakta, fakat konvansiyonel enerji üretimi durumundaki 
tasarruf potansiyelinin düştüğü görülmektedir. Model C (278 kWh/(m

2
yıl)) en kötü potansiyeli (%5 

tasarruf) göstermektedir, Model B ise (178 kWh/(m
2
yıl)) ile en iyi potansiyele (%33 tasarruf) sahiptir. 

Radyatörün kullanıldığı modellerde COP değerleri düştüğü için primer enerji ihtiyacı daha yüksek 
olmuştur.  
 



    ______________________  1649 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yüksek Performanslı Binalar Sempozyumu 

 
 

Şekil 21. İncelenen Sistemlerin Primer Enerji İhtiyacı 
 
 
4.4. CO2 Salımı 
 
Sistemlerin nihai enerji ihtiyaçlarına bağlı olarak tanımlı CO2 eşdeğerleri kullanılarak CO2 salım 
değerleri hesaplanabilir. CO2 eşdeğer dönüşüm katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
 
Tablo 7. CO2 eşdeğerleri, Kaynak ABD Enerji Bakanlığı (1999) 
 

Doğal gaz 
[kg/kWhFin] 

0.181 

Elektrik [kg/kWhFin] 0.608 

 
4.4.1. Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Aşağıdaki şekil incelenen modellerin CO2 salım değerlerini toplu olarak göstermektedir. Model A 73 
kg/(m

2
yıl) ile en yüksek salıma sahiptir; onu 52 kg/(m

2
yıl) ile Model B izlemektedir. Diğer modeller ise 

47 – 48 kg/(m
2
yıl) ile aynı seviyededir. Diğer yandan yardımcı enerjiler ve soğutma enerjisi sebebiyle 

kaynaklanan CO2 salımlarının elektriğin sahip olduğu daha yüksek eşdeğerlik katsayısı sebebiyle 
ağırlık kazandığı görülmektedir.  
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Şekil 22. İncelenen Modellerin CO2 Salımları – Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
4.4.2. Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
Şekil 23 incelenen modellerin tersinebilir ısı pompası ile enerji üretimi durumunda oluşan CO2 salım 
değerlerini göstermektedir. En yüksek salımın 64 kg/(m

2
yıl) ile A modelinde, en düşük salımın ise 35 

kg/(m
2
yıl) ile E1 modelinde oluştuğu görülmektedir. E ve C modellerinin ise sahip oldukları 46 

kg/(m
2
yıl) ve 47 kg/(m

2
yıl)’lik salım değerleri ile konvansiyonel enerji üretimine dair neredeyse hiç 

tasarruf potansiyeli barındırmadığı görülmektedir. Bunun sebebi bu modellerde yer alan ve yüksek 
sıcaklıkla ısıtma yapan radyatör sistemleri ve böylece ısı pompalarının COP katsayılarında yaşanan 
düşüştür. Buna bağlı olarak ise salım değerleri artmaktadır.  
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Şekil 23. İncelenen Modellerin CO2 Salımları – Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
 
 
 
5. GİDERLER – VERİMLİLİK 
 
Enerji taleplerini baz alan hesaplamalar sonucunda enerji giderleri hesaplanabilir. Bu giderler işletme 
giderleri, yatırım giderleri ve bakım giderleri olarak sıralanabilir ve bunların değerlendirilmesi 
sonucunda ekonomik bir karşılaştırma yapılabilir. 
 
 
5.1. İşletme Giderleri 
 
İncelenen farklı modellerin işletme giderleri aşağıdaki tabloda verilen enerji fiyatlarına göre ve nihai 
enerji ihtiyaçlarına (kWhFin) dayanarak hesaplanmıştır. 
 
Tablo 8. Enerji fiyatları 
 

Enerji fiyatları [$/kWhFin] 

Yakıt - Doğal Gaz 0.042 

Elektrik 0.120 

 
5.1.1. Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Şekil 24, yukarıda gösterilen yıllık nihai enerji ihtiyaçlarına bağlı olarak, konvansiyonel enerji üretimi 
durumu için, incelenen sistemlerin yıllık işletme giderlerini göstermektedir.  
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Şekil 24. İncelenen Sistemlerin Yıllık İşletme Giderleri – Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Şekilde görülebileceği gibi Model A (14,9 $/(m

2
yıl)) en yüksek işletme giderine sahiptir. Bu giderlerin 

içerisinde soğutma %52 ile en yüksek paya sahiptir. Model B 10,5 $/(m
2
yıl) değeri ile en yüksek ikinci 

işletme giderine sahiptir. İncelenen modellerin kalanı ise 9,5 $/(m
2
yıl) (C ve E1) ile 9,8 $/(m

2
yıl) (E) 

arasında birbirlerine yakın değerlere sahiptir. 
 
5.1.2. Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
Toprak kaynaklı bir ısı pompasının kullanımı durumunda oluşan yıllık giderler aşağıdaki resimde 
verilmiştir. Model A 12,7 $/(m

2
yıl) değeri ile en yüksek, Model E 6,8 $/(m

2
yıl) değeri ile en düşük 

işletme giderine sahiptir. Konvansiyonel enerji üretimine göre sağlanabilecek tasarruf potansiyelleri ise 
%4 (Model C: 9,1 $/(m

2
yıl)) ile %32 (Model B: $/(7,1 m

2
yıl)) arasında yer almaktadır. Model C ve 

Model E’de radyatörlerden kaynaklanan daha yüksek gidiş suyu sıcaklıkları olduğu için performans 
katsayıları düşmekte, işletme giderleri ise artmaktadır.  
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Şekil 25. İncelenen Sistemlerin Yıllık İşletme Giderleri – Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
 
5.2. Yatırım Giderleri 
 
Bu kısım incelenen sistemlerin ihtiyaç duydukları yatırım giderleri incelenecektir. Bu giderleri 
hesaplamak amacıyla kullanılan birim fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. Fiyatlar Sacramento, 
California, ABD için çalışmanın yapıldığı tarih olan 2008 yılına ait fiyatlardır. 
 
Tablo 9. Kullanılan Sistemlerin Birim Fiyatları 
 

Bileşen Birim 
Fiyat 

Birim 

Isı üretimi (kazan, kolektör, borulama, yalıtım, 
pompalar, otomasyon, baca sistemi, vanalar) 

512 [$/kW] 

Soğuk üretimi (chiller, borulama, yalıtım, otomasyon, 
pompalar, vanalar) 

1297 [$/kW] 

Yer ısısı – ısı pompası, ana kolektör, pompalar, 
eşanjör, izolasyon dahil borulama, otomasyon, vanalar 

1195 [$/kW] 

Akümülasyon tankı – ısı pompası için, bağlantıları ile 
birlikte 

2297 [$/m
3
] 

Yer ısısı sondaları, sondaj, bağlantılar, toprak devresi 
kolektörü 

98 [$/m] 

AHU – karışım havalı, dört şartlandırma işlemini 
sağlayacak, kanal, izolasyon, yangın emniyet vanaları, 
kontrol sistemi 

28 [$/(m
3
h)] 

Radyatör, alt dağıtımı, termostatik vanalar, bağlantılar 65 [$/m
2
] 

Yerden ısıtma/serinletme ve bağlantıları 54 [$/m
2
] 

Yerden ısıtma/serinletme alt dağıtımı, yalıtım dahil 48 [$/m
2
] 
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borulama, pompalar, kolektörler, vanalar 

Bağlantıları ile birlikte beton ısısı kontrolü 38 [$/m
2
] 

BKT için alt dağıtım, otomasyon, yalıtım dahil 
borulama, kolektörler, vanalar 

59 [$/m
2
] 

Bağlantıları ile birlikte tavandan serinletme 269 [$/m
2
] 

Tavandan serinletme alt dağıtımları, otomasyon, 
izolasyon dahil borular, vanalar, pompalar, kolektörler, 
vanalar 

54 [$/m
2
] 

 
5.2.1. KONVANSİYONEL ENERJİ ÜRETİMİ 
 
Aşağıdaki şekil incelenen modellerin konvansiyonel enerji üretimi durumundaki ilk yatırım maliyetlerini 
göstermektedir.  
 

 
 

Şekil 26. İncelenen Modellerin İlk Yatırım Giderleri – Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Görülebileceği gibi Model A 862 $/m

2
 ile en yüksek birim yatırım giderine sahiptir, zira bu modelde 

AHU için yüksek hava değişim katsayılarından (7,5 hdk) kaynaklanan bir yatırım payı söz konusudur. 
Model C ve C1 sırasıyla 750 $/m

2
 ve 685 $/m

2
 ile en yüksek ikinci ve üçüncü ilk yatırım giderlerine 

sahiptir, çünkü serin tavan plakaları ve alt dağılımları görece olarak yüksek yatırım giderlerine sahiptir. 
BKT sistemlerinin yer aldığı modeller genel olarak en düşük (E1 598 $/m

2
, E 659 $/m

2
) ilk yatırım 

giderlerine sahiptir. Model B, daha yüksek hava değişim katsayısına (5,0 hdk) sahip olduğu için, 
yerden ısıtma sistemleri BKT sistemlerinden daha düşük ilk yatırım giderlerine sahip olmalarına 
rağmen, 614 $/m

2
 ile ikinci en düşük yatırım giderine sahiptir.  

 
Yukarıda verilen bilgiler özetlenecek olursa: 
 

 BKT sistemlerinin kullanıldığı binalar konvansiyonel olarak şartlandırılan binalara göre %24 
(Model E) ila %31 (Model E1) arasında daha düşük ilk yatırım giderlerine sahip olabilirler.  

 Konvansiyonel iklimlendirilen sistemlere göre, Model B (FC/FH) yatırım giderlerinde %29’luk 
bir iyileşme sağlayabilir. 
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 Yüksek birim ilk yatırım maliyetlerine bağlı olarak tavandan serinletme sistemleri en düşük 
yatırım maliyeti avantajını sağlamaktadırlar (Model C: %13, Model C1: %21) 

 
5.2.2. Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
Aşağıdaki şekil incelenen modellerin toprak kaynaklı bir tersinebilir ısı pompası ile enerji üretimi 
durumundaki ilk yatırım maliyetlerini göstermektedir. Maliyet sırası prensip olarak konvansiyonel enerji 
üretimi ile aynı olmakla birlikte, birim maliyetlerin %17 (Model A: 1039 $/m

2
) ila %24 (Model B: 802 

$/m
2
, E1: 783 $/m

2
, G: 796 $/m

2
)
 
daha yukarıda olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, daha yüksek 

maliyetli olan ısı pompası cihazları, toprak tarafındaki sondaj işçilikleri ve akümülasyon tanklarıdır.  
 

 
 

Şekil 27. İncelenen Modellerin İlk Yatırım Giderleri – Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
 
5.3. Bakım Giderleri 
 
Bakım giderleri, bir sistemi işler durumda tutmak için planlı ve plansız tamir, kontrol ve destek 
giderlerinin toplamıdır. Bakım giderlerinde asıl payın havalandırma sistemlerine ait olduğu bilinir. 
Bunun sebebi bu sistemde motor, fan, kompresör vb. hareketli parçaların çokluğu ve üflenen havanın 
hijyenik koşullarının korunması için alınması gereken (filtre, ön şartlandırma vs.) önlemlerdir.  
 
5.3.1. Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Şekil 28 incelenen modellerin konvansiyonel enerji üretimi durumundaki bakım giderlerini 
göstermektedir. Sonuçların bir önceki kısımda verilen ilk yatırım giderlerine paralel oldukları 
görülmektedir. En yüksek bakım giderine (29 $/(m

2
yıl)) sahip olan Model A’nın, en düşük işletme 

giderine (17 $/(m
2
yıl)) sahip model olan E1’in neredeyse iki katı kadar bir gidere sebep olduğu 

görülmektedir.  



    ______________________  1656 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yüksek Performanslı Binalar Sempozyumu 

 
 

Şekil 28. İncelenen Modellerin Bakım Giderleri – Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
5.3.1. Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
Tersinebilir bir ısı pompası ile toprak kaynaklı olarak enerji üretimi durumunda oluşan bakım giderleri 
aşağıdaki resimde verilmiştir. Sonuçlar konvansiyonel enerji üretimine yakın olmakla birlikte ısı 
pompalarının sahip olduğu daha düşük bakım giderleri sebebiyle, %3 ((Model B: 19 $/m

2
yıl), C: 19 

$/(m
2
yıl), C1: 18 $/(m

2
yıl), E: 17 $/(m

2
yıl), E1: 17 $/(m

2
yıl)) ila %7 (Model A: 27 $/(m

2
yıl)) arasında 

daha aşağıdadır. 
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Şekil 29. İncelenen Modellerin Bakım Giderleri – Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
 
 
SONUÇ 
 
BKT sistemleri esas olarak oldukça basit sistemler olmakla birlikte, bina iklimlendirme konseptinde 
önemli yer tutan bir sistemlerden biridir. Bu sistemin kullanımı ile birlikte binaların beton kütleler i aktive 
edilebilir ve böylece iklimlendirme konseptinin önemli bir bileşeni haline getirilebilir. Bu şekilde 
binalarda havalandırma sistemlerine düşen -özellikle- soğutma yükleri azalır. Buna paralel olarak 
havalandırma sisteminin santral büyüklükleri, hava debileri, kanal çapları ve fan boyutları küçültülebilir. 
Bu ise işletimde daha konforlu mahal iklimlerinin oluşturulmasına ve içeride bulunacak kişilerin konfor 
ve verimliliklerinin artmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında sistemin kullanımı ile birlikte bu 
bildiride de bahsedildiği gibi ilk yatırım, işletme ve bakım giderlerinde avantaj sağlanabilir. Ayrıca 
sistem düşük sıcaklıkla ısıtma, yüksek sıcaklıkla soğutma süreçlerini desteklediği için yenilenebilir 
enerji kaynaklarıyla enerji verimli şekilde kombine edilebilir ve çevre açısından daha sürdürülebilir 
binaların yapımına katkıda bulunabilir.  
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MEVCUT İLKÖĞRETİM OKULLARINDA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİNİN SAĞLANMASI 

 
 

Ayça TOKUÇ 
Ebru GÜLLER 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günümüzde yapılar giderek sürdürülebilirlik, yüksek performans, enerji etkinlik, yeşillik gibi farklı 
ölçütler göz önüne alınarak tasarlanmaya başlanmıştır. Ancak sadece yeni binaların doğru 
tasarlanmasıyla arzu edilen yaşam tarzına ulaşmak olası değildir. Buna ek olarak elde bulunan yapı 
stokunun da geliştirilmesi gereklidir. Sürdürülebilirliğin içselleştirilmesinde, geleceğin bireylerini 
yetiştiren okul yapılarının sürdürülebilirlik bilinci içerisinde tasarlanması ayrıca önem taşır. Bu 
bağlamda, çalışma kapsamında, mevcut okul yapılarının sürdürülebilir ölçütlerinin sağlanması 
çalışılmıştır. Burada, yeşil yapı tasarımına belli ölçütler doğrultusunda bakış geliştiren sertifika 
sistemlerinden biri olan LEED ve yapı iyileştirmelerini ödüllendiren Green Ribbon sistemi çerçevesinde 
değerlendirilen mevcut okullar incelenmiştir. İnceleme, LEED ve Green Ribbon sistemlerinde yer alan 
başlıklar dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu sayede ülkemizde var olan okul yapılarının 
iyileştirilmesi için ipuçları elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Okul, Sürdürülebilirlik, LEED, Green Ribbon, Vaka çalışması.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays, the design of buildings need to take into account various criteria, such as being more and 
more sustainable, energy efficient, green and showing high-performance. However, the desired 
lifestyle cannot be reached only by correct design of new buildings. In addition, the already developed 
building stock also needs to be improved. The design of school buildings, in which the future members 
of society are being trained, within a sustainable mindset is also an important factor for internalization 
of sustainability. In this context, the scope of this work contains the measures that can be taken to 
bring sustainability criteria to existing school buildings. Here, existing schools are researched within 
the framework of two systems. The former, LEED certification system develops a perspective to green 
building design in accordance with specific criteria, and the latter, Green Ribbon system rewards 
school improvements. The work was carried by taking into account the main headings of these 
systems. Thus, some tips for improving existing school buildings in our country, Turkey, are obtained.  
 
Key Words: School, Sustainability, LEED, Green Ribbon, Case study. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsan çevresiyle sürekli etkileşim içerisindedir. Temel ihtiyaçlarını doğa aracılığıyla karşılarken 
çevreye vermekte olduğu zarar, aynı ölçüde kendi yaşamına bir tehdit olarak geri döner. Bu durumun 
farkındalığıyla insanoğlunun insan-doğa dengesini mümkün olduğunca koruyacak bir çevre bilinciyle 
yetiştirilmesi gereği ortadadır. Ancak çevre bilinci çevreyi korumada, çevre kirliliğini önlemede önemli 
bir koşul olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Sürdürülebilirlik kavramının içselleştirilmesi için 
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ailede başlayan çevre eğitiminin; içinde yaşanılan ev, okul, yakın çevre ortamlarında deneyimlenmesi, 
bu kavramın bir yaşam tarzı olarak pekiştirilmesinde önem kazanmaktadır. Yani çocukluk döneminden 
itibaren bu bilincin çocuğa kazandırılması ve bu yaklaşımla tutarlı bir çevre içerisinde çocuğun 
sürdürebilirliği bir yaşam tarzı olarak gözlemleyebilmesi gereklidir.  
 
Okullarda sürdürülebilirlik eğitiminin yanı sıra, okul yapılarının sürdürülebilirliğinin sağlanması da 
büyük önem taşır. Çocuğa kazandırılmaya çalışılan; doğal kaynakları koruma, tüm canlılara saygı 
duyma, doğa ile iç içe bir bütün olarak yaşama, tüketim alışkanlıklarında savurganlıktan kaçınma gibi 
davranışlar yapı bütününde yapının çevreye duyarlı konumlandırılması, doğal ışığı kullanımı, kendi 
enerjisini, suyunu sağlayarak kendi kendine yetebilme, elektrik-su sarfiyatını azaltma gibi 
uygulamalarla bizzat hayata geçirilmelidir. Dolayısıyla yeni yapılacak okul yapıları doğa-çevre ile 
uyumlu tasarlanırken, mevcut okul yapıları da sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda yeniden ele 
alınmalıdır.  
 
 
 
 
2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 
 
Sürdürülebilir mimarlık kavramı, içerisinde ekolojik, sosyal ve ekonomik öğeleri barındırmaktadır. Bir 
yapının sürdürülebilirliğini tanımlamak ve ölçmek için ise bu öğeler çerçevesinde yapıların çevresel 
etkileri belirli ölçütlerle değerlendirilebilir. Ancak bu ölçütlerin ne olduğunu belirlemek kolay bir iş 
değildir. Sürdürülebilirliğin her alanında olduğu gibi yapı alanında da bu ölçütleri belirlemek için değişik 
öncelikleri ve başlıkları gözeterek yapılan çalışmalar vardır. Bunlar; okullarda sürdürülebilirlikle direk 
ilintili çeşitli özel kuruluşlar, dernekler ve devletler tarafından yapılmış çalışmalar olarak 
değerlendirilebilir.  
 
Bu çalışmada, yeşil okul kavramını ortaya atan ‘Birleşik Devletler Yeşil Binalar Konseyi’ (USGBC) 
tarafından geliştirilen “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Öncülük” olarak adlandırılabilecek LEED 
sistemi ve yine Amerika’da Eğitim Bakanlığı’nın var olan okullarda sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalara 
verdiği Yeşil Kurdele (Green Ribbon) ödülü temel alınmıştır. Aynı ülkede birbirinden ilkesel olarak çok 
farklı olan bu iki yaklaşımın incelenmesi ile göreceli bir kavram olarak sürdürülebilirliğin Türkiye eğitim 
yapılarında nasıl yorumlanabileceğine ilişkin ipuçları elde edilebilecektir.  
 
LEED bina değerlendirme sistemi 1998 yılında ‘Birleşik Devletler Yeşil Binalar Konseyi’ (USGBC) 
tarafından ortaya konulmuştur. Sistemin 1998’deki ilk sürümünü 2005 yılında 2.si, 2009 yılında ise 
3.’sü izlemiştir ve sürekli geliştirilen sistemin 4. sürümünün 2013 yılında uygulanmaya başlanacağı 
duyurulmuştur. Yapı ile ilgili çeşitli kriterlerin puanlandırılarak 100 puan üzerinden alınan nota göre, 
binanın sertifikalı, gümüş, altın ve platin olarak sınıflandırılmasına dayanır.  
 
Başlangıçta, her kriter bir puan olarak değerlendirilen sistemde zamanla gerek yapı tipi ayrışması 
gerekse yeni yerleşim birimlerinden iç mekana kadar farklı ölçeklere hitap edilmesi ve bölgesel 
öncelikler ile kriterlerin ağırlıklarının da değişiklik göstermesini beraberinde getirmiştir. Bu farklı bina 
tipleri ile ilgili şemalar; yeni yapılar (NC), mevcut yapıların işletim ve bakımı (EB: O&M), ticari yapılar 
(ticari iç mekan (CI) ve bina çekirdeği ve kabuğu (CS)), okullar (SCH), sağlık yapıları (HC), konutlar ve 
mahalle gelişimi (ND) olarak sıralanabilir. 
 
Bu çalışma kapsamında irdelenen okullar için LEED şemasında kullanılan beş ana başlık ve ağırlıkları 
şu şekildedir: 
 

 Sürdürülebilir Araziler (24),  

 Suyun Etkin Kullanımı (11), 

 Enerji ve Atmosfer (33), 

 Malzeme ve Kaynaklar (13), 

 İç Hava Kalitesi (19), 

 Tasarımda Yenilik (6), 

 Yerel Öncelik Kredileri (4) [1]. 
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LEED başvuru ve sertifikaları incelendiğinde, daha çok özel okulların yeni yapılan binaları veya ek 
binaları ile Okullar için LEED çerçevesinde değerlendirildiği görülmektedir. Bu çalışmada 
değerlendirmeye alınan North Shore Country İlköğretim Okulu ve Woodrow Wilson Lisesi ise uzun 
süreden beri eğitim hayatlarına devam ettikleri mevcut binalarını geniş bir yenileme projesi 
çerçevesinde yeniden yapılandırarak Okullar için LEED 2009 sürümünde sırasıyla gümüş ve altın 
sertifika almaya hak kazanmıştır.  
 
Yeşil Kurdele (Green Ribbon) ise, Amerikan Eğitim Bakanlığı tarafından 2011 yılında başlatılan bir 
ödül programıdır. Program çerçevesinde ilk kez 2012 yılında 3 ana alanda en fazla gelişme gösteren 
okullara verilen bu ödülde ana alanlar; 
 

 Çevresel etkinin azaltılması, 

 Sağlığın iyileştirilmesi ve 

 Etkin çevresel eğitim verilmesi 
 

olarak sıralanmıştır. Bu çerçevede alanların birinde %100 veya kendi özel durumlarına göre farklı 
alanlarda birden ilerleme gösteren okullar eyalete yaptıkları başvuru sonrasında ödülü almak için 
Bakanlığa tavsiye edilmektedir. Öncelikle var olan kural ve yönetmelikler ve yürürlükteki programlar 
çerçevesinde gösterilen gelişimler ödüllendirilmiştir [2].  
 
Daha çok dezavantajlı öğrencilere hizmet veren okulların bu belirlenen üç alanda sınırlı kaynakları 
değerlendirmek ve artırmakta gösterdikleri ustaca çözümler dikkat çekmektedir. Bu okullar 
“yeşillendirme” çabalarını okulda yenilikler ve akademik iyileştirmeler için bir ilerleme aracı olarak 
kullanmaktadırlar. Bu durum, zaten sürdürülebilir eğitimin sürekli devam eden, marifet ve beceriklilik 
gerektiren ve kaynakların korunmasına dayanan yapısı ile uyum içindedir. 2012 yılında Yeşil Kurdele 
ödülü almış olan Folger McKinsey İlköğretim Okulu ve Rose Parks İlköğretim Okulu bu kapsamda 
incelenmiştir. 
 
 
 
 
3. VAKA ÇALIŞMALARI 
 
3.1. North Shore Country İlköğretim Okulu 
 

   
 

Şekil 1. North Shore İlköğretim Okulu Giriş Cephesi Yenileme Öncesi ve Sonrası [3].  
 

21. yüzyılın eğitim ve öğrenim gereksinimlerini karşılamak amacıyla yaklaşık 65.000 m² 
büyüklüğündeki North Shore Country, Winnetka, IL, eğitim kampüsünün iyileştirilmesi amacıyla okul 
yönetimi 2008 yılında 30 milyon dolara ulaşmak amaçlı bir bağış kampanyası başlatmıştır. Bunun 11,5 
milyon doları 3.700 m² alanlı, 1922’da yapılmış ve 1950’lerde yenilenmiş Upper School binasının 
LEED sertifika ölçütlerine uygun yenilenmesi için kullanılmıştır. 15 ayda gerçekleştirilen uygulama 
sonucunda Ağustos 2011’de yeniden tasarlanan mekanlar gümüş LEED alarak eğitime başlanmıştır.  
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Tablo 1. North Shore Country İlköğretim Okulu LEED Puan Dağılımları [5].  
 

LEED Değerlendirme 
Kriterleri 

Puan 

Sürdürülebilir Araziler 10/24 

Suyun Etkin Kullanımı 4/11 

Enerji ve Atmosfer 11/33  

Malzeme ve Kaynaklar 8/13  

İç Hava Kalitesi 11/19  

Tasarımda Yenilik 4/6  

Yerel Öncelik Kredileri 2/4 

 
Yönetim LEED sertifikasına olan ilgilerinin nedenini, “okulun stratejik planında da yer alan 
sürdürülebilirlik hedeflerine olan taahhüdünü göstermek” olarak vermektedir. Bu sayede aynı zamanda 
hem birlikteliği destekleyen esnek mekanlarla yeni eğitim biçimlerini destekleyen bir yapı elde etmek, 
hem de eğitimcilerin sürdürülebilirliği eğitim programına eklemekte cesaretlendirmek mümkün 
olmuştur [4]. Gelenekselle ilerici eğitimi bir araya getiren tasarım çözümleri, okulun eğitim hedeflerini, 
arazi gelişimini ve dış etkileri göz önünde bulundurmaktadır [6]. 
 
Cannon Design ve the Third Teacher + tarafından tasarlanan projede yapı interaktif eğitimle 
öğrencilerin deneyimlerini en üst düzeye çıkaracak üçüncü bir öğretmen olarak ortaya çıkmaktadır. 
Mimarlardan birine göre (Cannon Design’dan Trung Le) “Her ne kadar çok bariz görünse de 
çoğunlukla binanın eğitim ve öğretimi şekillendirmesi yerine, eğitim ve öğretimin binayı şekillendirmesi 
gerektiği unutuluyor [6]. Yaklaşık 200 öğrenci kapasiteli binada 17 eğitim stüdyosu (sınıf) ve altı özel 
nokta bulunmaktadır. Sonuç ürün çalışanlar ve öğrencilerin girdileriyle ortaya çıkmıştır. Kullanıcılar 
tasarımda renk, daha fazla gün ışığı, daha büyük mekanlar, çocukların yayılabileceği küçük köşecikler 
istediklerini belirttiklerinde okulda tasarım bu şekilde ilerlemiştir ve aralarında V adı verilen büyük 
merdivenin de bulunduğu, çok amaçlı ferah mekanlar planlanmıştır (Şekil 2).  
 
Çalışmalar doğal ışığın öğrencilerin okuma ve böylece matematik puanlarını iyileştirdiğini 
göstermektedir. Bu yüzden tasarım ekibi iç mekanlarda içine ışık getirmek için, pencereleri sınıfların 
birden çok yönünde kullanma ve mevcut geniş pencereleri değerlendirme gibi gün ışığı stratejileri 
üzerinde durmuştur. Yeni sınıf duvarları camdan yapılmıştır, böylece pencereler ve tepe ışıklıklarından 
gelen gün ışığı mekana sürekli alınır. Tüm yapıda yenilikçi sınıflar kullanılmıştır. Eski klasik sandalye 
ve masalar, sınıfın bir anda dönüştürülmesine imkan veren hareketli sandalye ve masalarla 
değiştirilmiştir. Çeşitli interaktif beyaz tahtalar, yansıtma ekranları, video konferans araçları gibi 
elemanlar da sınıfların esnekliğini artırmıştır. 
 
Uygulama sırasında üç ana hedef gözetilmiştir; kampüsteki herkesin güvenliği, öğrencilerin çevre 
odaklı eğitimi için temiz ve güvenli bir ortam oluşturulması ve yoğun nüfuslu konut bölgesinde bilinçli 
bir komşu olmak (Valenti, 2012). Yakıt ve ulaşım masrafları mümkün olduğunca yerel üretilmiş 
malzemeler kullanarak azaltılmıştır. Kullanılan inşaat malzemelerinin yaklaşık %90’ı geri dönüşümle 
depo alanlardan kazanılmıştır. Yapımda kullanılan ahşap sertifikalıdır. Ön ve arka cephelerdeki 
eklemelerde kullanılan beton bloklar %15 geri dönüştürülmüş yeşil ve kahverengi cam içerir. Yapının 
çatısı 50 yıl ömrü olan geri dönüşümü yüksek bir malzeme ile kaplanmıştır [7]. 
 
İç hava kalitesi de öncelikli bir konu olarak ele alınmıştır. Bu amaçla, binada temiz havayı içeriye 
almayı sağlayan hareketli pencereler, karbon dioksit algılayıcıları ve düşük uçucu organik bileşikler 
içeren boya ve mobilyalar kullanılmaktadır. Isıl kontrol, mevcut kazanın buhar yerine zorlanmış hava 
ve radyant ısı ile çalıştırılacak şekilde dönüştürülmesine dayanır. Ayrıca bitkilendirilmiş bir yeşil çatı 
suyu emer, bir kısmını filtreler ve ısı emilimini azaltır. Kaldırımlarda su geçiren kırık ve çatlaklar 
bırakılarak suyun doğaya geri dönmesi kolaylaştırılmıştır. Alçak lavabo ve tuvaletler, çatı bahçesi, 
kullanıcı algılayıcıları ve yeni bir iklimlendirme sistemi de yeniliklerin arasında sayılabilir [8].  
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Şekil 2. North Shore İlköğretim Okulu Ana Merdiveni [8]. 
 
 
3.2. Woodrow Wilson Lisesi 
 

 
 

Şekil 3. Woodrow Wilson Lisesi Ana Girişi [9] 
 
28. Amerikan Başkanı Thomas Wilson adına isimlendirilmiş, 1935 yılında eğitim hayatına başlayan 
Wilson Lisesi, Washington DC, 2010 yılında tarihi bina olarak tescillenmiştir. 2008 yılında değişik bir 
çehreye bürünme kararı ile sağlıklı eğitim çevresi oluşturmak ve daha yeşil okul binası tasarlayarak 
21. Yüzyılın kampüsü olmak adına bir modernleşme çabasına gidilmiştir. 1.600 kişi kapasiteli okulda 
yaklaşık 7.000 m² tasarım ve yenileme uygulaması sonrasında Ağustos 2011’de hizmete girmiştir. 
Mimar Cox graae + spack architects ve Fanning Howey tarafından tasarlanan 93,5 milyon dolarlık 
kampüs değişimi projesinde öne çıkan noktalar; sinerjik bir yaklaşım, tarihi elemanların adapte 
edilmesi ve yeniden kullanımı, güncel stilde 35.000 m² arazi düzenlemesi ve binalar arasındaki 
bağlantıların basit ama daha ulaşılabilir hale getirilmesi, enerji etkin teknolojilerin, doğal aydınlatma 
için geniş pencerelerin ve akustik panellerin kullanımı olarak sıralanabilir [9]. 
 
Tablo 2. Woodrow Wilson Lisesi LEED Puan Dağılımları [10].  
 

LEED Değerlendirme 
Kriterleri 

Puan 

Sürdürülebilir Araziler 17/24 

Suyun Etkin Kullanımı 9/11 

Enerji ve Atmosfer 3/33  

Malzeme ve Kaynaklar 7/13  

İç Hava Kalitesi 9/19  

Tasarımda Yenilik 6/6  

Yerel Öncelik Kredileri 2/4 
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Kampüste üç farklı yapı LEED altın sertifikası hedefiyle tasarlanmıştır. 1935 yılında yapılan (850 
kişilik) son teknoloji kullanılarak yenilenen oditoryum, 1.600’den fazla kişi alabilen spor salonu ve 
akademik bina. İlk aşamada okulda gönüllü 35 öğrenci “yeşil LEEDci” olarak eğitilmiş ve 2000 
öğrenciye okulun yeşil özelliklerini aktarmışlardır. Ayrıca öğrencilere kampüslerinin “yeşil tur gezisine” 
çıkmalarına yardımcı olabilecek rehber kitap hazırlanıp dağıtılmıştır. Okul binasının merkezindeki 
davetkar olmayan avlu, dramatik tepe ışığı kullanımıyla okulun kalbi haline dönüştürülmüştür. Ayrıca 
sera, yeşil çatı, fotovoltaik paneller, 30.000 galon kapasiteli taşkın suyu tankına ek 15.000 galon su 
kapasiteli sarnıç da projede öne çıkmaktadır [10].  
 

 
 

Şekil 4. Woodrow Wilson Lisesi Orta Avlu [9]. 
 

3.3. Folger McKinsey İlköğretim Okulu 
 

 
 

Şekil 5. Folger McKinsey İlköğretim Okulu Girişi [12]. 
 
Folger Mc.Kinsey İlköğretim Okulu 1958 yılında açılmış olan tek katlı bir yapıdır. 29.043 m

2
 olan 

orijinal bina, 1970 yılında 23.806 m²’lik sınıf ve medya merkezi eklentisi ile toplam 52.849 m
2
 alana 

ulaşmıştır. 1992, 1994, 1995, 2001, 2002, 2004 ve 2007 de yapı alanında değişiklik olmadan çeşitli 
yenilemeler yapılmıştır. Arazide altı adet geçici derslik bulunmaktayken proje tamamlandığında, Folger 
McKinsey İlköğretim Okulu; Spor Salonu ve Önce / Sonra Bakım alanları oluşturmak için alternatif bir 
ek yapı dahil toplam yaklaşık 83.349 brüt metrekareye genişlemiş ve anaokulundan beşinci sınıfa 
kadar 636 öğrenci kapasiteye sahip olmuştur.  
 
Folger McKinsey İlköğretim Okulu’nun canlandırılması otopark imkanlarının geliştirilmesinin yanı sıra 
otobüs dolaşımının otomobil dolaşımından ayrılması için bir çevre düzenlemesi de içermektedir. 
Önerilen gelişim, mevcut Folger McKinsey İlköğretim Okulu Binasına yeni eklemeler yapılmasını ve 
dolaşım alanları ve oyun alanlarının yeniden düzenlenmesini kapsamaktadır. Önerilen arazi 
iyileştirmelerinde otobüs trafiğinin araç trafiğinden ayrımını sağlamak için veli, ziyaretçi ve çalışan 
dolaşımından farklı otobüs ulaşımına yönelik bir giriş önerilmiştir. Otopark fazlası önerilen bina 
eklemeleri ve revize edilmiş trafik kullanımı doğrultusunda yeniden konumlandırılmıştır. Yeni oyun 
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alanları, basket sahası ve çok amaçlı oyun alanı önerilmiştir. Yeni eklemeler ile programdaki eksik 
fonksiyonlar için gerekli mekanlar sağlanmıştır [13].  
 
Kuraklığa dayanıklı, yerli bitkileri kullanan bir peyzaj düzeni sağlanmış ve bunun yanı sıra, öğrencilerin 
liderliğindeki bir proje ile yağmur suyu toplama varilleri kurulmuştur. Bu variller peyzaj alanları için 
kullanılan içilebilir su miktarını azaltmanın yanı sıra, sulama amaçlı suyun sorumlu kullanımı 
konusunda eğitim araçları olarak hizmet vermektelerdir. Yapıdaki yenilemeler büyük ölçüde arazinin 
su ve enerji etkinliğini arttırmıştır. Yıkım esnasında çöpler, elektrik aletleri, asfalt, beton ve enkaz 
ayrıştırılarak %100 geri dönüşüm sağlanmıştır [14]. 
 
Tablo 3. Folger McKinsey İlköğretim Okulu’nun Yeşil Kurdele Puan Dağılımları [14].  
 

Yeşil Kurdele Değerlendirme 
Kriterleri 

Puan 

Çevresel etkinin azaltılması  25.67/30 

Sağlığın iyileştirilmesi  27.34/30 

Etkin çevresel eğitim verilmesi  29/35 

Etkileşimli Puan 4.33/5 

 
Çalışma kapsamında bina sistemleri, yüzey ve ekipmanları değiştirilmiştir. Çalışma yürütülürken tüm 
tehlikeli maddeler okuldan uzaklaştırılmıştır. İki katlı ek yapının inşası ve mevcut mekanların 
yenilenmesi sırasında mevcut sınıfların çoğunun yıkılması gerektiğinden öğrencilerin ve çalışanların 
taşınması gerekmiştir. İnşaat aşaması Haziran 2010 ile Mart 2012 arasında sürmüştür. 
 
Yenileme projeleri 1958’den kalma sınıf kanadının iki ucunu bağlayan “U” şeklindeki binanın 
eklenmesini kapsamaktadır. Eklemenin kuzey kanadı yeni bir mutfak ve kafeterya, yeni bir spor salonu 
ve müzik odası yanı sıra her biri için çeşitli destek alanlarını içermektedir. Spor salonunun boyutlarını 
arttıracak alternatif bir eklenti dahi düşünülmüştür. Eklemenin güneydoğu kısmı yönetimin büyüyerek 
yeni bir giriş holü ile ziyaretçilerin daha kontrollü bir şekilde alımını sağlar. Ekin batı kanadı iki katlıdır. 
1958 sınıf kanadına bina sistemlerinin, taşıyıcı olmayan sınıf dış duvarlarının, pencere, yüzey ve 
ekipmanlarının değiştirilmesi dışında büyük ölçüde dokunulmamıştır. Genel olarak, 1958 yapımı sınıf 
kanadında mimari yenilemeler aşağıda sıralanmıştır: 
 

1. Yeni aydınlatma ve elektrik sistemlerinin, yeni mekanik sistemlerinin kurulumu ve iç duvarların 
gerekli yerlerde yeniden konumlandırılması için tüm tavan sistemlerinin değiştirilmesi, 

2. Bazı mevcut iç mekan bölmelerinin Eğitim Şartnamesi gereklerini karşılayacak şekilde 
yenilenmesi,  

3. Bu kanattaki tuvaletlerin dersliklere hizmet vermek üzere engelli ulaşılabilirlik gerekleri 
doğrultusunda yenilenmesi, 

4. Tüm kapı donanımlarının engelli erişilebilirlik ve okul güvenlik gereksinimlerine uygun 
değiştirilmesi, 

5. Tüm mevcut dolapların, tebeşirli tahtalar ve vitrinlerin değiştirilmesi [13]. 
 
Folger McKinsey İlköğretim Okulu’nun çevresel hedefleri okul eğitim sisteminin hedefleriyle doğrudan 
uyum içerisindedir. Öğrenciler birer çevre temsilcisi beceri, tutum ve motivasyonda yetişmektedir. Yeni 
tasarlanmış olan avlu çocuklara açık alanda öğrenim için farklı deneyim ortamları sağlamaktadır. 
Kelebek bahçesi, yükseltilmiş çiçek yatakları, bilim laboratuvarı, okuma alanı, sahne, doğayı kazmak 
ve gözlemlemek imkanı ve deniz seviyesindeki bataklığı taklit eden bir su öğesi bu avluda 
bulunmaktadır. Bunların hepsi çevreyi tanımanın bir parçasıdır [15]. Aktif bir yaşam tarzına teşvik 
etmenin yanı sıra sağlıklı beslenme de ayrı bir odak noktası olmuştur. Her ay öğrencilere gökkuşağı 
renklerinde farklı sebze ve meyveleri tadabilecekleri aktiviteler yapılmaktadır [14].  
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Şekil 6. Folger McKinsey İlköğretim Okulu bahçesi [15].  
 
 
3.4. Rosa Parks İlköğretim Okulu 
 

 
 

Şekil 7. Rosa Parks İlköğretim Okulu girişi [16]. 
 
1997 yılında eğitim hayatına başlayan Rosa Parks İlköğretim Okulu, Lexington, Kentucky, adını sivil 
haklar savunucusu Rosa Parks’tan almıştır. Ailenin ve toplumun eğitime katılımı akademik programın 
ayrılmaz bir parçasıdır. Okulun kendini geliştirme planının içinde yer alan sürdürülebilirlik hedeflerine 
ulaşmak adına, aileler ve çalışanlar aylık toplantılar yaparak enerji tasarruf hedeflerini ve nasıl 
uygulanacaklarını birlikte belirlemiştir. Projeyi destekleyen müdürün yanında okuldaki değişikliklerin 
uygulanmasında en büyük etken öğrenciler olmuştur. Başlangıçta öğrenciler 10.000 dolar tasarruf 
hedefi koymuşlardır. Ancak projeye başlayıp daha fazla önlemler almaya başladıkça 2012 yılında 
52.000 doların üzerinde tasarruf edilmiştir. Öğrencilere ek olarak temizlik işçileri ve öğretmenler de 
kendi rutinlerinde değişiklik yaparak hedefe katkı koymuşlardır. Okul yetkilileri, tasarrufların %30,5’inin 
kültürel değişikliklerden, yaklaşık %16’sının ise mekanik sistemden kaynaklandığını tahmin etmekteler 
[17].   
 
Okulun bahçesine yağmur varilleri ve yürüyüş yolları eklenmiş ve Kentucky Üniversitesi Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü’nün hazırladığı bir proje çerçevesinde ağaçlandırılmıştır. 6.400 m² alana sahip okul 
enerji tasarrufunu izlemek için Amerikan Çevre Koruma Ajansı’nın Portföy Yöneticisi programını 
kullanmaktadır. Bu programla sera gazı salımında %70’ten fazla azalma sağlandığı görülmüştür. 
Ayrıca okul enerji tüketimini 2009 yılına göre %40 azaltarak 2011 yılında ENERGY STAR ödülünü 
kazanmıştır, 2012 yılında ise bu oran %47’ye yükselmiştir ve ENERGY STAR puanını (100 puan 
üzerinden) 19’dan 91’e çıkmıştır. Ayrıca yapı 2012 yılında Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafında 
verilen EBie ödülüne de layık görülmüştür. Bu ödül ölçülen enerji verilerinde en yüksek enerji tasarrufu 
sağlayan binalara verilmektedir [16].  
 
Projede öncelikle binadaki enerji tasarruf potansiyeli belirlenmiştir. Buna dayanarak veri izleme, bina 
kullanım programı, dışarıdan alınan hava miktarı, kanal tipi ısıtıcılar, aydınlatma seviyeleri ve fiş 
yükleri enerji tasarrufu için öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Okul enerji kullanımını hava 
damperleri, ısı pompaları, merkezi pompalar ve okul gününün sonunda ışıkları otomatik kapatabilen 
bilgisayarlar kullanarak azaltmayı planlamıştır. Bunlara ek olarak, öğrenciler her günün sonunda gücü 
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kesen ve boş olduğu zamanlarda sınıf ve ofislerde ışıkların kapalı olduğunu kontrol eden “Enerji 
devriyeleri” oluşturmuşlardır. Bu gönüllüler ellerinde olan her konuda elektrikliden manüele dönme 
konusunda istek göstermişler ve bir hava kalitesi iyileştirme programı çerçevesinde testler yapmış, 
tabelalar ve gazete haberleri hazırlamış ve ilanlar vermişlerdir.  
 
Tablo 4. Rosa Parks İlköğretim Okulu’nun Yeşil Kurdele Puan Dağılımları [17].  
 

Yeşil Kurdele Değerlendirme 
Kriterleri 

Puan 

Çevresel etkinin azaltılması  19.0/30 

Sağlığın iyileştirilmesi  20.0/30 

Etkin çevresel eğitim verilmesi  24.5/35 

Etkileşimli Puan 5/5 

 
Bunlara ek olarak Rosa Parks su sistemindeki sızıntıları ve su tasarruf önlemlerini belirlemek için yıllık 
denetimler yapmaktadır. Öğrenciler de sınıfta su kalitesini iyileştirmeyi öğrenmekten zevk almakta ve 
Kentucky Amerikan Su Şirketi ile ortak yıllık okul fuarı düzenlemektedir. Öğle yemekleri Amerikan 
Tarım Bakalığı’nın “Tabağım projesi” dahilinde öğrencilerin her yemek grubundan seçeneği olmasına 
ve tepside her renkte yemek alması esasına göre hazırlanmaktadır [17].  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yukarıdaki örneklerde (North Shore Country İlköğretim Okulu, Woodrow Wilson Lisesi, Folger 
McKinsey İlköğretim Okulu ve Rosa Parks İlköğretim Okulu) mevcut bir okulun sürdürülebilirlik 
kriterlerini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması açısından ele alınmıştır. İster LEED ister Yeşil 
Kurdele sınıflandırma sistemi olsun amaç okulların sürdürülebilir iyileştirilmesi olduğunda; yönetimin 
yaklaşımından okuldaki eğitim modeline, yerleşim kararlarından iç mekan çözümlerine; malzeme 
seçiminden detaylandırılmasına; eğitmeninden öğrencisine kadar kullanıcı sorumluluklarının da 
devreye girdiği eşgüdümlü bir süreçten bahsedilebilir.  
 
Dolayısıyla Türkiye’deki okulların da bu bilinç ışığında ele alınması bir gerekliliktir. İncelenen 
örneklerde gelinen seviyenin hepsine birden ulaşılamasa da, başlangıç olarak en azından mevcut 
okulların yenilenmesinde alınabilecek teknik ve mimari önlemlerin bir kısmının sağlanabilmesi, etkin 
değerlendirme yöntemlerinin ortaya konmasıyla günümüz koşullarında olasıdır. Bu kadar değişiklik 
bile ülkemizin gerek geleceği olan çocuklarına katacakları, gerekse çevre hedeflerine ulaşmakta 
önemli bir girdi sağlayabilir. Aynı zamanda bu kavram tüm öğrencilere eşit kalitede eğitim sağlamak 
için bir araç olarak kullanılabilir.   
 
Bu bağlamda; incelenen yapılardaki sonuç üründe aydınlatma, akustik gibi teknik sistemler ile 
tasarımsal olarak eskiyle yeninin harmanlandığı çözümler hem sağlıklı hem de davetkar ve heyecan 
verici mekanların yaratılmasında etkili rol oynamıştır. Ancak bunlar tek başına etkili değildir. Burada 
öne çıkan çevre, sağlık ve ekonominin bir arada ön planda tutulduğu bir düşünce ve eğitim modelinin 
oluşturulmasıdır. Ancak bu şekilde bireylerin sürdürülebilirlik kavramını yaşadığı mekanlar aracılığıyla 
içselleştirmesi ve yaşamına adapte etmesi mümkün olabilecektir. 
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GELİŞTİRİLEN EKSERJİ TABANLI YENİ BİR YÖNTEM  

 
 

Birol KILKIŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı, Birlikte Üretimin öncelikle ticari yapılardaki uygulamalarında görülen tasarımsal 
ve işletimsel aksaklıkları gidermek ve yeni bir standardın oluşumuna yönelik performans metriklerini ve 
bir eniyileme algoritmasını geliştirmektir. Bildiri, enerji ve ekserji verimleri yüksek, enerji kaynaklarını 
akılcı kullanan, gerçek anlamda yakıt tasarrufunu, çevrenin korunmasını ve enerji emniyetini sağlayan, 
uluslararası norm ve yönergelere uygun uygulamalara ışık tutmak üzere yüksek performanslı bina 
kavramı çerçevesinde hazırlanmıştır. İçeriksel anlamda, Mega Hastane uygulamaları ön plana 
çıkarılmış, bu bağlamda yeni tasarım, kapasite eniyilemesi ve performans değerlendirme yöntemleri 
geliştirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Birlikte ısı ve güç üretimi, Akılcı ekserji yönetimi verimi, melez yenilenebilir enerji 
sistemleri   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this study is to develop performance metrics and an optimization algorithm in order to 
develop a new standard and eliminate certain design and operational shortcomings observed in the o-
generation applications, especially in commercial buildings. With main emphasis on the high-
performance building concept, this paper aims to shed light on high-energy and high-exergy efficient 
applications, which utilize energy resources in a rational manner, achieve actual fuel savings, provide 
energy security, protect the environment, and comply with international norms and guides. Its content 
focuses on large hospital applications and provides new design, capacity optimization, and 
performance evaluation methods, metrics, and algorithms. 
 
Key Words: Co-generation, Rational exergy management efficiency, hybrid renewable energy 
systems 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Merkezi termik güç santrallerinin performansları santral türüne göre ve değişik ölçülerde meteorolojik 
koşullara bağlı olabilmektedir. Örneğin, yazın sıcak havada çalışan doğal gaz türbinli bir pikleme 
santralinin verimi ve kapasitesi dış hava sıcaklığına ve bağıl neme bağlıdır. Sıcak günlerde verim 
azalmasını giderebilmek için ürettiği elektrik gücünün bir kısmının kullanılarak türbin giriş havasının ön 
soğutması gerekir. Genelde termik santrallerin atık ısılarından -örneğin konfor ısıtması veya 
soğutması şeklinde- yararlanılmadığı için hizmet sundukları talep noktalarının çevresel, mevsimsel, 
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iklimsel ve meteorolojik koşullarına bağlı ısı yüklerinden etkilenmezler ve bu gibi talepleri 
karşılamadıkları için sadece elektrik yükünü takip ederler. Bu bağlamda merkezi santrallerin denetimi 
ve işletimi bir anlamda daha kolaydır. Hâlbuki binalarda ve bölge enerji sistemlerinde kullanılan birlikte 
üretim (BÜ) sistemleri talep noktalarına yararlı ısıyı da eş zamanlı biçimde sunma durumundadırlar. 
Bu nedenle, bölgenin veya binanın dış çevre koşullarına, anlık fonksiyonlarına ve anlık kullandıkları 
enerji kaynaklarına ve sistemlere bağlı bina ısıl yüklerinin anlık değişimlerine bire-bir maruz kalırlar ve 
sadece güç değil ısı yüklerini de anlık olarak eş zamanlı olarak gözetmeleri gerekir. Sonuç itibarı ile 
BÜ sistemlerinin tasarımı, en uygun boyutlandırılmaları, ekonomik çözümlemeleri ve işletimleri daha 
karmaşıktır. Özellikle hastanelerde, okul ve otellerde binanın maruz kaldığı anlık dış meteorolojik 
koşullara, binanın zamana göre değişken taleplerine ve fonksiyonlarına bağlı olarak değişen ve 
farklılık gösteren ısı, soğuk ve elektrik güç talep profilleri ile birebir ilişki içersindedir. Bir biri ile 
zamansal olarak örtüşmeyen, hepsi de ayrı karakterde olan farklı yüklerin saatlik bir çözümleme 
temelinde yıl boyu hesaplanması ve takibi ön koşuldur. Ayrıca BÜ sistemlerinin en uygun, ekonomik, 
çevreci ve akılcı kapasitelerde seçiminin yıl boyunca saatlik hesaplar yapılarak irdelenmesi gerekir. 
BÜ sistemlerine yoğun ilgiye ve uygulamalara paralel olarak gelişmesi beklenen temel mühendislik 
bilgileri, yenilikçi sistemlerin AR&GE boyutu, sistem kapasitesinin doğru seçimi, sistemin eniyilemesi, 
değerlendirme ve çözümleme yöntemleri şu anda yeterli düzeyde değildir. Bu yetersizliğin altında 
yatan temel zorluklar aşağıda özetlenmiştir. 
 

 Farklı ısı ve güç yüklerindeki dengesizlikler, 

 Sistem güvenirliğinin ve emre amadeliğin çok yüksek olma gerekliliği, 

 Yatırım ve işletme ekonomikliğinin ve verimin geri dönüş sürelerine doğrudan etkisi,  

 Yüksek elektrik gücü kalitesi ihtiyacı,  

 BÜ sistem performansının her a değişken olması, 

 Talep tarafındaki güç ısı oranının zamana bağlı olarak BÜ sistem (arz) tarafındaki mevcut 
anlık güç sı oranına benzer olmayabilmesi, 

 Güç ve enerji depolamasına olan gereksinim, 

 Isı ve güç yüklerinin takibindeki güçlükler ve farklılıklar. 
 
 
1.1. Binalar ve Birlikte Üretim 
 
Şekil 1-a ve Şekil 1-b, bir binanın farklı enerji ve güç gereksinimlerini göstermektedir (Kılkış, B., 2011-
a, Kilkis, 2012-a). Özellikle tıp merkezleri, oteller gibi 7/24 hizmet veren yapılarda ısı gücü talepleri; 
buhar, kızgın su, sıcak kullanım suyu (servis suyu), soğuk su (konfor soğutması, endüstriyel soğutma, 
cihaz soğutması vb.) ve soğuk hava, sıcak hava şekillerinde olabilmektedir. Soğutma işlevi ise 
ülkemizde genellikle elektrik gücü ile soğutma gruplarında gerçekleştirildiğinden bu yükün elektrik 
gücü talebi içersinde yer alması daha doğrudur (Şekil 1-b). Bu durumda binanın elektrik güç yükü 
özellikle yaz aylarında çok artabilir. Ancak kullanımları ülkemizde nadir de olsa gaz ateşlemeli 
absorpsiyonlu soğutma makineleri (ESC, 2005), ısı tahrikli desikant tekeri, buharlaşmalı soğutma 
yöntemleri binada kullanılıyor ise soğutma yükü bu kez ısı yüklerine dâhil edilmelidir (Şekil 1-b). Her iki 
durumda da soğutma yükleri netice itibarı ile ya bina elektrik yükü veya bina ısı yükü içersinde 
gözükür. Şekil 1-c de bina sektörü toplamında farklı bina yüklerinin karşılaştırması verilmektedir (EIA, 
1999). En büyük yük konfor ısıtmasıdır. Bunu klima yükleri takip etmektedir. Alışılagelen günümüz 
uygulamalarında bina ısı yükleri fosil yakıtla çalışan kazanlarla karşılanmaktadır. Yoğuşmalı kazanlar 
kullanılsa da ortalama net verim % 85 in üzerine pek çıkmaz. Ülke ortalamasında ise termik 
santrallerde üretilen elektrik binaya % 30 verimle gelebilmektedir. Termik santrallerin atık ısıları bölge 
enerji sistemi kurularak çevre yerleşim bölgelerinde değerlendirilebilir. Örneğin, TÜBİTAK TSAD 
Projesi ile Yatağan Santrali atık ısısının yerleşim bölgesinde değerlendirilme projesi 
gerçekleştirilmiştir. Üçlü üretim sisteminde ise tüketici soğutma yükleri elektrik tahrikli soğutma grupları 
yerine BÜ sisteminin yararlı ısısının en uygun orandaki bir bölümünü kullanan ısı tahrikli soğutma 
makinelerinden karşılanmaktadır. Yazın konfor ısıtma yükü genelde bulunmadığından yararlı ısının 
sıcak servis suyu dışındaki büyük bölümü soğutma yüklerinin karşılanmasında kullanılabilmektedir. 
Böylece yazın soğutmaya dayalı ek elektrik yükleri önemli ölçüde azaltılmaktadır. Diğer bir avantaj ise 
ısının yazın da etkin bir biçimde değerlendirilmesi ile BÜ sisteminin ekonomikliğinin artmasıdır. Eğer o 
yörede gündüz elektrik tarifesi uygulanıyorsa soğutma pik yükleri bu tarife dilimine denk gelmekte bazı 
durumlarda puant tarife dilimine de sarkabilmektedir. Hem pik soğutma yüklerinin sanal olarak gece 
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tarifesine kaydırılması hem de pik yüklerin tıraşlanması için soğuk en uygun zaman dilimi içersinde 
üretilip depolanabilir ve depolanan soğuk (örneğin buzda enerji depolaması: BED) pik soğutma 
yüklerinin kısmen karşılanmasında kullanılır (Şekil 1-f). Şekil 1-e de gösterildiği üzere şebeke elektriği 
ve ısı kazanı yerine bir BÜ sistemi bina güç ve ısı yüklerini karşılamak üzere tesis edilmiştir. BÜ verimi 
genelde % 90 a çok yakındır. 
 

                
  

Şekil 1-a. Bina Enerji Talepleri. Şekil 1-b. Soğutmanın Elektrik veya Isıl Güç 
(Buhar/sıcak su) ile Gerçekleşmesi. 

 

 
 

Şekil 1-c. Bina Isı ve Güç Yüklerinin Tipik Karşılaştırması (EIA, 1999). 

 
Şekil 1-d. Alışılagelen Enerji ve Güç Sistemleri ile Taleplerin Karşılanması  

(Santral Atık Isısının Değerlendirme Seçeneği Noktalı Çizgilerle Gösterilmiştir). 

 Santral atık 
ısısı 
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Şekil 1-g de ise bina mekanik tesisatı ile binanın ısı ve güç yüklerinin birbirinden farklı enerji depolama 
ve dengeleme ara yüzleri ile ayrılması gösterilmektedir. Bu ara yüz hem elektrik gücünün hem de 
ısının üretiminde, dağıtımında, atık ısı kazanımında denetim etkinliğini arttırmakta, ekserji verimliliğini 
yükselmekte, ayrıca bina ve tesisat otomasyonu birbirinden ayrılarak tesisat ve bina otomasyonunun 
en uygun platformlarda eşgüdümlü olarak gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. 
 

 
Şekil 1-e. Basit BÜ Sistemi: Isı ve Güç (Birleşik Isı ve Güç Sistemi). 

 

 
 

Şekil 1-f. Üçlü Üretim Sistemi ve Soğuk Depolama. 
 

 
 

Şekil 1-g. Üretim Tesisi ve Tüketici Alanı Arasında Enerji Depolaması ve Dengeleme Sistemleri. 
 
Bu yöntemle mekanik tesisat bina yerine sadece ara yüzü görmekte ara yüzün (depolar) yüklerine 
kendi içinde en uygun kararı vererek cevap vermekte, bina otomasyonu da mekanik tesisata komut 
vermek yerine daha basit düzende depolardan uygun ekserjideki ısıyı çekmektedir. Elektrik gücü ise 
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denge panosunda dengelenmektedir (Çakmanus, vd, 2010). Bir BÜ sisteminde üretilen güç ve ısının 
ilişkisi Eşitlik 1 de verilmiştir (EU 2004/8/EC). 
 

ECHP = C·HCHP     {ECHP ve HCHP > 0} (1) 
 
Not: EU 2004/8/EC Yönergesindeki HCHP tanımı ile bu bildiride ayrıca tanımlanan QT terimi genelde 
aynı değere sahiptir.  CWA 45547 çerçevesinde BÜ kapsamı dışında bırakılacak elektrik enerjisi 
yoksa Eşitlik 1 aşağıdaki şekilde de yazılabilir.  
 

CHPEη = C·CHPHη     {ECHP ve HCHP > 0} (2) 
 
Birincil Enerji Tasarruf Yüzdesi 
EU 2004/8/EC Birincil Enerji Tasarruf Yüzdesi, PES i, farklı sistemlerde üretilen elektrik ve yararlı ısı 
referans verimlerine (Çizelge 3) oranla (DG TREN, Ocak 2006) şu şekilde vermektedir: 
 
 
 (3) 
 
 
Eşitlik 3, C cinsinden de yazılabilir: 
 
 
 (4) 
 
 
 
 
Tablo 1. Referans Verimlerine Örnek. 
 

Sistem RefHη RefEη 

Buhar 0.90 0.52 

Süreç Isısı 0.85 0.52 

 
PES Değerinin Üst Sınırı: 
 
(4) Eşitliğinde CHPHη ve CHPEη verimlerinin toplamı 1 i geçemeyeceği için: 
 

CHPHη + CHPEη < 1;  C = CHPEη/CHPHη 
 
Ayrıca elektrik güç üretimi veriminin üst sınırı teknolojinin en son noktasında 0,6 dır. Bu nedenle, 
CHPEη ≤ 0,6. Bu kısıta göre PES değerinin matematiksel üst sınırı (pratik olarak imkânsız) yani % 100 
toplam verim koşulunda aynı referans verim değerleri için bulunabilir: 
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52,090,0

1

1
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CHPECHPE
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Aynı çizge üzerinde % 100 (teorik) toplam verim, % 90 toplam verim (pratik üst sınır),  % 80 toplam 
verim (pratik değer) üç eğri görülmektedir. Temsil ettiği toplam verime göre her eğri değişik C 
değerlerinde PES miktarları görülmektedir. Uygulamadaki pratik C değerleri (0,45 ≤ C ≤  0,95) göz 
önünde tutulduğunda ve AB Yönergesine göre kabul edilebilir en düşük PES değerinin de % 10 olma 
koşulu dikkate alındığında ortadaki taralı alan bize uygulamadaki PES değerinin en fazla % 26 kadar 
olabileceğini göstermektedir. AB Yönergesindeki PES eşitliği aslında sadece BÜ tesisi ve tüketici 
alanını çevreleyen dar bir sahadaki çözümlemeyi yansıtmaktadır. Bir BÜ sisteminin ısı ve elektrik gücü 
çıktılarının tüketici alanında nerede ve ne tür uygulamalarda kullanıldığı, çıktı ekserjileri ile talep 
ekserjilerinin ne denli uyumlu ve dengeli olduğu da çözümlenmelidir. Buna ek olarak yakıt girdisi 
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tarafında kullanılan yakıtın da ne denli uyumlu ve ekserji kullanımı yönünden akılcı olduğu 
çözümlenmelidir. Bu genişletilmiş çözümleme bölgesel ve ülkesel enerji bilançosu için çok önemlidir 
ve toplam CO2 salımlarının hesabında kaçınılmazdır. Bu geniş çerçevede bakıldığında ise gerçek yakıt 
tasarrufunun % 50 leri aştığı Termodinamiğin 2. Yasası ve REMM (Rational Energy Management 
Model) Modeli (Kilkis, S., 2007) çerçevesinde görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. PES Değerinin C ve Toplam Verim ile Değişimi (© B. Kılkış, 2008). 
 
 
 
 
2. AB YÖNERGESİNİN EKSİKLİKLERİ İÇİN ÇÖZÜM: 
 
AB Yönergesinin PES Eşitliği bugünün koşullarında yetersiz kalmaktadır. Bunun nedenleri: 
 

 PES Eşitliğinde yakıt girdisi olarak sadece fosil yakıtlar öngörülmüştür. Hâlbuki bugünün
 

yenilikçi ve çevre dostu BÜ uygulamalarında belirli bir oranda güneş, rüzgâr, toprak ısısı gibi 
yenilenebilir enerji kaynakları da kısmen veya tamamen yakıt girdisi olabilmektedir. Örneğin 
bir güneş enerjili PVT sistemi (Photo-Voltaic Thermal) tek bir yakıttan (Güneş Enerjisi) bir evin 
ısı ve elektrik yükünü karşılayabilir. PVT sisteminin bizatihi kendisi de böylelikle bir BÜ sistemi 
olmaktadır. Bu tür sistemler tek başına kullanıldığında veya fosil yakıtlı BÜ sistemleri ile 
harmanlandığında (Melez BÜ) yakıt tasarrufu nasıl hesaplanacaktır? Bu günün AB 
Yönergesindeki PES eşitliği bu gibi uygulamalardae ortak bir payda oluşturamamaktadır. 

 Buhar, kızgın su, sıcak su, soğuk su (üçlü üretim sistemi gibi) gibi değişik ısıl enerji çıktılarının
 

ekserji açısından farklılığını daha da önemlisi ısı sıcaklıklarına, entalpisine ve termodinamik 
verilere duyarlı değildir. Örneğin PES eşitliği, BÜ tesisinde üretilen ısının 60

o
C mı yoksa 90

o
C 

mi olduğuna duyarlı değildir. Hâlbuki değişik sıcaklıktaki aynı miktar ısının ekserjisi diğer bir 
deyişle yararlı iş potansiyeli ve topluma katma değerleri farklıdır. Örneğin, 90

o
C sıcak su ile 

çalıştırılan absorpsiyonlu soğutma makinesi ile soğutma yapılabilir fakat 60
o
C su ile ancak 

kullanım (servis) suyu üretilebilir (Uygulamada sıcak servis suyunun Lejyoner Hastalığını 
önlemek için 65

o
C ın altında olması tavsiye edilmez). Maalesef güneş toplaçlı otellerde, hatta 

hastanelerde ve evlerde bu konuya pek dikkat edilmemektedir (Kılkış B. ve Özgür E., 2012). 
Soğutma da durum aynıdır. Örneğin BÜ tesis alanında kendi ürettiği elektrik gücünün bir 
kısmını tesis içersinde soğutma grupları ile tüketmesi yerine atık ısı ile soğutmanın ayrıcalığını 
PES Eşitliği göstermemektedir. 

 Alternatif enerji kaynaklarından da yararlanan yenilikçi BÜ sistemlerini içermemektedir. 
Alternatif enerji kaynaklarında birincil enerji kaynakları genelde tüketilmez ve bu durumda 
zaten PES Eşitliği anlamını yitirmektedir. 

 
 

Toplam verim: % 100 

Toplam verim: % 90 

Toplam verim: % 80 

PES alt sınırı 

 RefHη = 0,90 
 RefEη = 0,52 
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Çözüm: REMM Modeli (Kilkis, S.,2007-a ve 2007-b ) 
 
PES Eşitliğine ilişkin sorunları çözümlemeki REMM Modeli geliştirilmiştir. Bu modele göre PES 
Eşitliğine akılcı ekserji yönetimi verimi (ΨR) ve daha sonra da Birincil Enerji Oranı (PER) değişkenleri 
eklenmiştir. Uygulama konfor ısıtması ise akılcı ΨR ın referans değeri toprak kaynaklı bir ısı pompası 
(Şebeke elektriği ile tahrik ediliyor) 0,10 olarak kabul edilebilir. (API, 1975) ve bir merkezi termik 
santral için bu değer 0,3 seçilebilir (Sugimoto, Fujii, and Ohta, 2006).  
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Şekil 3. REMM Modelinin 2004/8/EC Yönergesine Uygulaması (Kilkis, S., 2009). 
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Şekil 4. Rüzgâr Türbini ve Toprak Kaynaklı Isı Pompalı WPT Sistemi (Kilkis, B., 2012-a, 2012-c). 
 
Rüzgâr gücü ile çalışan ısı pompası bina konfor sıcaklığını Ta değerinde sürdürmektedir. Güneş 
enerjili diğer bir sistemde (Şekil 5) yazın verimi düşen PV gözeleri panel arkasındaki bir ısı değiştirici 
tarafından su ile soğutulmakta, üretilen elektriğin bir kısmı soğutmada kullanmaktadır. TEC modülleri 
tarafından çekilen ısı aynı ısı değiştiriciye ek ısı kaynağı olarak aktarılmaktadır. Ayrıca TEC modüllerin 
ürettikleri ısı da aynı ısı değiştiriciye aktarılmaktadır. Böylelikle güneş enerjisine dayalı bir üçlü üretim 
sistemi oluşmaktadır (Elektrik gücü,  sıcak su temini ve soğutma). Yazın üretilen sıcak suyun talebi az, 
soğutma yükünün daha yoğun olduğu dönemlerde fazla sıcak su bir soğutma makinesinde 
(Adsorpsiyonlu sistem) değerlendirilebilir. Güneş enerjisinin ışınım şiddeti, I ya bağlı eşdeğer Tf değeri 
Eşitlik (23) den hesaplanmaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Şekil 5. Güneş Enerjisinden Elektrik Gücü, Isı ve Soğuk Üretimi (Kılkış, B., 2010). 

 
 
2.1. BÜ Sistem Veriminin Değişimi 
 
ISO standardının koyduğu kapasite ve verimler için standart çevresel koşullar şu şekildedir: 
15

o
C dış hava sıcaklığı, 101,3 kPa dış hava basıncı, % 60 dış hava bağıl nem ve deniz seviyesi. Fosil 

yakıtlı, motorlu veya türbinli BÜ sistemlerinin katalog kapasite değerleri yukarıdaki standart 
değerlerden saptıkça her an değişmektedir. Dolayısı ile özellikle kapasite seçiminde ve ekonomik 
çözümlemelerde meteorolojik verilerin zamana bağlı saatlik (t) değişimleri önem kazanmaktadır. Bu 
bağlamda dört temel kapasite düzeltme çarpanı bulunmaktadır.  
 

 Deniz seviyesinden olan yükseklik çarpanı, ka(t) 

 Basınç çarpanı, kp(t) 

 Nem çarpanı krh(t)  

 Hava sıcaklığı çarpanı kta ve 

 Yakıt kalorifik değeri (Alt ısıya göre) çarpanı, kf(g) dir. 
 
Bu çarpanların kullanılacağı anlık (t zamanına bağlı) kapasite değeri şu eşitlikle bulunur: 
 

K(t) = ka(t) · kp(t) · krh(t) · kta(t) · kf(g) · K(katalog)   [kWe veya MWe]    (13-a) 
 
BÜ tesisi mobil değilse (Örneğin acil durumlar için araç üzeri monteli mikro BÜ tesisli seyyar mutfak, 
uçaktaki yakıt pilli BÜ vb) yani yerleşik bir düzende ise, ka(t) zamana bağlı olmayıp o mahadeki 
denizden olan yükseklik değişmediği için sabittir: 
 

K(t) = ka · kp(t) · krh(t) · kta(t) · kf(g) · K(katalog)           [kWe veya MWe]          (13-b) 
 

Sıcak Servis Suyu 

Tf 

Ta 

Elektrik Gücü 
Power 

Konfor Soğutması veya Isıtması 
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Isı Tahrikli Soğutma Makinesi 
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Yakıt Kalorifik Değer Çarpanı ise özellikle doğal gazlı BÜ sistemlerinde günlük değişimler (g) 
gösterebilir. Nitekim BOTAŞ yöreye göre günlük kalorifik değerleri yayınlamaktadır. Ancak ileriye 
dönük bir kestirim yapmak güçtür. O yöreye hizmet veren doğal gaz şirketinin geriye dönük mevsimsel 
verilerinin kullanılması yeterli olabilir. Düzeltme çarpanlarının bir ekonomik çözümlemede gerçekçi ve 
hassas bir biçimde kullanılabilmesi için meteorolojik verilerin de saatlik olarak bilinmesi gerekir 
(yükseklik çarpanı hariç). Bunun nedeni ekonomik çözümleme ve performans değerlerinin saatlik 
ortamda ve bir yıl boyunca o yıl için kestirilmiş yakıt ve diğer gider/yatırım maliyetleri (Mümkünse aylık 
kestirimler) ile birlikte her saat için bilgisayar ortamında yazılmış bir özel yazılım ile değerlendirilmesi 
zorunludur. Bu tür bir yazılımın ana hatları bu raporda yer alan bilgilerden türetilebilir. Bir de yıllara 
göre sistemin yıpranmasını ve hizmete amadeliğini ölçütleyen yıpranma çarpanı, y(n) bulunmaktadır. 
Bu çarpan da hem verimi hep kapasiteyi etkilemektedir. 
 

K(t) = ka(t) · kp(t) · krh(t) · kta(t) · kf(g) · y(n)
m 

· K(katalog)           [kWe veya MWe]    (13-c) 
 
K(katalog) terimi BÜ cihazının ISO standart çevre koşulları ve en yüksek verimdeki kapasitesinin 
katalog değeridir. Katalogda tüm düzeltme çarpanlarının çevre koşullarına bağlı çizelge eğrilerine 
üretici tarafında yer verilmesinin yanı sıra o ürünün y ve m değerlerinin belirli (standart) işletme ve 
bakım/onarım koşulları için de belirtilmesi gerekir. Bu eşitlikte y bir ampirik değer, m ise gene ampirik 
bir değer olup BÜ cihazının tipine, yapım kalitesine, işletme koşullarına, çevresel etkilere, bakım ve 
onarım kalitesine ve düzenine bağlıdır. n sistemin işletmeye alındığı yıl ve takibeden yıllardaki toplam 
işletme yılıdır. Düzeltme çarpanları her BÜ ürünü için ayrı olduğundan literatürde verilen genel 
değerler ancak yaklaşık olmak kaydı ile değerlendirilebilir. Yıpranma çarpanı, yenilenebilir enerjiye 
dayalı BÜ sistemleri için de geçerlidir, örneğin toprak kaynaklı ısı pompalarında kuyuların etkinliğinin 
azalması, jeotermal sistemlerde kuyuların bozunması, enerji rezervinin azalması, güneş enerjili 
sistemlerde optik özelliklerin bozunması yüzey ışık geçirgenliğinin azalması gibi etmenler sayılabilir. 
 
 
2.2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı BÜ Sistemleri 
 
Yenilenebilir enerjiye dayalı BÜ sistemlerinde ise bu çarpanlardan kf(g) doğal olarak bulunmamaktadır 
zira tükenebilir enerji kaynaklarına dayalı sistemlerde fosil kökenli yakıt kullanılmamaktadır. Buna 
karşın güneş enerjisine dayalı PVT sistemlerde yeni iki faktör etkendir. Bunlardan ilki ve daha baskını 
PV sıcaklığı kT(t) çarpanıdır. Her ne kadar sandviç tipi PVT sisteminde (Şekil 5) PV sıcaklığının 
artması önlense de bu önlem ısı talebine, mevsime ve başka etkenlere bağlı olup her zaman PV 
gözeleri yeterince soğutulamayabilir.  İkinci çarpan kw(t) rüzgâr hızı çarpanıdır ve rüzgâr enerjisine 
dayalı BÜ sistemlerinde anlık rüzgâr hızı V(t) kapasiteyi doğrudan etkiler.  
 
 
 
 
3. EKSERJİNİN AKILCI KULLANIMI 
 
Toplum refahı, enerji, ekonomi ve çevre ilişkilerini bina, tesis, santral gibi dar alanlar ve “tek-başına” 
kavramının dışında talep ekserjileri arasındaki dengeyi bir bütün olarak değerlendirebilen yeni REMM 
Modelinde Akılcı Ekserji Verimi, ψRi; herhangi bir (i) uygulamasının talep ettiği en az ekserjiye (εappi) 
karşın arz edilen ekserjinin (εmax) ne denli dengede olduklarını sorgulamaktadır. Başka bir anlatımla, 
akılcı ekserji verimi, ekserji talebi ile ekserji arzı arasındaki uyumun ve dengenin bir ölçütüdür. 
 
 
 

                                                                 
{Süreçte ekserji önce yıkılıyorsa}  (14) 

 
 
 
 
ΨRi yakıt tasarrufuna ve CO2 salımlarına yansıyan bir değişkendir. Bu nedenle Yönergenin (PES) 
eşitliği aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Burada RefψRCHP yaklaşık 0,204 alınır.  
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 (15-a) 
 
 
 
 
Eğer, BÜ sistemine tesis dışından giren başka bir destek ısısı var ise bu destek miktarı yukarıdaki 
denklemin paydasına eksi değer olarak girmelidir: 
 
 
 
 
 (15-b) 
 
 
 

Hsη: BÜ sistemine tesis dışından fosil yakıtlara dayalı destek ısısı (supplementary heat) giriyor 
ise bu ısının haricen üretildiği sistemin 1. Yasa verimi, 

RefHsη: Destek ısının üretimi için tanımlanmış Referans Verimi (Örneğin AB Yönergesinden).  
 
Eşitlik (15-b) de ısı ve güç kısmi verimlerinin bulunduğu paydaya buhar gücü verimi (CHPSη) de 
eklenmiştir, çünkü buharın ekserjisi sudan daha fazladır. Eğer sıcak su farklı sıcaklıklarda üretiliyorsa 
ekserji farkları yukarıdaki denklemde her farklı sıcaklıktaki sıcak su üretimi için CHPH1η, CHPH2η, 
gibi çeşitlendirilerek eklenmelidir. Soğutma gücü referans PER değerleri ile ayrılmıştır. Birincil enerji 
oranı, PER, soğutucu sistemin soğutma tesir katsayısının (COPc) sistemi çalıştıran gücün (Örneğin 
şebeke elektriği) tüm kayıp ve kaçakları simgeleye güç iletim verimi ηT ile çarpımından oluşur.  
 

PER = ηT·COPc       {Tesir Katsayılı Yani GSHP, PVTC vb gibi sistemler için} (16) 
 
Eşitlik (16) daki yeni referans değerleri AB Yönergesinde bulunmamaktadır ve ηT = 0,32 (Şebeke 
Elektriği) kabulü ile şu şekilde önerilmiştir: 
 

 Isıtma için RefPER = 0,32·4 = 1,28 

 Soğutma için RefPER = 0,32·3 = 0,96 

 Buhar için RefSη = 0,75 
 
BÜ sistemlerinin REMM çözümlemesinde iki senaryo geçerlidir. Bunlar: 
Senaryo I-  Ekserji yıkımı yararlı uygulamadan öncedir (Örneğin sıcak su kazanı gibi),  
Senaryo II- Ekserji yıkımı yararlı uygulamadan sonradır (Örneğin BÜ sistemi gibi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 6. Toprak Kaynaklı Isı Pompası ve Rüzgâr Türbininden Oluşan Sistemi (Kilkis, B., 2012-a). 
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Ekserjinin önce yıkılması: Örneğin doğal gazlı bir kazanda doğal gazın ekserjisi sadece düşük 
sıcaklıklardaki uygulamalarda kullanıldığından yüksek sıcaklıklarda mevcut ekserji ilk sırada yıkılır 
(Şekil 7). Aynı bağlamda sadece sıcak su üreten düzlemsel toplaç elektrik gücü üretmediğinden Şekil 
(7) geçerlidir. Hâlbuki bu sistemde elektrik de üretilse idi (PVT) Şekil (8) geçerli olacaktı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Ekserji Kullanımından Önce Gelen Ekserji Yıkımı Senaryosu. 
 
Düzlemsel güneş toplacı ile konfor ısıtması yapıldığına Ta iç hava sıcaklığındaki binanın ekserji talebi, 
εdem ideal Karno çevrimi temelinde (17-a) Eşitliğinden hesaplanır. Konfor soğutmasında ilişkin eşitlik 
(17-b) dış hava sıcaklığı To yu da içerir.  (18-a) Eşitliği ise REMM verimi ΨR yi verir (Kilkis, S., 2009). 
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                                                           {Isıtma} (18-b) 
 
 

         

 
                                                                          {Soğutma} (18-c) 
 

 
Ekserjinin sonra yıkılması: Bu senaryoda, ekserji yıkımı uygulamadan sonra düşük ekserjilerde 
oluşur. (Doğal gaz motorlu bir BÜ sistemi gibi). BÜ sisteminde doğal gazın yüksek ekserjisine uyumlu 
olarak önce elektrik gücü üretilir, atık ısısının önemli bir bölümünü tüketici yararlı ısı olarak kullanır, 
geri kalan ısının düşük ekserjisi kullanılmadığından ekserji yıkılır. 
 
 
 
   
 
 
    
  
 

 
 

Şekil 8. Ekserji Kullanımının Ardından Gelen Ekserji Yıkımı Senaryosu.  

(19) 
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                   {Isıtmada  TE  ≥ Tapp }  (20) 
 
Fosil yakıtlara dayalı bir BÜ sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı sistemlerle 
harmanlandığında ağırlıklı PES değeri yeniden hesaplanır: (Kilkis, B. 2012-b): 
 

   
 (21) 

 
Burada, QAH ısı ve/veya soğuğun yenilenebilir enerji kaynakları ile εAH ekserjisinde karşılandığı ısıl güç 
(veya enerjidir). Güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları kesikli olduklarından güç yerine belirli 
bir zaman aralığındaki enerji birimi (kW·h) kullanmak daha yerinde olacaktır. QAE yenilenebilir enerji 
kaynakları ile karşılanan elektrik gücüdür (veya enerji). Birim ekserjisi 1 kabul edilmiştir (0,95 daha 
doğru bir değerdir). QH ve QE sırası ile binanın toplam ısı ve güç talepleridir. εHH bina ısıl yüklerinin 
(Örneğin ısıtma ve sıcak servis suyu talepleri) ortalama ısıl yük ekserjisidir. AER (Alternatif Enerji 
Oranı: Alternative Energy Ratio) ise yeni bir değerlendirme metriğidir.   
 

 (22) 
 
 
Rüzgâr ve güneş enerjisinin Karno çevrimi tabanındaki eşdeğer kaynak sıcaklıkları aşağıdaki 
eşitliklerce verilmektedir (Kilkis, S., 2010). Burada ηI türbin verimi,  I güneş ışınımı, 5800 K güneş 
yüzey sıcaklığıdır. Referans sıcaklığı, Tref ortalama toprak sıcaklığı, örneğin 283 K alınabilir. Sisteme 

farklı ekserjilerde güç girişi ve güç çıkışı varsa (Şekil 10), ortalama REMM verimi, R
kullanılır. 

  
 

{Güneş} (23) 
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1                                                                                {Rüzgâr}   (24) 

 

 
                                                                                                                 , veya: (25) 
 
 
 
 

 
 (26) 
  
 

 
Şekil 9. Temel Ekserji Bloğu (©Birol Kılkış ve Şiir Kılkış, 2009). 
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Şekil 10. Melez BÜ Siteminde Ekserji Akışı. 
 
Şekil 10 da güneş ve rüzgâr enerjisinden güç ve ısı elde eden ve bunu tüketiciye sunan bir melez BÜ 
sisteminin ekserji akışı görülmektedir. Sistemde iki adet birim bulunmaktadır: i = 1 (Rüzgâr Türbini) ve 
i = 2 (Güneş PVT), m = 2. Rüzgâr türbini sadece elektrik üretmekte (n = 1), PVT ise hem ısı hem 
elektrik üretmektedir (n = 1, 2). Bir BÜ sisteminin basit ekserji verimi, ηEX, BÜ sistemini oluşturan (m) 
kadar değişik (i) biriminin her birisinin (n) kadar değişik türdeki enerji (j) çıktıları için 1. Yasa verimleri 
ηj, o birimden çıkan birim ekserjiler εjout ve her birime giren birim ekserjiler εiin ve miktarları Qiin ile 
ilintilidir. Bu eşitlik her birime tek tür enerji girdisi bulunduğunu varsaymaktadır.  
 
 
 (27) 
 
 
 
BÜ sisteminden çıkan değişik ekserji arzları tüketici alanındaki ekserji taleplerinin her birine ideal 
olarak denkleşmesi koşulunda: 
 

Qingüneş·ηhg·εhsup = εdemh·Qdemh 

Qinggüneş·ηeg·εesup + Qingrüzgar·ηer·εesup = εdeme·Qdeme 
 
 (28) Eşitliği aynı zamanda ΨR değerini verir. Bunun nedeni ΨR veriminin sadece kaynak ve son talep 
noktası (Tüketici) arasındaki ekserji dengesi ile ilişkili olmasıdır. (Şekil10 da en soldaki ve en sağdaki 
kesik çizgili kutular). Bu koşulda yukarıdaki örnek için: 
 

Qingüneş·ηhg·εhsup ≥ εdemh·Qdemh 

Qinggüneş·ηeg·εesup + Qinrüzgar·ηer·εesup ≥ εdeme·Qdeme koşulları nedeni ile,  ΨR ≤ ηEX koşulu geçerlidir. 
 

 

 (28) 
 
 
 

3.1. Çevresel Değerlendirme  
 
Doğal gaz kazanı ile ısıtılan (i) indisli bir bina, elektrik talebinin tamamını uzaktaki bir termik santralden 
almaktadır. Kazanda yakılan yakıt türüne, yanma performansına, dış koşullara bağlı olarak binadan 
havaya belirli ölçüde zararlı salım, örneğin CO2 salımı olmaktadır. Ancak bu binanın kısmen sorumlu 
olduğu ve görülmeyen ikinci, hatta daha fazla sayıda ek salımlardan sorumlu bacaları vardır. Enerji 
kalitesinin kullanımındaki büyük uyumsuzluğa neden olan bu bina, BÜ sistemi kullanmayıp elektrik 
enerjisini (j) indisli bir termik santralden almaktadır. Binanın bu elektrik yüküne karşılık, santralin 
toplam yükü artmakta ve bu oranda santral daha fazla CO2 salımı yapmaktadır (ΣCO2j).  
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 (29) 
 
 
Bir binada kurulu BÜ sistemi koşulunda ise: 

 
 (30) 

 
 
 
 
 
4. OPTİMUM KAPASİTE SEÇİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 
 
Yeni bir optimum kapasite seçimi ve performans değerlendirme yöntemi geliştirilmiştir (Kılkış, B., 
2013).  Değişik bina yüklerinin saatlik ve günlük değişimleri birbirinden farklıdır ve profilleri de zaman 
ekseninde eş-zamanlı olmayıp profil şekilleri de farklıdır. Yük profillerinin şekilleri de farklıdır. Bu 
durum Şekil 11-a da gösterilmiştir. Örneğin pik elektrik yükü saat 14 de 18000 kWe olarak yer 
almaktadır. Pik ısı yükü ise saat 18 de 16000 kWh dir. En olumsuz dengesizlik saat 01 de 
görülmektedir. Elektrik yükü düşük olduğundan ısı yükünün BÜ tarafından karşılanması mümkün 
değildir. BÜ sistemi büyük seçildiğinde fazla elektrik enerjisi üretilmek durumu ortaya çıkacaktır. Bu 
elektriğin şebekeye satılması düşünülse dahi gece tarifesi (en ucuz tarife) üzerinden ıskontolu 
satılacak bu elektrik BÜ sistemine kazanç getirmeyecektir. Bir çözüm ısı yüklerinin az elektrik 
yüklerinin az olduğu saat dilimlerinde fazla ısıyı depolamaktır. Şekil 11-a da görünen profillere göre bu 
çok olası görülmemektedir. Bu nedenlerle yıl boyu her saat diliminde çözümlemelerin yapılarak elde 
edilecek eniyileme sonuçlarına göre BÜ seçimi yapılmalıdır. BÜ sistemi eğer elektrik yükünü takip 
edecek ise sistemin güç ısı oranı yaklaşık sabit olduğuna göre ısı yüklerinin çok elektrik yüklerinin az 
olduğu saatlerde BÜ ısı yüklerini karşılayamayacaktır. Şekil 11-b ye göre, minimum yük 2800 kW 
dolayındadır. Günlük toplam yükün 24 saate bölünmesi ile ortaya çıkan günlük baz yük ise 3100 kW 
dolayındadır. Eğer BÜ kapasitesi pik yükün (PE) tamamını karşılamak üzere seçilirse (c =1) veya 
kapasite 0,9 x PE olarak (c = 2) seçilirse birçok saat diliminde üretilen elektrik gücü talebin üzerinde 
olacaktır. Özellikle tıp merkezlerinde elektrik gücünün şebekeye satışı da önerilmediğinden BÜ 
mecburen kısmi yüklerde çalışarak verimi düşecektir. Yüksek olan ilk yatırım maliyeti daha uzun 
sürede geri dönebilecektir. Örneğin Şekil 11-b ye göre, BÜ sistemi (c = 1 koşulunda) günde sadece iki 
saat tam yükte çalışabilecektir.  BÜ sistemlerinin en düşük kısmi yükü de yaklaşık 0,4 olduğundan bu 
tür gereğinden büyük seçilmiş BÜ Sistemi eğer c = 1 seçilirse çalışma alt sınırı (cut-off) 7200 kWe 
olacaktır.   Bu nedenle pik elektrik yükünün tamamının karşılanacağı bir BÜ seçeneğinde BÜ sistemi 
günün yaklaşık sekiz saatinde durdurulmak zorunluluğu doğacaktır. Görüldüğü üzere c katsayısı 
azaltıldıkça seçilen BÜ sisteminin kapasitesi azalmakta (Daha ucuz) ve daha uzun sürelerde tam yük 
veya tam yüke yakın işletime sahip olarak geri dönüş hızlanmaktadır. Doğal olarak bu trendin bir alt 
sınırı vardır. Çünkü c azaldıkça şebekeden alınan elektrik ve ısının büyük kısmının kazanlardan 
karşılanması geri dönüşü uzatacaktır. İşte kilit çözüm en uygun c katsayısını bulmaktır. Bu örnek bize 
BÜ elektrik güç üretim kapasitesinin c tabanında bir eniyileme çalışmasının yapılmadığı durumlarda 
çok yanlış sonuçlar alınabileceğini göstermektedir. Bina yükleri ise saatlik tabanda kestirilmektedir. 
(EnergyPlus gibi yazılımlar ve ara yüzleri: Kilkis, B., 2007).  
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Şekil 11-a. Güç ve Isı Yüklerinin bir Gün Boyu Saatlik Değişimlerine (Profillerine) Sanal Örnek. 
 

 
 

Şekil 11-b. Elektrik Yük Profilinin Görünümü ve Değişik c Değerlerine göre Seçili BÜ Kapasitesi. 
 
 
4.1. Kapasite Eniyilemesi 
  
Bu çalışmada analitik bir eniyileme algoritması geliştirilmiştir. Amaç fonksiyonu (OF), BÜ sisteminin 
performansını arttırmayı (Maksimize etmeyi) amaçlamaktadır. Bu fonksiyonun ana parametreleri 
Termodinamiğin Birinci Yasa verimi, c katsayısı, İşletme Faktörü (İF), Akılcı Ekserji Verimi, minimum 
CO2 salımı ve kârlılık olarak seçilmiştir. Kârlılık ise diğer parametreler cinsinden ifade edilebileceği için 
denklemde yer almamaktadır: 
 

OF = f(ηI, c, İF, ΨR, CO2)     Maksimize edilecek 
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Burada ci doğal gaz için 0,2 alınır. İF değeri c katsayısına bağlıdır: İF = f*(c).  
 

ηI  = 






 

9,0

)6,0(6,0 lİFj
 olduğuna göre ve 

 
ΨR ≤ ηEX üst sınırı alınarak ve BÜ için C = 1 (Güç ısı or anı)kabulü ile ηEX ≤  0,9·ηI eşitsizliğinin üst 
sınırı kullanılarak ΨR, ηI cinsinden, ηI da İF cinsinden İF de c cinsinden yazıldığı için OF tek değişkene 
yani c katsayısına indirgenir: 
 

OF = f**(c) Maksimum 
 

Ön çözüm:     
0

dc

dOF
. Bu eniyileme probleminin kısıtları aşağıda verilmiştir. 

 
ηI ≥ 0,80, 0,4 ≤ c ≤ 0,65, 0,7 ≤ İF ≤ 1,ΨR ≥ 0,6, CO2 ≤ 0,088 (Doğal Gaz ve ΨR = 0,6 referans değeri 
ile). Optimal çözüm bu kısıtlar içersinde aranmalıdır. Pratik ve referans değerler konulduğunda optimal 
c katsayısı 0,6 ile 0,7 arasında çıkmaktadır.  Finans değerleri zamana göre değiştiği için yakıt ve güç 
bedellerinin kestirimi gerekmektedir. Çizelge 2 de bu tür bir fiyat kestirimi verilmiştir. Bu çizelgede: 
 

ORT/P  = GU x 11 saat  + P x 5 saat + GE x 8 saat, GU/P = 0,55,  GU/GE = 2,38. Dolayısı ile: 
GU = 1,01 ORT, GE = 0,429 ORT ve P/ORT = 1,85. 
P: Puant Tarifesi, GU: Gündüz Tarifesi GE: Gece Tarifesi, ORT: Günlük Ortalama Tarife 
 

Tablo 2. On Yıllık Güç ve Yakıt Fiyatları Örnek Kestirimi 
 

        

  
TAHMİNİ DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FİYATLARI TL/kWh 

 Yıllar 

ELEKTRİK  D. GAZ ORT/DG 
(a/b) 

 
ORT P GE GU DG 

1 2012 0,1392 0,2578 0,0597 0,1406 0,058 2,389 

2 2013 0,1529 0,2832 0,0656 0,1545 0,061 2,500 

3 2014 0,1666 0,3086 0,0715 0,1683 0,064 2,594 

4 2015 0,1804 0,334 0,0774 0,1822 0,067 2,674 

5 2016 0,1941 0,3594 0,0833 0,1960 0,071 2,740 

6 2017 0,2078 0,3848 0,0891 0,2099 0,074 2,794 

7 2018 0,2215 0,4102 0,0950 0,2237 0,078 2,837 

8 2019 0,2352 0,4356 0,1009 0,2376 0,082 2,869 

9 2020 0,2489 0,461 0,1068 0,2514 0,086 2,892 

10 2021 0,2627 0,4864 0,1127 0,2653 0,090 2,906 

 
 

4.2. Birlikte Üretimin Performans ve Değerlendirme Metrikleri 
 
Bu tebliğde sunulan eşitlikler aşağıda verilen ilgili metrikler için kullanılarak birleşik üretim sisteminin 
performansı irdelenmiş olur. 
 

1. Birincil Enerji Tasarrufu (PES) 
2. Enerji Tasarruf Oranı (PESRCHP) 
3. Güç/Toplam Isı Oranı (C) 
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C, BÜ sisteminin en önemli bir diğer değerlendirme parametresidir. Binanın genel güç ve ısı yüklerinin 
oranına (CB) mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Ancak C oranının 1 i geçmesi pratikte sık rastlanan 
bir durum değildir. Eğer binada ısıl yükler çok fazla ise melez BÜ sistemleri (WHP, PVT, PVTC gibi) 
hatta ekonomik ve çevresel boyutlarda kalmak kaydı ile yüksek verimli pikleme ısı kazanları 
kullanılabilir. Öte yandan C nin 0,4 den az olması da ekserji verimliliği açısından tercih edilmez. 
 

H

E

Q

Q
C 

 
 

4. Buhar/Toplam Isı oranı: CS  
 
BÜ sisteminde tasarım koşullarında üretilebilen buhar ısısının (QS) aynı sistemde tasarım koşullarında 
üretilebilen toplam yararlı ısıya (QT) oranıdır. Bu oran özellikle hastanelerde önem taşır, çünkü bu 
binalardaki buhar yükleri yadsınamaz boyutta olabilir. Gaz motorlu BÜ sistemlerinde buhar öncelikli 
olarak eksoz atık ısısı kullanılarak olarak üretilir. Bu orana soğuk üretimi dâhil edilmez. BÜ 
sisteminden ilk aşamada çıkan toplam yararlı ısı bu oranda esastır (EU/2004/8/EC deki yararlı ısı 
tanım ve hesap yöntemi kullanılarak). Tipik ısılar motor ceket suyundan, eksoz ısısından, jeneratör 
ceket suyundan, etrafa ışıyan ısıdan vb elde edilebilir.  
 

H

S
S

Q

Q
C 

 
 

5. Soğuk/Toplam Isı Oranı: Cc  
 
Üçlü veya çoklu üretim BÜ sistemlerinde tesis alanının içinde soğuk (soğuk su, buzlu su, serin su gibi), 
atık ısıyı kullanarak adsorbsiyon, adsorpsiyon, metal hidrit, PVTC gibi cihazlarla veya kendi ürettiği 
gücün bir kısmı ile işletilen cihazlarla ürettiği soğuktur. Bu değere ek olarak ısı pompası gibi 
sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanan cihazlarla ürettiği soğuk da dâhildir. Toplam değer (QC) 
tasarım koşullarındaki toplam soğuk değeridir. Üretilen soğuğun yararlı tüketim için tüketiciye ölçerek 
ve eş zamanlı olarak sağlaması esastır. Tüketici alanında üretilen soğuk bu orana dâhil edilmez. 
Kendi ürettiği gücün bir kısmını kullanarak soğutucu gruplarda üretilen soğuk hesaba dâhil edilmez. 
Bu tür soğutucu gruplara verilen güç C oranı tanımına bağlıdır ve güç tanımı içersinde bırakılır. 
 

H

C
C

Q

Q
C 

 
 

Yukarıdaki eşitliklerden genel bir ilişki de türetilebilir: 
 

  Ics CHPHCCC   1
 

 
6. Birinci Kanun Verimi: ηI 
7. İkinci Kanun Verimi: ηEX  
8. Ekserji Gömülü Birincil Enerji Tasarruf Oranı: PESRCHP 

9. Akılcı Ekserji Yönetimi Verimi (REMM): R
 

10. CO2 Salımı: Tasarım koşullarında hesap edilir  
11. Birim karbon dioksit salımı: 

   YQ

CO2

 

12. Alternatif Enerji Kullanım Oranı: AER 
13. Basit Geri Ödeme Süresi için EK 1 de verilen kısa yöntem ana metindeki kapsamlı hesap 

yönteminin alternatifi olmayıp ancak sistemin tasarımına karar verilirken ve seçeneklerin ön 
irdelemesinde kullanılabilir.  

14. Tesisteki BÜ ve Tüketici Alanındaki Yük Paylaşımının Uygunluk Katsayısı, YDF: 
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YDF, sistemden tüketiciye verilen değişik enerji ve gücün kendi aralarındaki paylaşımının tüketici 
(Bina) tarafındaki yüklerin kendi aralarındaki paylaşımı ile ne denli uyumlu olduğunun bir ölçütüdür. 
Örneğin bir BÜ tesisinde üretilen elektrik gücü elektrik yükü takibinde başarılı olabilir, ancak eş 
zamanda ürettiği yararlı ısı ve bu ısıdan ürettiği buhar, soğuk ve sıcak su o andaki binanın buhar, 
soğuk ve sıcak su talepleri ile uyuşmayabilir. Dolayısı ile fazla yararlı ısının mümkünse depolanması 
(Depo kapasitesi dolmamış ise) veya destek kazan veya çillerle takviyesi gerekir. Bu koşullarda 
sistemin İşletme Faktörü (İF) de düşer. Bu edenle İF nin yüksek olabilmesi (YDF) değerine bağlıdır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Ticari binalarda BÜ uygulamalarının önemi ve ülke ekonomisine, insan sağlığına, çevreye ve cari 
açıkların kapatılmasına olan potansiyel katkıları yadsınamaz. Buna karşın BÜ uygulamaların çok ciddi 
ve hassas-saatlik temelde, ortalama on yıl boyunca her günkü farklı koşullarda performans 
kestirimlerinin yapılması bir ön şarttır. Bu bildiride sağlıklı bir BÜ seçiminin yapılabilmesi için onu aşkın 
parametrenin incelenmesi ve çözümlemesinin gerektiği gösterilmiştir. Bina saatlik verilerinin daha 
projenin en başında bina benzetim (simülasyon) modelleri ile kestirilmiş olması ve bu verilerin hazır 
bulundurulması gerekir. BÜ uygulamalarında yıl boyunca ya bir gün ya birkaç gün karşılaşılabilecek 
pik yüklere çok yakın kapasiteler seçildiğinde sadece atıl kapasite yaratılmış olmayacak uzun süreler 
%40 ın altında kalacak kısmi yükler nedeni ile sistem o süreler zarfında kapatılmak durumu ile karşı 
karşıya gelebilecektir. Ara kısmi yüklerde ise verim düşecek, ekonomi ve çevre olumsuz etkilenecektir. 
Sonuç olarak sistemin geri ödemesi uzayacak hata imkânsız hale gelebilecektir. Doğal olarak bu 
olumsuzlukların her binada nasıl ve ne kadar gerçekleşeceği gene o bina temelinde baştan sona 
saatlik bir analizle anlaşılabilir. Öncelikle bu bilincin ve gerekliliğin çok iyi anlaşılması kaçınılmazdır. 
 
 
SİMGELER 
 
a  Elektrik enerjisine ödenen toplam birim fiyat, TL/kW·h 
(a/b)  Birim güç ve birim yakıt fiyatları oranı (Fiyat Makası) 
AER Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı  
b  Yakıta ödenen birim fiyat (yakıtın alt ısıl değerine göre), TL/kW·h 
c Birlikte Üretim Tesisinin kurulu elektrik gücü üretim kapasitesinin tüketici pik elektrik 

güç talebine (P) oranı, K/P. 
C BÜ tesisinde üretilen gücün üretilen yararlı ısıya oranı  
Cc  BÜ tesisinde üretilen yararlı soğuğun üretilen yararlı ısıya oranı 
Cs  BÜ tesisinde üretilen yararlı buharın üretilen toplam yararlı ısıya oranı 

Not: C, Cc, ve Cs simgelerine B alt simgesi eklendiğinde sırası ile, güç, soğuk ve buhar 
yüklerinin bina toplam bina ısı yüküne oranlarını temsil eder. 

ci Birim yakıtın saldığı CO2 miktarı, kg CO2/kW veya kg CO2/kW·h 
CHPHη Yararlı ısı üretimi kısmi verimi 
CHPEη Güç üretimi kısmi verimi 
CHPSη Buhar üretimi kısmi verimi 
COPH Isıtma Tesir Katsayısı 
COPC  Soğutma Tesir Katsayısı 
CO2   Asal karbondioksit salımı, kg CO2 (veya Gton CO2/yıl) 
GU  Gündüz elektrik tarifesi, TL/kW·h 
GE  Gece elektrik tarifesi, TL/kW·h 
E  Etkinlik katsayısı 
ECHP Birlikte üretilen elektrik (mekanik) enerjisi, kW·h 
h  Basit geri ödeme süresi 
HCHP  Birlikte üretilen yararlı ısı, kW·h 
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Hsη  BÜ sistemine tesis dışından fosil yakıtlara dayalı destek ısısı (supplementary heat) 
giriyor ise bu ısının haricen üretildiği sistemin 1. Yasa verimi 

I Güneş ışınımıi, W/m
2 

IF(t) Yıllık ortalama işletme faktörü. Zamana bağlı anlık işletme faktörlerinin yıllık işletme 
süresi (S saat) içersinde toplamının S e bölümüdür.  

K Bir gün içersindeki ortalama meteorolojik koşullara göre düzeltilmiş BÜ elektrik gücü 
üretim kapasitesi, kW 

K(t) Birlikte üretimde anlık (saat ortalaması) elektrik üretim kapasitesi (tüm kapasite 
düzeltme çarpanları uygulandıktan sonraki gerçek kapasite), kW 

K(katalog) Birlikte üretimde elektrik gücü üretim kapasitesi için anma (katalog) değeri, kW 
KY(t) Kısmi yük oranı, anlık elektrik yüküne bağlı olarak, o anki gerçek kapasitesinin o anki 

kapasite düzeltme çarpanları ile düzeltilmiş K değerine oranıdır. 0,4 ≤ KY ≤ 1,1 
ka Denizden yüksekliğe göre kapasite düzeltme çarpanı 
kf Yakıt alt ısıl değerine göre kapasite düzeltme çarpanı 
kp Dış hava basıncına göre kapasite düzeltme çarpanı 
krh Dış hava bağıl nemine göre kapasite düzeltme çarpanı 
kt Güneş gözesinin (PV) sıcaklığa göre kapasite düzeltme çarpanı 
kta Dış hava sıcaklığına göre kapasite düzeltme çarpanı 
kw Rüzgâr hızına göre türbin kapasitesi düzeltme çarpanı 
m Yıpranma çarpanı denkleminin üssü 
nBIG   Aynı tesisteki BÜ (Birlikte Isı ve Güç: BIG) ünite sayısı 
ORT   Günlük Ortalama (veya tek) elektrik tarifesi, TL/kW·h 
P  Puant elektrik tarifesi, TL/kW·h 
PE  Yıl içersindeki pik elektrik yükü, kW 
PH  Yıl içersindeki pik toplam ısı yükü, kW 
PER  Birincil Enerji Oranı  
PES  1.ci yasaya göre birincil enerji tasarrufu yüzdesi, % 
PESRA Melez birlikte üretim sistemlerinde birincil enerji tasarrufu 
PESRCHP          1.ci ve 2.ci yasalara göre toplam birincil enerji tasarrufu yüzdesi, % 
Pi  Birlikte üretimin karşıladığı birim enerji talebi, kW·h  
PT Parasal tasarruf, TL 
QAE Sürdürülebilir enerji kaynaklarınca üretilen elektrik gücü veya enerjisi, kW veya kW·h 
QAH Sürdürülebilir enerji kaynaklarınca üretilen ısıl güç veya ısı, kW veya kW·h 
QC BÜ sisteminin tesiste ürettiği soğuk güç kapasitesi (BÜ sisteminden ısıl güç olarak 

çıkan ancak daha sonra tüketici alanında soğuğa çevrilen güç QT ye dâhil edilir), kW 
QE Anlık tüketici elektrik talebi (Eğer YDF bire eşit ise o zaman elektrik üretim kapasitesi 

olarak da bu simge kullanılabilir), güç veya enerji olarak, kW veya kW·h 
QH Tüketici ısı talebi (sıcak su, kızgın su, buhar vb toplamı). (Veya ısı üretim kapasitesi), 

güç veya enerji olarak, kW veya kW·h 
QY Yakıtın sisteme giren enerji miktarı (ortalama alt ısıl değere göre), kW·h veya belirli 

debideki eşdeğer ısıl gücü, kW 
QII 2.ci Yasaya göre tüketicinin ısı ve güç talebini karşılayan enerji kaynağının tasarım 

şartlarındaki ideal ekserjisi (Jeotermal enerji uygulamasında), kW·h 
RefHη  Yararlı ısı üretimi kısmi verimi referans değeri 
RefEη  Güç üretimi kısmi verimi referans değeri 
RefPER PER oranının referans değeri   
RefSη  Buhar üretimi kısmi verimi referans değeri 
RefΨRH  Isı için akılcı ekserji yönetimi modeli veriminin referans değeri 
RefΨRE  Elektrik için akılcı ekserji yönetimi modeli veriminin referans değeri 
S Birlikte üretim sisteminin bir yıl boyunca elektrik yükü takipli olarak çalışabildiği süre, h 
t Zaman, s veya h 
Ta  İç mekân tasarım konfor sıcaklığı, 

o
C (K) 

Tappi   (i) uygulamasına giren yararlı ısı sıcaklığı (uygulama sıcaklığı), K 
TE Birlikte güç üretimini terk eden işletme akışkanının sıcaklığı,

 
K  

Tg Yıllık ortalama toprak sıcaklığı (3 m de), K 
Tref  Çevrenin referans (denge) sıcaklığı, K 
Tf  Yakıtın yanma (alev) sıcaklığı veya enerjinin ekserji eşdeğeri sanal yanma sıcaklığı, K 
To Dış hava sıcaklığı, K 
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V(t) Anlık rüzgâr hızı, m/s 
x  Saatlik parasal tasarruf cinsinden bakım ve onarım maliyeti, TL 
Y  Yıl 
Y(n)  Yıpranmaya göre kapasite düzeltme çarpanı 
YB BÜ kapasitelerine göre aynı miktar ve aynı sıcaklıkta fakat ayrı bir cihazda ısıl güç 

üretiminin ve aynı miktar elektrik güç üretiminin gene ayrı bir sistemde örneğin 
şebekeden teminindeki maliyetlerinin belli bir süre (h) içindeki toplamı 

YBCHP BÜ sisteminin işletme maliyetlerinin belli bir süre (h) içindeki toplamı 
YD Enerji kaynağından yararlanma düzeyi 
YDF İşletim-Yük Denge Faktörü 
YF Yük faktörü. Tüketici alanındaki her hangi bir yükün (örneğin elektrik yükü) yıllık 

toplamının o yükün tasarım değerine olan oranıdır. 
ηEX 2. ci yasaya göre verim 
ηI  1. ci Yasaya göre verim 
ηi  Her hangi bir (i) uygulamasının verimi 
ηCHP  Birleşik Isı ve Güç (CHP) sisteminin verimi 
ηT Merkezi santraldeki ilk enerji dönüşümünden sonra, tüketiciye kadar olan çevrim, 

iletim, dağıtım ve koşullandırma (transformatör gibi) aşamalarını kapsayan toplam 
verim 

εapp (i) uygulamasının birim yükünü gerçekleştirebilecek en düşük ekserji  
εdem Tüketici ekserji talebi, kW veya kW·h 
εdst Yıkılan ekserji, kW veya kW·h 
εmax (i) uygulamasının birim yükü için harcanan ve bir kısmı yok edilen ekserji 
εsup Tesisin (ünitenin) sağladığı ekserji, kW veya kW·h 
f Fonksiyon 
ψRi  (i) uygulamasına ilişkin Akılcı Ekserji Verimi 


  Ortalama ekserji verimi 

ψRCHP   BÜ (CHP) Sisteminin Akılcı Ekserji Verimi 
ΔT  Sıcaklık Farkı, K 
ΔCO2  Ekserji verimsizliğine bağlı (önlenebilir) CO2 salımı, kg CO2 (veya Gton CO2/yıl) 
ΣCO2  Toplam CO2 salımı, kg CO2 (veya Gton CO2/yıl) 
 
Alt Simgeler 
 
B  Bina 
i  Tüketici alanındaki her hangi bir uygulamanın indisi 
j  Güç Santralinin indisi 
 
Kısaltmalar 
 
AB (EU) Avrupa Birliği 
API  American Petroleum Institute 
ASHRAE American Society for Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

 Engineers, Inc. 
BÜ  Birlikte Üretim (Cogeneration) 
CEN  Comité Européen de Normalisation 
CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization 
CHP  Birleşik Isı ve Güç (Combined Heat and Power) 
CWA  CEN Workshop Agreement 
DG  Doğal Gaz 
DG TREN Directorate General Transport and Energy 
EC  European Council 
EIA  Energy Information Administration 
GSHP  Ground Source Heat Pump 
OF  Amaç Fonksiyonu 
PV  Photo-Voltaic 
PVT  Photo-Voltaic and Thermal 
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PVTC  Photo-Voltaic, Thermal and Cooling 
REMM  Rational Exergy Management Model 
TEC  Thermo-electric Cooling  
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
TTMD  Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
ÜÜ  Üçlü Üretim 
WPT  Wind Power and Thermal 
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EK 1 BİRLİKTE ÜRETİM SİSTEMLERİ EKONOMİKLİK ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN KISA YÖNTEM  
 
Doğal gaz, elektrik fiyatlar hemen her gün değişmektedir. Dünya enerji konjonktürü ve mali sorunlar 
içersinde bu istikrarsızlık bir dereceye kadar olağan gözükse de ülkemizde ileriye dönük fiyat kestirimi 
yapmak neredeyse imkânsızdır. Bu belirsizlik içersinde BÜ sistemlerinin ekonomik çözümlemesinde 
değişik model ve varsayımlarla parametrik çözümlenip geri ödeme sürelerinde tek bir değer bulmak 
yerine hassasiyet analizi yapılarak değişik senaryolar üretilmelidir. Diğer bir ekonomik geri ödeme 
hesabında karşılaşılan zorluk da ülkemizde çoklu elektrik tarifesinin genel tutarsızlığı ve özel 
şirketlerin fiyatlarında ortalama ve tek tarife üzerinden bir fiyatı pazarlığa bağlı olarak 
değiştirebilmeleridir. Çoklu tarife uygulamasında ile tarife saatlerinin enerji bilançomuzda gereken 
düzeltmeleri ve gerçek pik yükleri uygun şekilde tıraşlamaktan yoksun olduğu de bilinmektedir. Bütün 
bu olumsuzluklar nedeni ile nerede ise geri ödeme hesapları imkânsız hale gelmektedir. Bununla 
birlikte, doğrusal bir fiyat kestirim modeli aşağıda üçlü tarifenin tarihsel gelişimi ile birlikte verilmiştir. 
Eğer Şekil 4 deki veriler gerçekleşirse, (b/a) oranı aşağıdaki şekilde yazılabilir. 
 

69,1850946,0 







Y

a

b
                 {2012≤ Y ≤ 2022} (1-a) 
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Şekil. 1. Elektrik Fiyat Kestirimine Örnek. 
 
Şekil 4 ve Eşitlik (1a) ya göre bulunacak (b/a) oranı oldukça yükseltir. Diğer modellere göre bu değer 
diğer ülkeler de dâhil olmak üzere genellikle 2 ile 3 arasındadır. Bu durum göz önünde alındığında 
(1b) eşitliği daha gerçekçi görülmektedir. 
 

84,1020523,0 







Y

a

b
       {2012≤ Y ≤ 2022} (1-b) 

 
Doğal gazın birim fiyatı a (TL/kW·h), elektrik birim fiyatı (b TL/kW·h), BÜ sisteminin toplam ortalama ısı 
kapasitesi (QH), C (Ortalama güç ısı oranı)  ve toplam çalışma saati (h saat) biliniyor ise, toplam h saat 
sonunda (sabit birim yakıt fiyatları ile) yakıt tüketiminden elde edilecek tasarruf: 
 

PT= YB - YBCHP (2) 
 
Burada, ilk terim BÜ kapasitelerine göre aynı miktar ve aynı sıcaklıkta fakat ayrı bir cihazda ısıl güç 
üretiminin ve aynı miktar elektrik güç üretiminin gene ayrı bir sistemde örneğin şebekeden teminindeki 
maliyetlerinin belli bir süre (h) içindeki toplamıdır. 
 

1. Aynı kapasiteler için birinci terim (Ayrı Isı ve Elektrik Üretim Sistemi) (YB):  
 









 HH QCbQ

a
hYB

85.0  (3) 
 

Burada,  0,85 sayısı ortalama kazan verimidir. 
 

2. Aynı kapasiteler için ikinci terim (BÜ) (YBCHP):  
 








 


H

H
CHP

Qa
hYB


 

(4) 
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Şekil 2. Üçlü Tarifenin Geçmişteki Fiyatlandırma Trendi. 
 
 

 
 

Şekil 3. Doğal Gaz Fiyat Kestirimine Örnek. 
 
Örneğin QH değeri 167 kW t ve kısmi verimi 0,458, elektrik güç üretim kısmi verimi 0,329 (dolayısı ile 
güç ısı oranı C = 0,239/0,458 = 0,718 olur ) olan bir BÜ sistemi için: 
 

ha
kWa

hYBCHP 364
458,0

167








 
 , veya: 

 

ha
CkWa

hYBCHP 364
329,0

167








 
  

 

Yıl, Y 
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Eşitlik 2’den: 

 bahb
a

hYB 1205,196167718,0167
85,0









  

 

 
 

Şekil 4. (b/a) Oranının Kestirimine Örnekler. 
 

Bu örnek için Eşitlik (1) kullanılarak; 
 

       5,167)/1205,1671203641205,196  abhaabhabahPT
 

 
Bu türetmede elektrik gücü üretimi sırasında tesisteki yararlı ısının tüketici tarafında tamamen 
değerlendirildiği varsayılmıştır. Aksi takdirde (a) değeri belirli bir katsayı ile azaltılmalıdır. Bir BÜ 
sisteminin kendini geri ödeyebilmesi için yakıt ve elektrik fiyatlarının arasında belirli bir farkın 
bulunması gerekir. Örneğin yukarıdaki denklemden PT = 0 koşulu için  (Geri ödeme süresi sonsuz) 
(b/a) oranının (167,5/120 = 1,4)‘den fazla olmalıdır. Şu anda a yaklaşık 0,08 TL/kW-h (Doğal gaz) ve 
elektrik bedeli de 0,25 TL/kW-h ise (b/a = 3,1); bu fiyat farkında BÜ sistemi ekonomik olabilir ve sonlu 
bir h saat süresinin sonunda kendini öder (Basit geri ödeme). Aynı örnek için PT değeri: 
 

  hhPT 6,1608,05,16725,0120   

 
Eğer BÜ sisteminde yıllık ortalama İşletme Faktörü, İF(t) bir’den az ise bu değer eşitlikte yer almalıdır: 
 

     )(,5167120)(3641205,196 tİFabtİFabahPT   (5-a) 

 
Elektrik yükü takibinde yıllık ortalama İşletme Faktörü İF(t), yıllık işletme saati (S) boyunca sistemin 
işletildiği her saat dilimindeki (Δt) sistemin düzeltilmiş elektrik üretim kapasitesinin o saat içersindeki 
elektrik yükü QE(t) ye olan oranının yıl içerisindeki toplam işletme saati S e göre ortalamasıdır. (5-a) 
eşitliğinin ısı takipli siteme de uygulanmasında QH(t) yerine QE(t) ye göre türetilmesi gerekebilir: 
 

 

S

tQ
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)(
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)(                {KY ≥ 0,4} (5-b) 

 
İlk yatırım toplam maliyeti (YM) ise PT ile dengeleneceği basit geri ödeme süresi: 
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 xPT

YM
h




1
 (6) 

 
Burada, x saatlik parasal tasarruf cinsinden bakım ve onarım maliyetidir. İlk yatırım toplam maliyetine 
tesisteki tüm birlikte üretim cihaz ve ünitelerinin maliyetleri dâhildir.  
 
Örneğin,  

YM = 180.000 TL ve x = 0,05, İF = 0,6 ise;  
.18944

05,016,067,16

000.180
saath 


  

 
Yıllık net çalışma süresi 8,000 saat olarak alınırsa, basit geri ödeme süresi yıl cinsinden, (hY) = 
18944/8000=2,4 yıl olur. Bu hesaplar ilk yatırım maliyenin BÜ sistemlerinde çok önemli olduğunu, 
daha da önemlisi yakıt ve elektrik fiyatlarının etken olduğunu ve işletme faktörünün önemli olduğunu 
göstermektedir. (b/a) oranının enerji piyasasındaki değişimine göre bu sürenin olumlu veya olumsuz 
şekilde değişimi İF= 0,6 değeri için Çizelge 1 de gösterilmiştir. Şekil 5 de ise değişik (İF) değerleri için 
mukayeseli sonuçlar gösterilmiştir. (İF) değerine İşletim-Yük Denge faktörü (YF) de dâhildir. İşletim-
Yük Denge Faktörü, gerçek işletme koşullarında kapasite ile talep edilen yük arasındaki denge 
oranıdır. Burada a = 0,08 TL/kWt-h alınmıştır. 
 

    05,016,05,167/12008,0

8000/180000




ab
hY  

 
Eğer yakıt ve elektrik fiyatları arasındaki fark (makas) yani (b/a) oranı artarsa geri ödeme süresi 
kısalmaktadır. Tam tersine, eğer (b/a) oranı bu örnekteki gibi belirli bir oranın altına inerse, örneğin; 
1,4’den az olursa BÜ kendini geri ödeyememektedir. Her on yılda BÜ sisteminin büyük tamir  görmesi 
gerekmekte olduğundan geri ödeme süresinin on yılın çok altında olması şarttır. Tercih edilen süre, 
istisnalar dışında 3 yıl dolayında olmalıdır. Tahminleri iyi yapabilmek için bu süreyi kapsayan ve en az 
on yıllık yakıt ve elektrik fiyat kestirimleri yapılmalıdır. Bu kestirimler (b/a) oranının yıllık değişimlerini 
verecektir. (b/a) oranının gelecek on yıl içersinde 2,5 ±0,5 dolayında değişeceği varsayılırsa, Şekil 5 
deki tahmini taralı alan ortaya çıkar. Bu alan içersinde en iyi çözüm İF = 0,95 içindir. İF = 0,7 ise kabul 
edilebilir en düşük değerdir. Ortalama en iyi değerin 0,90 olduğu söylenebilir.  
 
Tablo 1. İF = 0,6 için Değişik (b/a) Oranlarında hY Süreleri (Örnek için). 

 

b/a 
 

hY 
yılda 8,000 saat, İF = 0,6 

1,75 13,37995 

2 7,843421 

2,25 5,547785 

2,5 4,291683 

2,75 3,499372 

3 2,954016 

3,25 2,555721 

3,5 2,252071 

3,75 2,012913 

4 1,819674 

4,25 1,660286 

4,5 1,526572 

4,75 1,41279 

5 1,314793 
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(1-b) Eşitliği kullanılarak fiyat kestirimleri ekonomik basit çözümlemeye dâhil edilebilir. Yukarıdaki 
örnek için on yılın ortalama (b/a) değeri 2,1 dir. Bu durumda, İF = 0,6 için geri ödeme süresi yaklaşık 6 
yıldır. İF = 0,7 için bu süre yaklaşık 4 yıla inmektedir (Bakınız Şekil 5). İF değişkeninin arzu edilen 
değerinin 0,90 olması akla şu soruyu getirebilir: 
 
BÜ ünitesinin elektrik gücü kapasitesi pik yükün % 90’ından az olmamalıdır şeklindeki önerilerin 
öngörülerin kaynağı ne olabilir? Eğer sayısal bir rastlantı değilse, (İF) kavramının ve arzu edilen 
sayısal değerinin (0,90) pik yükün % 90 ı şeklinde birbirine karıştırılmasından kaynaklanabilir. Eğer pik 
yüke yakın bir kapasite seçilirse İF azalacağından, geri ödeme süreleri kabul edilemez boyutlara 
ulaşabilir (Şekil 5). BÜ kapasitesi pik yük oranı (c) ile tanımlandığında: 
 

c = Seçilen Toplam BÜ Kapasitesi*/Pik Yük             {c < 1} (7) 
 
Eğer tesiste birden fazla BÜ ünitesi varsa (7) Eşitliğinde bu ünitelerin toplam kapasitesi kullanılmalıdır. 
Şekil 6 İF değerinin c katsayısına olan yaklaşık bir bağıntısını vermektedir. Şekilden 6 ya göre ne 
kadar yüksek yani kapasite pik yüke ne kadar yakın seçilirse İF benzer bir oranda azalır ve Şekil 5 de 
görüldüğü üzere geri ödeme süresi de uzar. 

 

 
 

Şekil 5. Basit Geri Ödeme Süresinin (b/a) oranına ve (İF) ye göre değişimi. 
 
Sonuç olarak, c değeri İF değerinin 0,8 den az olmamasını teminen en fazla 0,65 seçilebilir.  
  

c  ≤ 0,65 ve İF ≥ 0,8 (8) 
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Şekil 6. İF nin (c) ile Değişimi (Yaklaşık). 
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YÜKSEK PERFORMANSLI BİNALARIN TASARIMINDA BİNA 
BENZETİM YAZILIMLARININ YERİ 

 
 

Özgür EROL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Gelişen yeni teknolojilerin yüksek performanslı binalarda uygulanması, bu teknolojilerin ve yeni 
cihazların işletim zaman aralıklarının tespiti ve kapasitelerinin en uygun seçimi önemli birer tasarım 
parametresi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu parametrelerin yanı sıra, her geçen gün değiştirilerek 
daha zorlu bir yarış halini alan yasalar ve standartlar mühendisleri daha hassas hesaplar yapmaya 
yöneltmektedir. Bu çalışma ile gelişen bilişim teknolojilerinin yüksek performanslı binalara olan 
uygulamaları ve bu uygulamaların standart hesaplar ile kıyaslandığında sahip olduğu avantajlarının bir 
incelemesi yapılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Enerji analizi, Yüksek performanslı binalar.  
 
 
 
ABSTRACT 
 
The introduction of new technologies and equipment in high performance buildings, determination of 
their operation schedules, and optimizing their design capacities are becoming even bigger challenges 
for designers. In addition to these challenging parameters, new standards and regulations coming into 
effect necessitates to make more accurate and precise calculations. This study investigates impact of 
developing information technologies oriented to high performance buildings and analyses their 
advantages when compared to classical design methodologies.  
 
Key Words: Simulation, Energy analysis, High performance buildings. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yeni enerji kaynaklarının ve yenilenebilir enerji türlerinin gelişmesi ve bu kaynakların istenen verimde 
işletilebilmesi kadar elde edilen enerjiyi kullanan unsurların geliştirilmesi ve var olanlarının 
rehabilitasyonu da büyük önem taşımaktadır. Enerjiyi kullanan unsurlar arasında en büyük paylardan 
birisi hayatımızın çok büyük bölümünü geçirdiğimiz ve medeniyet göstergesi olarak gördüğümüz 
binalarımızdır. Binalarda konforumuzu sağlamak için harcadığımız enerji toplam enerji tüketiminde 
ciddi bir yer tutmaktadır. Avrupa birliğinin tahminlerine göre binaların enerji harcaması, birliğin enerji 
harcamalarının %40’ını oluşturmaktadır [1]. Bu durumda yeni binaların enerji verimli bir şekilde 
tasarlanması ya da var olan binaların enerji verimli hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
 
Bu tür binaların tasarımlarının yapılması amacıyla ülkeler ve kuruluşlar (ASHRAE [2], CEN [3], 
Lowex.net [4]) çeşitli standartlar ve direktifler getirmektedir. Söz konusu standartlardan bazıları 
ASHRAE 90.1 “Birkaç Katlı Konutların Dışındaki Binalar için Enerji Standardı” [5], ASHRAE 189.1 
“Birkaç Katlı Konut Dışı Yüksek Performanslı Yeşil Binaların Tasarımı için Standard” [6], EN 832 
“Binaların Termal Performansı. Isıtma için Enerji Kullanımının Hesaplanması. Konutlar için.” [7], EN 
13790 “Binaların Enerji Performansı-Isıtma ve Soğutma Enerji Kullanım Hesapları” [8], EN 15603 
“Binaların Enerji Performansı – Genel Enerji Kullanımı ve Enerji Değerlendirme Tanımları” [9], EN 
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15217 “Binaların Enerji Performansı – Binaların Enerji Performansını Belirtmek ve Enerji 
Sertifikasyonu için Yöntemler” [10] ve AB 91/2002/direktifi sayılabilir. Avrupa birliğinin “Binaların Enerji 
Performansı Direktifi” (EPBD) 91/2002/direktifi Avrupa Standard Komitesi (CEN) tarafından 
geliştirilerek CEN şemsiyesi (CEN-umbrella) adı altında toplanmıştır. Bu standart EN 832 ve EN 
13790 standartlarının bir revizyonu olup binaların [1]; 
 

 Yaz ve kış işletmelerinde binanın konfor ısıtması, soğutması ve havalandırmasına ilişkin  
saatlik enerji ihtiyacının 

 Sıcak servis suyu ve varsa buhar ihtiyacının ve 

 Elektrik gücü yüklerinin 
 

hesaplama yöntemlerini içermektedir. Standard bu ihtiyaçların [11]; 
 

 Basitleştirilmiş saatlik hesaplamalar 

 Basitleştirilmiş aylık hesaplamalar ile 

 Detay hesaplamalar 
 

olmak üzere üç tip hesaplama yöntemini içerir. 
 
Klasik olarak yapılmakta olan hesaplama yöntemleri bina performanslarını dinamik olarak 
hesaplamada yeterli olmamaktadır. Dolayısı ile binaların saatlik enerji ihtiyaçları bilgisayar 
teknolojisinin yardımı ile çözülebilir. 
 
Dünyada 60’larda başlayan benzetim yazılımları 70’lerde enerji sektöründe çalışanlar arasında 
popülerlik kazanmaya başlamıştır [12]. Bu konuda ülkemizde yapılan ilk çalışma bilgisayar destekli 
bina ısıl benzetim modeli ve yazılımıdır [13,14]. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle her geçen gün 
daha kapsamlı çözümler yapabilen program ve yardımcı yazılımların yazılmasını sağlamıştır. Kılkış’ın 
[15] yapmış olduğu bir çalışmada enerji hesaplamalarında kullanılmakta olan yazılımların bir listesi 
verilmiştir. Crawley vd.’nin [16] yapmış olduğu bir çalışmada ise bu alanda önemli yirmi adet enerji 
yazılımının kısa tanıtımları yapılmıştır. Literatür incelendiğinde bina performans hesaplamalarında 
bazı programların diğerlerinin önüne geçtiği görülmektedir. Bunlar HELIOS, VA114, BSim, TRNSYS, 
ESP-r, SPARK, HVACSIM, TEKLA, IDA ICE, BLAST, DOE-2, BuildOpt ve EnergyPlus gibi 
yazılımlardır. Bina benzetiminde ele alınması gerekli diğer bir konu bizatihi yüksek performanslı bina 
nedir sorusunun teknik cevabının netleştirilmesidir. Bu konuda ASHRAE TC 1.6 nın terminoloji 
çalışmaları sürmektedir [17].  
 
TEKLA, EN 832 hesaplama yöntemlerini kullanan bir yazılımdır. Sjösten vd. [18] ve Olofsson ile 
Mahlia’nın [19] yaptıkları çalışmalarda bu kod ile konut olarak kullanılan binalardaki ısıtma yükü 
hesapları ve programın tanıtımı yapılmıştır. 
 
IDA ICE yazılımı ise soğuk iklimlerde (İsveç, Finlandiya ve İsviçre) bulunan bazı ülkelerdeki danışman 
ve araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Malin vd’nin [20] yapmış olduğu çalışmada Linköping’de 
bulunan bir pasif ev incelenmiş ve Poirazis vd’nin [21] yaptığı çalışmada da bu programla cam oranı 
yüksek olan (örneğin dış cephesi %60 cam olan) binalar üzerinde parametrik analizler yapılmıştır. 
 
Strathclyde üniversitesinde geliştirilen ve ücretsiz bir yazılım olan ESP-r [22] ise binaların termal, 
görsel ve akustik performansının benzetimini yaparak gaz salımlarını hesaplayan bir programdır. 
Clarke [23], yapmış olduğu çalışmada ESP-r içerisinde bina içerisindeki bölgelerin birleştirilmesinin 
problemin doğru çözümüne olan etkisi incelenmiştir. Bunun yanında Bourgeois vd.’nin yaptığı 
çalışmada yazılımın dinamik hesaplama özelliklerini kullanarak statik aydınlatma ile gün ışığının takibi 
ile yapılan aydınlatma arasındaki fark incelenmiştir. 
 
Bina benzetim yazılımları arasında sıkça kullanılan bir başka yazılım ise ticari bir yazılım olan 
TRNSYS (Transient Systems Simulation) yazılımıdır. Bu yazılımla yapılan çalışmalara bir örnek olarak 
Al-Ajmi ve Hanby’nin [24] Kuveyt’teki binalar için yapmış oldukları ve farklı parametrelerin 
değiştirilmesi ile yaptıkları bina enerji benzetimi gösterilebilir. 
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Bina benzetim yazılımlarının yanında bina optimizasyon yazılımları da bulunmaktadır. BuildOpt 
yazılımı bu tip yazılımlara bir örnektir. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı Benzetim Grubu [25] 
tarafından hazırlanmış olan bu yazılım çok bölgeli bir bina benzetim ve optimizasyon yazılımıdır. 
Wetter’in [26] yapmış olduğu çalışmada bu yazılımın tanıtımı yapılmıştır. 
 
Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarından (LBNL) bahsetmişken geçmiş birkaç on yıla damgasını 
vurmuş olan benzetim yazılımlarının yazarı olan bir kurum olduğundan bahsetmeden geçmemek 
gerekir. Bu yazılımlar arasında en önemlileri DOE-2.1 ve SPARK yazılımlarıdır. Amerikan Enerji 
Bakanlığının (DOE) desteklemiş olduğu DOE-2, halen kullanılmakta olan bir yazılımdır. Azar ve 
Menassa [27] bu yazılım ve onun arayüzü olarak kullanılan eQuest’i kullanarak değişik boyut ve iklim 
şartlarındaki ofis binaları ile ilgili benzetimler yapmışlardır.  
 
Bu yazılımın yanında kullanılmakta olan bir diğer başarılı yazılım ise Illinois Üniversitesinin desteği ile 
yazılmış olan BLAST (Building Loads Analysis and System Thermodynamics) adlı yazılımdır. Al-
Rabghi ve Hittle [28] bu yazlımı kullanarak Jeddah’da (Suudi Arabistan) üç katlı bir okul binasının 
modelini ve analizini yapmışlardır. Hem DOE-2 hemde BLAST yazılımları 70’lerden 90’ların sonuna 
kadar kullanılmıştır. 1996’da DOE desteği ile LBNL, DOE-2 ve BLAST’ın özelliklerini içersinde 
barındıracak EnergyPlus adlı yeni bir yazılımın çalışmalarına başlamıştır [29]. 1999 yılında beta 
sürümü, 2001 yılında ise ilk sürümü ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunulmuştur. 
 
EnergyPlus yazılımı kullanılarak bugüne kadar pek çok çalışma yapılmıştır. Cho vd., [30] bu yazılım ile 
birbirine bağlı bir ofis ve evin enerji ihtiyaçlarını incelemiştir. Pan vd. [31] ise Şangaydaki iki adet ArGe 
merkezinin benzetimini ve enerji performans optimizasyonunu yapmıştır. Bojic vd.’nin yapmış olduğu 
çalışmalarda ise [32,33] eski ve yeniden elden geçirilmiş bir evin enerji analizini yapmış ve 
radyatörlerin yerine düşük sıcaklıklı radyant panellerin konulması ihtimalini incelemiştir. Sailor [34] 
yapmış olduğu bir çalışmada bir binada yeşil çatı modellemiştir. Eskin ve Türkmen ise [35] EnergyPlus 
yazılımını kullanarak Türkiye’deki ofis binalarını farklı parametreleri (yalıtım kalınlığı, cam rengi, vb.) 
değiştirerek incelemiştir. Bu yazılım aynı zamanda farklı yazılımlar ile de senkronize çalışabilmektedir. 
Pang vd. [36] yapmış olduğu çalışma buna bir örnektir. 
 
Literatür olarak verilmiş olan bunca çalışma sonucunda herhangi bir kullanıcının aklına şu soru 
gelebilir. “Bu yazılım gerçeklerle ne kadar uyuşmaktadır.” Bu konuda İsviçre Federal Laboratuarlarında 
kurulmuş olan deneysel düzenek ile çeşitli yazılımlar karşılaştırılmıştır [37,38]. Bu çalışmalardan 
birincisinde deneysel düzenek ile DOE-2, EnergyPlus, ESP-r ve HELIOS, ikincisinde ise deneysel 
düzenek ile EnergyPlus ve HELIOS yazılımları karşılaştırılmıştır. Bunun gibi pek çok yazılım 
karşılaştırması literatürde bulunmaktadır. Karşılaştırmalar, farklı senaryolar için gerek deneysel 
düzenekler ile yazılımların karşılaştırılmasını [39,40], gerekse yazılımların kendi aralarında 
karşılaştırılmalarını [1,41-43] içermermektedir. 
 
Yapılmış olan bu çalışma ile bina benzetim yazılımları hakkında genel bir literatür bilgisi vermenin yanı 
sıra bu yazılımların hesaplamada kullandıkları parametreler hakkında genel bir bilgi EnergyPlus 6.0 
çözümleri eşliğinde verilecek ve yazılımların sadece binanın enerji ihtiyacının hesaplanmasında değil 
aynı zamanda bina tasarımı esnasında da nasıl kullanılabileceği anlatılacaktır. EnergyPlus yazılımının 
girdi dosyası bir text dosyası olduğundan bir binanın yazılıma bu şekilde anlatımı çok zordur. Bu 
nedenle Google Sketchup yazılımı altında çalışan ücretsiz OpenStudio yazılımı [44] gibi çeşitli arayüz 
dosyaları kullanılmaktadır. Bu çalışmada DesignBuilder 2.4.2.026 [45] arayüz yazılımı kullanılacaktır. 
Bina benzetim programları ve arayüzleri ile daha fazla bilgi Maile vd. [46] tarafından verilmiştir. 
 
 
 
 
2. DİNAMİK ANALİZ İÇİN KULLANILAN PARAMETRELER 
 
Bu bölümde bina benzetim yazılımlarının hesaplamalarında kullanmakta oldukları parametreler 
hakkında kısa bilgiler verilmektedir. Bilgilerin verilmesi sırasında gösterim amacıyla iki katlı basit bir ev 
modeli kullanılmış ve parametrelerin nasıl değiştiği gösterilmiştir. Şekil 1 ve 2 binanın dış ve iç 
görüntülerinden örnekler vermektedir. 
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Şekil 2'de görüldüğü gibi bu modelde her oda bil bölge (zone) olarak alınmaktadır. Hesaplamalar 
binanın bütünü için olduğu kadar her bir bölge içinde ayrı ayrı yapılmaktadır. Şekilde bu bölgeler 
"Zone" olarak gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Modelin dış kısmının görünüşü 
 

 
 

Şekil 2. Birinci kat 
 
Model oluşturulurken aynı zamanda binanın dış kısmında bulunan ayrıntılarında büyük önemi 
bulunmaktadır. Bu ayrıntılar Şekil 1'de pencere üzerindeki gölgelikler olarak gösterilmektedir. 
 
 
2.1. İklim Verileri 
 
Enerji benzetim yazılımları hesaplamalarında ana olarak ilgili bölgenin iklim verilerini girdi olarak 
kullanırlar. Buna göre ısı kazançları ve ısı kayıpları hesaplanır ve binanın ısıtma ve soğutma 
sistemlerinin devreye girip çıkacağı zamanlar ayarlanabilir. Örneğin hastane olarak kullanılan bir 
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binada iç sıcaklık ile dış sıcaklık arasında belli bir fark sağlandığında soğutma işlevini doğal 
havalandırma yolu ile yapmak istediğimizde yazılımın ilk kontrol edeceği parametrelerden birisi bu veri 
olacaktır. 
 
İklim verileri, dış yaş ve kuru termometre, rüzgar hızı ve yönü, güneş açısı, ışınım kuvveti, atmosferik 
basınç vb. verilerin saatlik değerlerini içermektedir. Birkaç farklı dosya uzantısı ile birlikte 
gelmektedirler. Örneğin EnergyPlus için .epw veya .csv, DOE-2 için .fmt veya .txt, BLAST için .blast 
veya .asc, ESP-r için .esp-r veya .clm, Ecotect için .wea bu dosya uzantılarından bazılarıdır. Şekil 3'de 
Ankara için bir haftalık bir aralıktaki saatlik iklim verilerinden bazıları verilmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. 7-9 Temmuz arası iklim verileri (Ankara) 
 
Bazı seçilmiş şehirler için iklim verileri EnergyPlus'ın web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir 
[47]. Bu web sitesinde 1042'si Amerika Birleşik Devletlerinden, 71'i Kanada'dan olmak üzere 100 
ülkeden 2100'den fazla noktanın iklim verisi bulunmaktadır (Türkiye için sadece İstanbul, Ankara, 
İzmir). 
 
 
2.2. Güneş ve Işınım Hesapları 
 
Bu hesaplamalar için gerekli veriler sadece hesaplama yöntemlerinin ve konumun seçilmesi ile sınırlı 
değildir. Binamızın şekli, iç kısımlarının geometrisi, dış kısımlarında bulunan ayrıntılar, camların 
konumları ve geometrileri bu hesapların yapılmasında önemli bir yer tutar. Dış kısım ayrıntıları olarak 
güneş kırıcıların yanısıra etraftaki ağaçlar ve binalar gibi gölge oluşturan nesneler önemli yer tutar. 
Şekil 4 ve 5 yanında bir bina bulunan modelimiz ile bina bulunmayan modelimizi ve gölgelendirmenin 
etkilerini göstermektedir.  
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Şekil 4. Yanında Bir Bina Bulunan Model (15 Temmuz saat 15:00) 
 

 
 

Şekil 5. Yanında Bir Bina Bulunmayan Model (15 Temmuz saat 15:00) 
 
Şekil 6 ise pencere üzerindeki gölgeliklerin etkilerini göstermektedir. Burada gölgeliklerin güneşi 
engelleyerek odanın içerisine girmesini engellemesi hesaplanmaktadır. Bu ayrıntılar küçük 
görünmekle birlikte senelik ısıtma ve soğutma harcamalarında fark oluşturabilmektedir. Elde edilen 
farklar incelenerek daha mimari tasarım esnasında değişiklikler yapılarak çok daha geç zamanda 
oluşabilecek sorunlar erken teşhis edilebilmektedir. 
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Şekil 6. Gölgeliklerin Etkisi (15 Temmuz saat 10:00) 
 
Şekil 7 ve 8'de 2 Ocak ve 15 Temmuz'da model binanın yanında bir başka bina olduğunda ve model 
bina yalnız olduğunda camlardan elde edilen ısı kazancı görülmektedir. 
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Şekil 7. Modelin Pencerelerden Elde Ettiği Isı Kazancı (2 Ocak) 
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Şekil 8. Modelin Pencerelerden Elde Ettiği Isı Kazancı (15 Temmuz) 

 
 
2.3. İnsanlar 
 
Yapılan tüm binalar insanlar içindir ve insanlar hareket eder, terler ve ısı yayarlar. Yayılan bu ısıda 
ısıtma ve soğutma tasarımlarını etkiler. Bunun yanında insanlar farklı saatlerde binanın içerisinde 
farklı yoğunluklarda farklı işler yaparlar. Örneğin bir ofis binasında farklı yerlere dağılmış insan 
toplulukları yemek zamanında yemekhaneye doluşur ve normalde olduklarından daha hareketli olurlar. 
 
Bir bina enerji tasarım yazılımı bu insan aktivitelerini göz önüne alarak hesaplamaları yapar. Bu iş için 
takvimin günlerine göre insanların hangi saatte hangi yoğunlukta oldukları incelenir. Örneğin bir ofis 
binasında insan yoğunlukları tüm sene belli saatlerde belirli bir değerde iken bir camide bu değer 
güneşe bağlı olarak senenin hemen her günü farklı saatlerde olacaktır. Şekil 9'da 2 Ocak'ta model 
bina içerisinde farklı saatlerde insanlardan kaynaklanan ısı kazançları gösterilmektedir. 
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Şekil 9. Model Binada İnsanlardan Kaynaklanan Isı Kazancı (2 Ocak) 

 
 
2.4. Aydınlatma 
 
Kullanılan aydınlatma tipi sadece elektrik faturasına değil ayanı zamanda ısıtma ve soğutma yüklerine 
de etki eder. Bu nedenle de kullanılan aydınlatma tipi, mimaride istenen aydınlatma miktarı ve verimi 
önemlidir. Örneğin aydınlatma tavandan sarkan tungsten ampullerle yapılabilir veya yüzeye bağlı 
fluoresant veya LED ampuller kullanılabilir. Bu tip aydınlatma şekilleri yazılımların kullanım 
kılavuzlarında ayrıntılı biçimde verilmekte ve yazılımların içerisinde de tanımlanmaktadır. 
 
Bunun yanında aydınlatma kontrolü de (eğer varsa) yazılımın içerisinde tanımlanmaktadır. Genelde 
modelleme yapılırken ışıkların açılacağı zamanlar bir takvimle belirtilir. Ancak bunun yanında 
yazılımlar içlerinde sensör unsurları da ihtiva eder. Şekil 10'da görüldüğü gibi bölge başına bir veya iki 
adet sensör tanımlanarak bunların üzerine düşen ışınım miktarına bağlı olarak o bölgedeki aydınlatma 
miktarları veya aydınlatmanın açık veya kapalı kalacağı zamanlar kontrol edilebilmektedir.  
 

 
 

Şekil 10. Bölge İçerisindeki Aydınlatma Sensörleri 
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2.5. Elektronik Cihazlar 
 
Binanızın içerisinde bilgisayarlarınız, fotokopi veya faks makineleriniz veya elektrikli diğer tipte 
cihazlarınız bulunabilir. Bu cihazların etkileri binanın hem ısıtma soğutma yükünü hemde harcadığı 
elektrik miktarını değiştirme şeklinde olacaktır. Cihazların kullandığı elektrik miktarı ve bu elektriğin ne 
kadarının ısı olarak ortama verildiği girildiğinde program verilen çalışma takvimine göre bu etkileri 
hesaba katmaktadır. 
 
 
2.6. Diğer Kazançlar 
 
Evinizin içerisinde veya bulunduğunuz binada yemek pişirmek isterseniz bu da sizin ısıtma ve 
soğutma hanenize yazılan bir değer olarak karşınıza çıkacaktır. Bunun yanında incelediğiniz bina, 
fabrika gibi farklı tipte enerji türlerini tüketen bir yer ise (Doğal gaz, LPG, kömür, vs.) bu faaliyetlerde 
verilen takvim ve harcanan enerji miktarına göre hesaplamalara katılır.  
 
 
2.7. Kullanılan Ekipman 
 
Planladığımız ısıtma ve soğutma sistemleri ve onların performansları da enerji benzetim 
programlarının ilgi alanları dahilindedir. Isıtma, soğutma ve havalandırma ekipmanlarının kullanım 
zamanları, verimleri gibi bilgileri kullanarak enerji benzetim programları ihtiyaç duyulan enerji 
miktarlarını hesaplar. Elde edilen sonuçlara göre binanızın hangi enerji kaynağını ne kadar tükettiğini 
hesaplamanız mümkün olacaktır. Hatta bazı programlar sayesinde bunun faturasının dahi 
hesaplanması mümkündür. Programa girilecek olan tarifeler sayesinde tasarımını yaptığınız binanızın 
enerji faturası da sizin karşınıza gelecektir. Bu sayede farklı tipteki ekipmanların inşaat başlamadan 
denenme şansı olur. 
 
 
 
 
3. BENZETİM SONUÇLARI 
 
İyi bir modelleme ve tanımlamadan sonra sistem ister belirleyeceğiniz bir değer grubuna göre ısıtma 
ve soğutma için bir günlük saatlik harcamaları veya vereceğiniz bir aralık için saatlik, günlük, aylık 
veya yıllık harcamaları hesaplar. Yapılan bu hesapların sonuçları enerji benzetim yazılımı tarafından 
kullanılan ara yüz yazılımına aktarılır veya bir .csv dosyası olarak kullanıcıya verilir. Çıktı olarak Şekil 
11, 12 ve 13'de verildiği gibi ısıtma ve soğutma yüklerinin yanı sıra hesaplanan ısı kazanımları, 
harcanan yakıt miktarları, salınan CO2 miktarları verilmektedir. 
  

 
 

Şekil 11. Senelik ısıtma ve soğutma yükleri (günlük grafik) 
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Şekil 12. Senelik yakıt harcama miktarları (günlük grafik) 
 

 
 

Şekil 13. Senelik CO2 salım miktarı (günlük grafik) 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yapılmış olan bu çalışma ile enerji benzetim yazılımları hakkında kısa bir literatür verilmiş ve bir model 
üzerinde bu yazılımların tasarım üzerindeki etkileri verilmeye çalışılmıştır. Hesaplama esnasında 
yazılımların dikkate aldığı belli başlı parametreler tanıtılmış ve hesaplamalar sonucunda elde edilen 
verilerden bazıları incelenmiştir. 
 
Bu parametreler kullanılarak bir binanın dinamik olarak ihtiyaç duyduğu enerji değerleri hesaplanabilir. 
Saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak sonuçlar alınabilir ki bu değerler klasik hesaplar ile neredeyse 
alınması imkânsız sonuçlardır. 
 
Klasik hesapların yapamayacağı hesaplamalardan birisi de güneşin konumuna bağlı olarak bina 
içerisindeki ısı kazanımlarının hesabıdır.  Yazılımlar, güneş ışığının yerden yansıması ile elde edilen 
kazançları hesaplayacak kadar hassas işlemler yapabilmektedirler. Bu değerler ile sadece ısıtma 
soğutma hesapları değil aynı zamanda binanın mimarisi de etkilenmektedir. Daha ilk adımlarından 
başlayarak bu tip yazılımların desteğini alacak olan mimarlar hem kendi isteklerine uygun hem de 
mühendislerin enerji konusundaki sıkıntılarını giderebilecek tasarımlar çıkartmayı başarabilir. 
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Aydınlatma hesapları ve aydınlatma türlerinin birkaç değer ile yeniden hesaplanması sayesinde de iç 
mimarlar ve aydınlatma ile ilgili mühendisler binanın performansını etkilemeden tasarımlarını görme 
şansına sahip olurlar. Bu kadar ince ayrıntılarla ilgilenmek genellikle klasik hesaplama yöntemlerinin 
yapmadığı bir durumdur. Belirli varsayımlar ile ilgilenmesi ve güvenli tarafta kalmak amacıyla daha 
düşük toleranslarla çalışması klasik hesaplar ile seçilecek sistemlerinde ihtiyaçtan daha yüksek 
olmasına neden olabilmektedir. 
 
Sonuç olarak bu tip yazılımların mimari tasarımın başından başlayarak sistemin seçimine kadar bir 
bina tasarımının hemen hemen tüm noktalarında kullanılabileceği rahatlıkla söylenebilir. Tasarım 
esnasında ekipmanların seçimi, seçilmiş olan bu ekipmanların hangi sıra ile ve ne kadar süre boyunca 
çalışacağı yapılan bu hesaplamalar üzerinden yapılabilmektedir. 
 
Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta seçilecek olan yazılımın denenmiş, test edilmiş ve 
sektör ve standartlar tarafından kabul edilmiş bir yazılım olmasıdır. Örneğin EnergyPlus hesapları 
LEED tarafından kabul edilen hesaplamalardır [48]. Aynı zamanda yazılımın ilerleyen teknolojiyi takip 
ederek yeni teknolojileri kendi bünyesine dâhil edebiliyor olması gerekmektedir. Bu sayede yeni 
teknolojilerin bina modellerinde uygulanması mümkün olur. Özellikle ekserji tabanlı analizlerle 
yapılmakta olan CO2 salım hesaplarının gerektirdiği saatlik verilere ek alt yazılımlar hazırlanarak 
çevresel etki değerlendirmelerinde yeni parametreler ve metrikler kullanılabilmekte, parametrik 
çalışmalar kolaylıkla yapılabilmektedir. Bilgisayar teknolojisinin bu tip yazılımlar için uygun bir noktaya 
geldiği günümüzde daha tasarımı başında bina benzetim yazılımlarının desteğini almamak 
düşünülmemesi gereken bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada illerin nüfus ve ısıtma derece-saat değerleri göz önüne alınarak iç konfor 
sıcaklıklarındaki değişimin tüm Türkiye bağlamında ısıtma yükleri üzerine etkisi incelendi. İç mahal 
konfor sıcaklığının 18-28 °C arasında değişimi incelendi. Her bir iç ortam sıcaklığı için Türkiye’deki 
tüm illeri kapsayan detaylı bir dış sıcaklık dağılım profili elde edilmiştir. Bu profil kullanılarak ısıtma 
derece saat değerleri elde edilmiş ve hesaplamalarda kullanılmıştır. Bu çalışma ile tüm Türkiye 
bağlamında 1 °C sıcaklık farkı artışı veya azalışıyla ne kadarlık bir ısıtma enerjisi farkı oluştuğu tespit 
edilmiştir. Bu çalışmanın ısıtma alanında bir referans değer olması, çalışmanın en önemli 
amaçlarından biridir. 
 

Anahtar Kelimeler: Isıtma, Türkiye, dış sıcaklık dağılımı, derece-saat, ısıtma yükü 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This study analyzes, in the case of Turkey, the impact of the change in indoor comfort temperatures 
on heating loads in consideration of the population and heating degree-hour values of cities. The study 
focused on a change of 18-28°C in indoor comfort temperature. A detailed outdoor temperature 
distribution profile covering all Turkish cities was obtained for each indoor temperature. Heating 
degree-hour values were obtained and used for calculation purposes based on this profile. This study 
found how much heating energy difference exists as a result of 1°C increase or decrease in 
temperatures across Turkey. One of the most important goals of this study is to serve as a reference 
guide in the heating industry. 
 
Keywords: Heating, Turkey, outdoor temperature distribution, degree-hour, heating load 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Artan nüfus ve gelişen teknolojinin etkisiyle enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Enerji 
kaynakların sınırlı düzeyde olması, artan bu enerji tüketiminin karşılanmasında büyük güçlükler ortaya 
çıkarmaktadır. Gelecek dönemlerde fosil enerji kaynaklarının kapasitesinin artırılması konusunda 
büyük gelişmelerin sağlanamayacağı açıktır. Bu bağlamda iki pratik çözüm üzerinde 
yoğunlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması diğeri ise 
konfor şartlarından vazgeçmeden enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Türkiye için sanayinin ardından 
konutlardaki enerji tüketimi ikinci sırada yer almaktadır. Konutlarda enerji tasarruf potansiyelindeki 
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geliştirilebilirlik yüksek oranlara ulaşmaktadır. Konutlarda enerjinin etkili ve verimli kullanılması enerji 
etkin yapıların oluşturulmasıyla sağlanabilir. Binalarda enerji verimliliğinin tek bir disiplinle 
sağlanamayacağı da açıktır. Binanın tasarlanmasından yapımına kadar olan süreçte yer alan 
mimarlar, inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri ve çevre 
mühendislerinin bu konuda bilgili ve tecrübeli olmaları şarttır [1].  
 
Binalarda enerjinin etkin kullanılması bağlamında ilk oluşturulan standart ve yönetmeliklerde ısı 
kayıpları en düşük düzeye çekilmeye çalışılmıştır. Daha sonrasındaki süreçte HAVAC sistemlerinin 
verimliliği üzerinde yoğunlaşılmıştır. 2000’li yılların başından itibaren mevcut kaynakların gelecek 
nesillere yetmeyeceği fark edilerek ‘sürdürülebilirlik’ kavramıyla fosil yakıt kullanımının olabildiğince 
azaltımı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte sürdürülebilirlik kavramıyla yenilenebilir enerjinin 
binalarda kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır [2].  
 

Yaşam mahalleri için iç ortam sıcaklıklarındaki küçük değişiklikler ısıtma yüklerinin azalmasına neden 

olmaktadır. Isıtma enerjisindeki azalma ısıtma temelli sera gazı salımında da düşme sağlamaktadır. 

Isıtma-soğutma yüklerinin tespiti bağlamında Derece-saat/gün değerleri yaygın bir biçimde 

kullanılmaktadır [3-7]. Haas ve arkadaşları [8] enerji tüketici davranışlarının, Avustralya için ısıtma 

enerji gereksinimi üzerindeki etkisini incelemiştir. İç ortam sıcaklıklarındaki değişimlerle %15 ile %30 

arasında kazançlar sağlanabileceğini hesaplamışlardır. 

 
Dış sıcaklık bağlamında tüm Türkiye için genel bir değerlendirme yapmamıza olanak sağlayacak bir 
dağılımı henüz literatüre kazandırılmamıştır. Bu çalışmada, 79 ili kapsayacak biçimde tüm Türkiye için 
yıllık bazda ortalama dış sıcaklık dağılımı tespit edilmiştir. Ortalama dağılımın hesaplanmasında nüfus 
önemli bir parametre olarak hesaplamaya dahil edilmiştir. Sonrasında dış sıcaklık dağılımı 
kullanılarak, tüm Türkiye bağlamında iç ortam konfor sıcaklıklarındaki değişimin, binalardaki ısıtma 
enerji tüketiminin üzerine etkisi incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. TÜRKİYE İÇİN NÜFUS TEMELİNDE DIŞ SICAKLIK DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 
 
Bu çalışmada esas olarak Türkiye’deki 79 il için yıllık bazdaki dış sıcaklık dağılımları tespit edilmiştir. 
Elde edilen veriler doğrultusunda, Türkiye’deki iller için yıllık bazdaki dış sıcaklık dağılımını sekiz farklı 
ana grupta toplamak mümkün olmaktadır. Gruplamada birbirine benzer dağılımlar aynı grupta yer 
almıştır. Bu bağlamda dağılımların oluşturduğu iller Tablo 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir.  
 
Tablo 1 Türkiye İçin Yıllık Dış Sıcaklık Dağılımı Esasında Oluşturulan Gruplar ve Şehirler 
 

Gruplar Şehirler 

I 
Afyon, Aksaray, Burdur, Çanakkale, Düzce, Erzurum, Isparta, Karaman, Kütahya, 
Nevşehir 

II 
Balıkesir, Bursa, Bartın, Erzincan, İstanbul, Konya, Sakarya, Samsun, Kırklareli, 
Kırşehir, Yalova, Yozgat 

III Ankara, Antakya, Antalya, Ardahan, Artvin, Amasya, Bayburt, Kars  

IV Aydın, Batman, Denizli, Diyarbakır, Uşak 

V 
Ağrı, Çankırı, Çorum, Giresun, Hakkâri, Iğdır, İzmir, K.Maraş, Malatya, Tekirdağ, 
Kastamonu, Kilis, Mardin, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon 

VI 
Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Manisa, Ş.Urfa, Muğla, Muş, Siirt, 
Tunceli, Van  

VII Bilecik, Eskişehir, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Sivas, Tokat, Zonguldak 

VIII Adana, Bolu, Edirne, Kayseri, Mersin, Kırıkkale, Osmaniye 
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Her il için dış sıcaklık dağılımının tespiti sonrası tüm Türkiye için ortalama bir dış sıcaklık dağılımı 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu dağılımda il nüfusu, dağılım üzerinde birinci etkiye sahiptir. İlin dış 
sıcaklık dağılımının toplam üzerindeki etkisi, göreceli olarak tüm Türkiye nüfusu üzerindeki yüzdelik 
yeri kadar olmaktadır. Tüm Türkiye nüfusunun %1’ni oluşturan bir ilin toplam dağılım üzerindeki etkisi 
yine %1 mertebesinde alınmıştır. Düşük nüfusa sahip illerin etkisi düşük, yüksek nüfusa sahip illerin 
etkisi yüksek seviyede olmaktadır. Bu bağlamda dağılım üzerinde en yüksek etkiye sahip olan il 
İstanbul olmuştur. İstanbul toplam dağılım üzerinde baskın bir etkiye sahip olmuştur. Hesaplamalar 
saatlik bazdaki dış sıcaklık dağılımları ele alınarak oluşturulmuştur. Hesaplama için kullanılan temel 
eşitlik aşağıda verilmektedir: 
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Eşitlik 1’de ifade edilen kavramlar sırasıyla şu şekilde açıklanabilir; DSDülke ülkenin dış sıcaklık 
dağılımını ifade etmektedir. Bu dağılım yüzde olarak gösterildiği gibi saatlik bazda da ifade 
edilebilmektedir. Bu ana ifadenin sol üst köşesinde yer alan ‘Yil’ ifadesi dağılımın senelik bazda 
olduğunu göstermektedir. Sol alt köşede yer alan ‘0/24’ kavramı dağılımın günün tüm saatlerini 
kapsadığını göstermektedir. Sağ üst köşede yer alan ‘EYS’ ülkedeki iller içinde dağılım bağlamında 
görülen en yüksek sıcaklığı ifade etmektedir. Sağ alt köşede yer alan ‘EDS’ ülkedeki iller içinde 
dağılım bağlamında görülen en düşük sıcaklığı ifade etmektedir. Eşitlikte yer alan ‘n’ sayısı ülke 
içindeki illerin sayısını göstermektedir. DSDil (1) ele alınan birinci il için dış sıcaklık dağılımını ifade 
etmektedir. ‘N’ genel olarak nüfus sayısını ifade etmektedir. Nil (1)ise birinci il için nüfus sayısı ve Nülke 
ülke için nüfus sayısını belirtmektedir. Hesaplamada esas olarak her bir derecelik sıcaklık farkı için 
tüm illerin dağılımları ve nüfus etkisinin göreceli etkisi göz önüne alınarak ortalama bir değer elde 
edilmesidir. Örneğin ülkede görülen en düşük sıcaklık 0 °C ve en yüksek sıcaklık 45 °C olsun, 44 adet 
sıcaklık aralığı için ortalama görülme değeri hesaplanmaktadır. Hesaplamanın daha net anlaşılması 
için 3 ilden oluşan hayali bir ülkenin örnek bir dağılım hesabı Tablo 2’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 
Hesaplamada göz önüne alınan üç il için nüfus değerleri sırasıyla 1400000, 1200000 ve 600000 
olarak öngörülmüştür. Ülke için hesaplamalarda göz önüne alınan en düşük (EDS) ve yüksek (EYS) 
sıcaklık sırasıyla -9 ve 47 °C’ dir. Matematiksel olarak hesaplamanın daha da net anlaşılabilmesi için   
-6 ile -7 °C sıcaklık aralığında ülke için ortalama dış sıcaklık dağılımı aşağıda gösterildiği gibi 
hesaplanabilir.  
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Bulunan yüzdelik değer (% 0.10018), saat değerine de dönüştürülüp ifade edilebilir. Süre bağlamda 
belirtilen sıcaklık aralığında geçen zaman 8.78 saat/yıl’dır.  
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Tablo 2 Nüfus Temelinde Dış Sıcaklık Dağılımının Belirlenmesi İçin Örnek Hesaplama Gösterimi 
 

Sıcaklık İller için yüzdesel sıcaklık dağılımı 
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Aralığı 1.İl 2.İl 3.İl 

-9/-8 0.003840954 - - 0.4375 0.375 0.1875 0.001680 - - 0.001680 

-8/-7 0.008664888 - 0.004998770 0.4375 0.375 0.1875 0.003791 - 0.000937 0.004728 

-7/-6 0.017895133 0.002236426 0.007202399 0.4375 0.375 0.1875 0.007829 0.000839 0.001350 0.010018 

-6/-5 0.042585971 0.009543531 0.020887771 0.4375 0.375 0.1875 0.018631 0.003579 0.003916 0.026127 

-5/-4 0.067838894 0.026871189 0.051112574 0.4375 0.375 0.1875 0.029680 0.010077 0.009584 0.049340 

-4/-3 0.136957448 0.051131148 0.105808710 0.4375 0.375 0.1875 0.059919 0.019174 0.019839 0.098932 

-3/-2 0.222788666 0.125788139 0.167021232 0.4375 0.375 0.1875 0.097470 0.047171 0.031316 0.175957 

-2/-1 0.506043540 0.234299317 0.295015586 0.4375 0.375 0.1875 0.221394 0.087862 0.055315 0.364572 

-1/0 0.863757122 0.381553328 0.460270271 0.4375 0.375 0.1875 0.377894 0.143082 0.086301 0.607277 

0/1 1.578280515 0.780291620 0.811078770 0.4375 0.375 0.1875 0.690498 0.292609 0.152077 1.135184 

1/2 2.011935357 1.213366903 1.234515249 0.4375 0.375 0.1875 0.880222 0.455013 0.231472 1.566706 

2/3 2.326599826 1.762383855 1.518499471 0.4375 0.375 0.1875 1.017887 0.660894 0.284719 1.963500 

3/4 2.820349774 2.440913534 2.020237357 0.4375 0.375 0.1875 1.233903 0.915343 0.378795 2.528040 

4/5 3.240402551 2.947926248 2.500511079 0.4375 0.375 0.1875 1.417676 1.105472 0.468846 2.991994 

5/6 3.555959539 3.682422238 3.210411862 0.4375 0.375 0.1875 1.555732 1.380908 0.601952 3.538593 

6/7 3.725959910 4.175801942 3.551329107 0.4375 0.375 0.1875 1.630107 1.565926 0.665874 3.861907 

7/8 4.045649259 4.544494992 3.761175483 0.4375 0.375 0.1875 1.769972 1.704186 0.705220 4.179378 

8/9 3.962736105 4.630967975 3.885982656 0.4375 0.375 0.1875 1.733697 1.736613 0.728622 4.198932 

9/10 3.640948414 4.264235256 3.490673519 0.4375 0.375 0.1875 1.592915 1.599088 0.654501 3.846504 

10/11 3.867960905 4.411175486 3.602421291 0.4375 0.375 0.1875 1.692233 1.654191 0.675454 4.021878 

11/12 3.816318941 4.222448880 3.166499206 0.4375 0.375 0.1875 1.669640 1.583418 0.593719 3.846776 

12/13 4.017049666 4.172771512 3.052221156 0.4375 0.375 0.1875 1.757459 1.564789 0.572291 3.894540 

13/14 3.937945918 4.224887576 2.882704919 0.4375 0.375 0.1875 1.722851 1.584333 0.540507 3.847691 

14/15 4.036157103 4.261504875 2.749802887 0.4375 0.375 0.1875 1.765819 1.598064 0.515588 3.879471 

15/16 4.148264231 4.317474489 2.635700313 0.4375 0.375 0.1875 1.814866 1.619053 0.494194 3.928112 

16/17 4.266482157 4.159250425 2.590153444 0.4375 0.375 0.1875 1.866586 1.559719 0.485654 3.911959 

17/18 4.218597672 4.263961330 2.450609281 0.4375 0.375 0.1875 1.845636 1.598985 0.459489 3.904111 

18/19 4.314600542 4.599393166 2.516892205 0.4375 0.375 0.1875 1.887638 1.724772 0.471917 4.084327 

19/20 3.965767154 4.397463591 2.390585672 0.4375 0.375 0.1875 1.735023 1.649049 0.448235 3.832307 

20/21 4.164672555 4.563893564 2.783158549 0.4375 0.375 0.1875 1.822044 1.711460 0.521842 4.055347 

21/22 3.717182125 4.219362591 2.691537879 0.4375 0.375 0.1875 1.626267 1.582261 0.504663 3.713192 

22/23 3.353646990 3.943199975 2.782908920 0.4375 0.375 0.1875 1.467221 1.478700 0.521795 3.467716 

23/24 2.917685106 3.633635827 2.713058636 0.4375 0.375 0.1875 1.276487 1.362613 0.508698 3.147799 

24/25 2.576704880 3.063328428 2.841353513 0.4375 0.375 0.1875 1.127308 1.148748 0.532754 2.808810 

25/26 2.232721965 2.659497774 2.946535245 0.4375 0.375 0.1875 0.976816 0.997312 0.552475 2.526603 

26/27 1.894472913 1.716789875 2.865551729 0.4375 0.375 0.1875 0.828832 0.643796 0.537291 2.009919 

27/28 1.630357676 1.052015662 2.817050291 0.4375 0.375 0.1875 0.713281 0.394506 0.528197 1.635984 

28/29 1.335965502 0.479577360 2.819733796 0.4375 0.375 0.1875 0.584485 0.179842 0.528700 1.293027 

29/30 0.951022532 0.236603476 2.583737026 0.4375 0.375 0.1875 0.416072 0.088726 0.484451 0.989249 

30/31 0.719821069 0.082231930 2.523568175 0.4375 0.375 0.1875 0.314922 0.030837 0.473169 0.818928 

31/32 0.441868280 0.021503043 2.263641540 0.4375 0.375 0.1875 0.193317 0.008064 0.424433 0.625814 

32/33 0.294415509 0.011725750 2.077371285 0.4375 0.375 0.1875 0.128807 0.004397 0.389507 0.522711 

33/34 0.169970878 0.004970318 1.880705365 0.4375 0.375 0.1875 0.074362 0.001864 0.352632 0.428858 

34/35 0.100573103 0.002135137 1.684471139 0.4375 0.375 0.1875 0.044001 0.000801 0.315838 0.360640 

35/36 0.057812033 0.000723380 1.577364285 0.4375 0.375 0.1875 0.025293 0.000271 0.295756 0.321320 

36/37 0.030370277 0.002135137 1.418979148 0.4375 0.375 0.1875 0.013287 0.000801 0.266059 0.280146 

37/38 0.015972689 0.001400090 1.210004107 0.4375 0.375 0.1875 0.006988 0.000525 0.226876 0.234389 

38/39 0.011994101 - 0.905146263 0.4375 0.375 0.1875 0.005247 - 0.169715 0.174962 

39/40 0.006323738 - 0.639817615 0.4375 0.375 0.1875 0.002767 - 0.119966 0.122732 

40/41 0.003150202 - 0.436687948 0.4375 0.375 0.1875 0.001378 - 0.081879 0.083257 

41/42 0.001750112 - 0.234048312 0.4375 0.375 0.1875 0.000766 - 0.043884 0.044650 

42/43 0.001400090 - 0.120874403 0.4375 0.375 0.1875 0.000613 - 0.022664 0.023276 

43/44 0.000350022 - 0.034313863 0.4375 0.375 0.1875 0.000153 - 0.006434 0.006587 

44/45 - - 0.010500672 0.4375 0.375 0.1875 - - 0.001969 0.001969 

45/46 - - 0.001050067 0.4375 0.375 0.1875 - - 0.000197 0.000197 

46/47 - - 0.000700045 0.4375 0.375 0.1875 - - 0.000131 0.000131 
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Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemine göre Türkiye için nüfus temelinde dış sıcaklık dağılımı 
belirlenmiş ve Şekil 1’de grafiksel olarak ortaya konmuştur. Bu dağılımdan da görülebileceği gibi 
düzgüne yakın bir tepe oluşmaktadır. En fazla görülen sıcaklık aralığı %3.84 değeriyle 10 ile 11 °C 
aralığıdır. Bu dağılıma bakıldığında yıllık bazda ortala sıcaklık değeri 14.68°C’dir. Dış sıcaklığın %50’si 
bu değerin altında, %50’side bu değerin üzerinde gerçekleşmektedir. 15 °C dış sıcaklığı ısıtmanın 
başladığı referans değer aldığımızda toplamda %52.49 veya 4598 saat/yıl ısıtma gereksinimi 
olmaktadır. 0 °C’nin altında geçen süre 505.5 Saat/yıl olarak belirlenmiştir. Bu dağılım üzerindeki en 
baskın etkiyi en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip İstanbul oluşturmuştur. Isıtma ihtiyacı nüfus bazlı 
olduğu için nüfusun etkisi bu dağılım için oldukça temel bir parametredir. Hesaplamalarda tüm Türkiye 
için ısıtılan bina başına düşen birey sayısı eşit kabul edilmiştir. Aslında demografik yapı ve birçok 
etmene bağlı olarak her il için bu değer farklı olacaktır ancak bu değerlerin uzun zaman alacağı için 
başlangıç çalışması olarak bu inceleme gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki çalışmalarda ısıtılan bina 
başına düşen birey sayısının etkisi de dağılımın oluşturulmasına dahil edilecektir. 
 

 
Şekil 1. Türkiye İçin Nüfus Temelinde Dış Sıcaklık Dağılımı [9] 
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3. İÇ KONFOR SICAKLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMİN ISITMA YÜKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 
Tüm Türkiye için yıllık bazda ortalama dış sıcaklık dağılımı belirlendikten sonra 15 C’nin altındaki dış 
sıcaklık aralığı için hesaplamalar başlatılmıştır. Isıtma bağlamında bu referans değer kullanılarak farklı 
iş ortam sıcaklıkları(18/28) için ısıtma derece-saat değerleri tespit edilmiştir. Tespit edilen ısıtma 
derece-saat değerlerinin iç ortam sıcaklığıyla değişimi Şekil 2’de görsel bir biçimde ifade edilmektedir. 
Isıtma derece-saat değerleri grafikten de görüleceği üzere 50000 ile 95000 arasında değişmektedir.  
 

 
 

Şekil 2. Türkiye İçin Nüfus Temelinde Isıtma Derece-Saat Değerlerinin İç Ortam Sıcaklığıyla Değişimi 
[9]. 

 
Isıtma derece-saat değerleri referans alınarak, iç ortam sıcaklığındaki değişimin enerji artımı ve 
azatlımı üzerindeki etkisi hesaplanmış ve Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3 ’ten görüleceği üzere, tüm 
Türkiye için 22 °C iç ortam sıcaklığının, 21 °C’ ye inmesi durumunda %7.5’lik bir enerji tasarrufu 
sağlanması mümkündür. Bunun yerine 21 °C’ den 22 °C’ ye sıcaklığın çıkarılmasıyla, ısıtma enerji 
gereksiniminde % 8.2’lik artış olmaktadır.  

 
Tablo 3. İç Ortam Sıcaklığındaki Değişimin Enerji Artımı ve Azatlımı Üzerindeki Etkisi [9]. 
 

  İç Ortam Sıcaklığı (°C) 

 

 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

İs
te

n
e

n
 K

o
n

fo
r 

S
ıc

a
k
lı
ğ
ı 

(°
C

) 

18 0.0 -9.3 -17.1 -23.6 -29.3 -34.1 -38.4 -42.2 -45.4 -48.4 -51.0 

19 10.3 0.0 -8.6 -15.9 -22.2 -27.6 -32.3 -36.5 -40.1 -43.3 -46.2 

20 20.9 9.5 0.0 -8.1 -15.0 -20.9 -26.1 -30.6 -34.6 -38.2 -41.3 

21 31.8 19.3 8.8 0.0 -7.5 -14.0 -19.7 -24.7 -29.0 -32.9 -36.4 

22 42.8 29.2 17.8 8.2 0.0 -7.1 -13.2 -18.6 -23.3 -27.5 -31.3 

23 54.0 39.2 26.9 16.5 7.6 0.0 -6.6 -12.5 -17.6 -22.1 -26.2 

24 65.3 49.4 36.1 24.9 15.4 7.2 0.0 -6.3 -11.8 -16.6 -21.0 

25 76.9 59.8 45.5 33.5 23.2 14.4 6.8 0.0 -5.8 -11.1 -15.8 

26 88.3 70.0 54.8 41.9 31.0 21.6 13.4 6.2 0.0 -5.6 -10.6 

27 99.9 80.4 64.2 50.5 38.9 28.9 20.2 12.5 5.9 0.0 -5.3 

28 111.6 90.9 73.7 59.2 46.8 36.2 27.0 18.9 11.9 5.6 0.0 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar iki ana başlık halinde özetlenebilir. Birincisi tüm Türkiye için nüfus 
temelinde dış sıcaklık dağılımının belirlenmesi. İkincisi ise, bu dağılım kullanılarak iç ortam konfor 
sıcaklıklarındaki değişimin ısıtma enerji gereksimi üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Türkiye için 1 
°C’lik sıcaklık farkıyla incelenen sıcaklık aralığı için (18/28 °C) %5.3 ile %10.3 arasında bir tasarruf 
sağlanabileceği ortaya konmuştur. Tablo 3’de yer alan değerler referans olarak kullanılarak tüm 
Türkiye bağlamında değerlendirmeler kolayca yapılabilir. Nüfus temelinde dış sıcaklık dağılımının tüm 
diğer ülkelere uygulanma potansiyeli bulunmaktadır. Bu şekilde iç ortam sıcaklıklarındaki değişimlerin 
ülke bütçesine getireceği kazançlar kolayca ve kesin bir biçimde tespit edilebilir. Tüm ülkelerin bu 
dağılımı oluşturması sonrasında tüm dünya için nüfus bağlamında ortalama dış sıcaklık dağılımı tespit 
edilebilir. Bu bağlamda bundan sonraki çalışmalarda tüm Avrupa ve Amerika ülkeleri için bu dağılımlar 
tespit edilmeye çalışılacaktır.  
 
Konfor ortamını bozmadan iç ortam sıcaklığını yaşam alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak 
düzenlemelerle; aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının azaltılmasına ve çevre-
hava kirliliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda bulunabiliriz. 
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HVAC SİSTEMLERİNDE AÇ-KAPA ve BULANIK MANTIK 
KONTROLÜN KIYASLAMALI OLARAK İNCELENMESİ 

 
 

Şahin YİĞİT 
Kadir BÜYÜKÖZKAN 
Fatin SÖNMEZ 
Burhan ÇUHADAROĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada; kapalı bir ortam için değişken hava debili bir HVAC sisteminin modellenmesi ve 
kontrolü yapılmıştır. Kurulan modelde göz önüne alınan kapalı ortamın soğutulması için, dış ortamdan 
iç ortama transfer olan ısı enerjisi ve klima santralinden havanın soğutulması için çekilen ısı gücü 
denklemleri kullanılmıştır. Daha sonra bu denklemlerin klasik aç-kapa kontrol ve bulanık mantık 
kontrol kullanılarak zamana bağlı çözümlemeleri yapılmış ve sistemin kontrol davranışları 
incelenmiştir. Ayrıca sistemde hava tahliye oranı (α) kullanılarak, sistemdeki iç hava kalitesi 
değişiminin sistemin enerji sarfiyatına etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular göstermektedir ki; 
bulanık mantık ile yapılan kontrolün aç-kapa kontrole göre hem ısıl konfor açısından hem de enerji 
tasarrufu açısından belirgin bir üstünlüğü vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Havalandırma ve İklimlendirme, Aç-kapa Kontrol, Bulanık Mantık Kontrolü. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
In this study, the modelling and control of a HVAC system for an indoor space with variable air volume 
have been considered. In order to cool of indoor space which is taken account in the model, the 
equations of heat transferred from outdoor to indoor and heat rate removed from air at air-conditioner 
have been used. Subsequently, these equations have been solved with using the classic on-off control 
and fuzzy logic control with respect to time and the system control characteristics have been analyzed 
for both control applications. Additionally, the vent ratio (α) of the system has been used for 
investigation of effect of exchange indoor air quality on system’s energy consumptions. The obtained 
results show that, fuzzy logic control has significant priority such as thermal comfort and energy 
consumptions compared to on-off control. 
 
Key Words: Ventilating and Air Conditioning, On-off Control, Fuzzy Logic Control. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde ofis odaları, hastaneler, alışveriş merkezleri, spor salonları, kültür merkezleri, müzeler, 
eğitim yapıları, kamu binaları gibi kapalı yaşam alanlarında yaşanmakta olan yeni yapılaşma sürecine 
bağlı olarak, yapılarda yer alan hava koşullandırma sistemlerinde de önemli gelişmeler olmaktadır. 
Yaşam alanlarındaki hava kalitesinin istenilen değerlerde olmasını sağlamak üzere taze, temiz ve 
koşullandırılmış havayı buraya sağlayan ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemleri 
büyük ölçüde otomatik kontrol sistemleri ile denetlenmektedir. Ortam havasındaki nem, sıcaklık ve 
kirlilik gibi faktörlere bağlı olarak HVAC sisteminin çalışma düzenini belirleyen otomatik kontrol 
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uygulamaları, hem konfor koşullarının gerektiği şekilde sürekli olarak sağlanmasında hem de enerjinin 
verimli kullanılmasında önemli bir işlevi yerine getirirler. 
 
Otomatik kontrol sistemleri; ortam havası için öngörülmüş olan belirli nem, sıcaklık ve hava kirletici 
parametrelere ait değerlerin belirli bir aralık dışına çıkması durumlarında HVAC sisteminin belirli 
noktalarında, sistemin çalışma düzenini uygun şekilde ayarlamak üzere kontrol mekanizmalarına uyarı 
gönderirler. Kontrol mekanizmaları klima santralindeki dış/iç hava karışım ayarı, sıcaklık ayarı, debi 
ayarı gibi kontrol işlemlerinin yanı sıra, hava kanallarının çeşitli noktalarındaki damper ayarları gibi 
işlemler ile mahallere gönderilen havanın istenilen özelliklerde olmasını sağlarlar. Günümüzde HVAC 
sistemlerinde aç-kapa kontrol, orantı kontrol, integral ya da diferansiyel kontrol gibi uygulamalar yerine 
göre kullanılmaktadır. Son yıllarda bazı mühendislik uygulamalarında kendine yer bulmakta olan 
bulanık (fuzzy) mantık, kontrol sistemlerinde de yavaşça yerini almaktadır. Otomatik kontrol 
uygulamalarının, konfor koşullarının ideal şekilde temin edilmesine olan katkısının yanı sıra, HVAC 
sisteminin gereğinden çok çalışarak aşırı enerji kullanmasının önüne geçmesi gibi bir işlevi daha 
vardır. Bu nedenle HVAC sistemlerinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan otomatik kontrol 
uygulamaları üzerinde titiz mühendislik çalışmalarına gereksinim vardır.  
 
Bu nedenle günümüzde, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ve bu sistemlerin kontrol 
uygulamaları üzerine deneysel ve sayısal birçok araştırma yapılmaktadır. Chu vd. [1] yaptıkları bir 
çalışmada, bir fan-coil sisteminin zamana bağlı en uygun sıcaklık ve bağıl nem değerini 
belirleyebilmesi için bir bulanık kontrol uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda bulanık 
kontrol uygulamasının enerji verimi, ısıl konfor ve sistem güvenilirliği açısından uygun olduğu 
görülmüştür. Soygüder ve Alli [2] yaptıkları çalışmada, ortam sıcaklık koşulları dikkate alınarak iki farklı 
zonlu değişken hava debili bir HVAC sisteminin modellenmesi, sayısal benzetimi ve denetimini 
gerçekleştirmişlerdir. Sistemin modellenmesinde sistemi oluşturan iki farklı zonun PID (Oransal, 
integral, türevsel) kontrolü ve bulanık kontrolü ile zonlara giren hava debilerini ayarlamak için en uygun 
damper aralığı optimize edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar bulanık kontrol uygulamasının 
sistemi daha hızlı bir şekilde rejime getirdiğini göstermiştir. Şengirgin ve Pulat [3] yaptıkları çalışmada; 
büyük bir büronun ısıtma-havalandırma sistemini modelleyerek, sistemin klasik aç-kapa kontrol 
denetimi ile dış hava sıcaklığı ve “hava/geri dönüş havası” oranı gibi parametrelerin sistemin kontrol 
davranışa etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda sistem için en uygun geri dönüş hava oranı 
belirlenmiştir. Lute ve Paassen [4] yaptıkları çalışmada, bir test odasının iç sıcaklığını tahmin 
edebilecek farklı kontrol uygulamaları ile odaya sağlanması gereken ısı miktarlarını belirlemeye 
çalışmıştır. Çalışmada; kontrol uygulamalarının sistemin davranış yetenekleri üzerindeki etkisi 
kıyaslamalı olarak incelenmiştir. Engdahl ve Svensson [5] tarafından yapılan çalışmada, bir test 
bölgesindeki difüzör gibi bileşenlerde ve test bölgesi içerisindeki basınç dağılımı ölçülerek, daha 
verimli havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarlanmasına yardımcı olabilecek temel denklemler 
oluşturulmuştur. Yılmaz ve vd. [6] yaptıkları çalışmada, bir ofis binası için değişken hava debili 
iklimlendirme sistemini modelleyerek, bu sistem üzerinde kontrol uygulaması yapmışlardır. Çalışma 
sonucunda, sistem için gerekli enerji miktarları, hava ve su debileri ve zonlardaki konfor koşullarının 
sağlanması için gerekli damper açıklık oranları bulunmuştur. Bruant vd. [7] yaptıkları çalışmada, bir 
test bölgesinde uygun iç hava kalitesini ve ısıl konfor koşullarını sağlayarak, enerji tüketimlerini en aza 
indirebilmek için bulanık mantık ve klasik aç-kapa kontrol uygulamalarını karşılaştırmışlardır. Çalışma 
sonucunda elde edilen bulgulardan klasik aç-kapa kontrol ile iç hava kalitesi ve ısıl konfor koşullarının 
sağlanamadığı görülmüştür. Yapılan bulanık kontrol uygulaması ile de iç hava kalitesi ve ısıl konfor 
koşullarının sağlanabildiği ve %10’dan fazla enerji tasarrufu yapıldığı görülmüştür. Dong vd. [8] 
yaptıkları çalışmada Amerika’nın Austin kentinde bir lisenin HVAC sistemini incelemişlerdir. Çalışma 
sonucunda söz konusu lisenin HVAC sistemi kontrol uygulamaları ile optimize edilerek yılda 
40.000$’dan fazla enerji tasarrufu sağlanabileceği görülmüştür. 
 
Literatürde bazı çalışmalarda kontrol uygulamalarının yanı sıra genetik algoritmalar da kullanılarak 
HVAC sistemlerinde optimizasyon problemleri üzerine çalışılmıştır. Bu uygulamalar kontrol 
uygulamaları ile de birlikte kullanılarak, HVAC sistemlerinin çalıştırılması için en verimli kullanım 
senaryolarını oluşturmak amaçlanmıştır. Asiedu vd. [9] tarafından yapılan çalışmada, HVAC sistemi 
için kanal tasarımında genetik algoritma kullanılarak bir optimizasyon yapılmıştır. Çalışmada 
havalandırma kanalının günlük çalıştırılma koşulları ve çalıştırılma oranları göz önünde bulundurularak 
ve en düşük işletme maliyetleri oluşturulacak şekilde bir tasarım yapılmıştır. Nassif vd. [10] tarafından 
yapılan çalışmada; ortama sağlanan hava sıcaklığı, havlandırma kanalı statik basıncı, iklimlendirme 
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için gerekli su sıcaklığı gibi HVAC parametreleri, genetik algoritmalar ile optimize edilerek binanın 
merkezi kontrol sistemini bu optimize edilerek ayarlanmış aralıklarda çalıştırmışlardır. Bu sayede 
sistemin oldukça verimli ve en düşük enerji kullanımı sağlayacak şekilde çalıştırılması 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar; genetik algoritmalar ile optimize edilen HVAC 
parametrelerinin kontrol uygulamaları ile kullanılarak yaz aylarında çalıştırılan bir binanın HVAC 
sisteminde %16 enerji tasarrufu elde edilebileceğini göstermiştir. 
 
HVAC sistemlerinin uygun şekilde modellenmesi ve bu modellerin iyileştirilmesi, tasarım maliyetlerinin 
düşmesi ve tasarım süreçlerinin kısalması gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu amaçla bu 
çalışmada; uygun bir mahalli besleyen bir HVAC sisteminde iki farklı otomatik kontrol uygulaması 
kullanılarak, bu uygulamaların ortamın iç hava kalitesi, ısıl konforu ve enerji verimliliği üzerindeki 
etkileri incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. PROBLEM VE MODELLEME 
 
2.1. Problemin Özellikleri 
 
Bu çalışmada; Şekil 1.‘de görülen çevrimde yer alan HVAC sisteminde, klasik aç-kapa ve bulanık 
mantık uygulanarak yapılan sistem kontrolü ile iklimlendirilen ortamın sıcaklığının 5

o
C düşürülmesi 

amaçlanmıştır. Buna göre sistemde yer alan iklimlendirilen ortama ait sıcaklığın (T iç) zamanla olan 
değişimi ve klima santralinden iç ortama gönderilen havayı soğutmak için havadan çekilmesi gereken 
enerji miktarının (Qç) zamana bağlı olarak değişimi incelenmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.  HVAC Sisteminin Şematik Görünüşü 
 

Modellenen HVAC sisteminde klima santralinden çıkan hava iklimlendirilen ortama girerek, ortamın 
sıcaklığını düşürmektedir. Ortamdan sıcaklığı yükselerek çıkan havanın bir kısmı α hava tahliye oranı 
kadar iç hava kalitesi koşullarının sağlanması için dışarıya atılmaktadır. Geri kalan hava, tahliye edilen 
hava oranında dışarıdan alınan taze hava ile karıştırılarak tekrar soğutulmak üzere klima santraline 
gönderilmektedir. Çalışmada; dış ortam sıcaklığı Tdış = 30 

o
C ve klima santrali hava çıkış sıcaklığı 5 

o
C 

olmak üzere sabit değerler kullanılarak, aç kapa ve bulanık mantık kontrol uygulaması ile β fan debisi 
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değişim oranı ile fan debisi kontrol edilmiştir. Ayrıca çalışmada, ortam sıcaklığı T iç ile klima santralinde 
havadan çekilen Qç ısı gücünün zamanla değişim karakteristikleri de elde edilmiştir.  
 
Çalışmada kullanılan modelde iklimlendirilen ortamın hacmi 1000 m

3
 ve odaya saatte sağlanan toplam 

hava debisi 1000 m
3
/h olarak göz önüne alınmıştır. 

 
 
2.2. Modelleme 
 
Çalışmada açık bir sistem olarak göz önüne alınmış olan HVAC sistemindeki hava çevrimine ilişkin 
matematiksel model süreklilik denklemi ve Termodinamiğin birinci kanunu ile yapılmıştır. Buna göre 
iklimlendirme yapılan ortam için süreklilik denklemi; 
 

...

mmm çg     (2.2) 

 
olarak yazılır. Öngörülen modelde iklimlendirilen ortama giren hava miktarı, çıkan hava miktarına eşit 
olduğundan iç ortam içerisindeki hava miktarında bir değişiklik olmamaktadır. 
 
Sistemde iklimlendirilen ortam için geçici rejimde enerjinin korunumu; 
 

dt

dE
EEWQ sis

çg  
..

   (2.3) 

 
(2.3) denkleminin Şekil 1. ‘deki sisteme uygun olarak düzenlenmesi ile 

 

dt

dT
CMTTCmQQ vdııpçg .)(

...

     (2.4) 

 
denklemi elde edilir.  (2.4) denkleminde sıcaklığın zamana göre değişimi; 

 

v

dııpçg

MC

TTCmQQ

dt

dT )(
...





   (2.5) 

 
şeklinde elde edilir. Çalışmada  (2.5) denklemi kullanılarak değişkenlerin zamana bağlı değişimi için alt 
denklemler oluşturulmuştur. Buna göre; 

 

v

n

iççp

nn

g

n

iç

n

iç

MC

TTCmQ

dt

TT )(
1

.
1

.
1 




 
   (2.6) 

 
sonlu fark denklemi kullanılarak HVAC sisteminde iklimlendirilen ortamın iç ortam sıcaklık Tiç değişimi 
zaman bağlı olarak hesaplanmıştır. 

 

(2.6) denkleminde görülen )(
.

WQ g
 iklimlendirilen ortama, dış ortamdan iletim ile gelen ısı gücünü 

göstermektedir ve denklem (2.7) yardımıyla değişken ortam sıcaklığına bağlı olarak 
hesaplanmaktadır. 

 

kA

L

TT

R
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Q

n
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    (2.7) 
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Klima santralinde havadan çekilen ısı gücü değişken fan debisine bağlı olarak şu denklem yardımıyla 
hesaplanmaktadır. 

 

)(
..

n

gçp

nn

ç TTCmQ      (2.8) 

 
(2.8) denkleminde yer alan klima santrali giriş sıcaklığı Tg; (2.9) denklemi yardımıyla hesaplanmıştır. 

 

dııp

n

içp

n

gp TCmTCmTCm
...

)1(      (2.9) 

 
Bu denklemin sadeleştirilmesi ile de; 

 

dıı

n

iç

n

g TTT   )1(    (2.10) 

 
hedef denklem elde edilmiştir. 
 
2.3. HVAC sisteminin Aç-Kapa ve Bulanık Mantık Kontrolü 
 
Çalışmada göz önüne alınan iklimlendirme sisteminin iki farklı yöntem ile olan kontrolü için performans 
incelemesi yapılmıştır. Aç-Kapa ve bulanık mantık ile yapılan klima santrali kontrolünde, ortam 
sıcaklığı kontrol parametresi olarak göz önüne alınmış ve sistemden dışarı atılan   hava oranı’nın 

0.2, 0.4 ve 0.6 olduğu durumlar için elde edilen zamana bağlı sıcaklık, soğutucu gücü ve fan debisi 
düşme oranı β(FDDO) değerleri karşılaştırılmıştır. 
 

Aç-Kapa kontrol için sistemin sınırları 4,0 0
C olarak ayarlanmıştır. Bu durumda ortamın iç sıcaklığı 

24,6 
0
C olana kadar sistem tam güçte açık kalmakta ve daha sonra kapanmaktadır. Sistem; denklem 

2.7 ile gösterilen 
n

gQ
.

 ısısı ile yeniden ısınarak 25,4 
0
C sıcaklığına ulaştığında klima santrali yeniden 

tam güçte çalışmaktadır.  
 
Bulanık mantık yönteminde ise, klasik mantıktaki; “bir durum ya doğrudur ya da yanlıştır” önermesi 
yerine, bir durumun doğruluğa ve yanlışlığa aitlik oranı değeri kullanılmaktadır. Bu kavram daha farklı 
şekilde, “bulanık mantıkta durumlar veya sonuçlar alabilecekleri değer aralığı içinde farklı sınıflara 
aitlikleri ile tanımlanmaktadırlar” olarak da tanımlanabilir. Bu şekilde gerçek hayatta karşılaşılan 
problemler için daha esnek modeller kurmak ve çözümler üretmek mümkün olmaktadır. 
 
Bulanık mantığın kontrol çalışmalarında kullanılması için iki önemli adım bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi üyelik fonksiyonlarının tanımlanması diğeri ise kural tabanının oluşturulmasıdır. Üyelik 
fonksiyonu tanımlanması; hangi değerin hangi sınıfa hangi üyelik oranı ile ait olacağının belirlenmesi 
işlemidir. Kural tabanı ise, bir değerin her hangi bir sınıfa belli değerle olan üyeliğinin ne sonuç 
getireceğine karar verilmesidir. Eğer sistemde birden fazla bulanık giriş değeri mevcut ise, sonucun 
belirlenmesi için durulaştırma teknikleri kullanılmaktadır. 
 

ref
n

iç
n TTe 

1
   (2.11) 

1
.

 nnn eee    (2.12) 

 
Kurulan sistem modelinde bulanık mantık kontrolü ile iç ortam sıcaklığının istenen sıcaklığa 
ayarlanması için hata ( e ) ve hata değişimi (

.

e ) değerleri kullanılmıştır. Hata değeri denklem 2.11 de, 

hata değişimi değeri de denklem 2.12 de gösterildiği şekilde hesaplanmıştır. Sistem benzetimi hata     

(
ne ) ve hata değişimi (

ne
.

) değerleri birim zaman için hesap edilerek yapılmış ve bu şekilde bulanık 

mantık kontrolün girişleri oluşturulmuştur. Bu girişlerden Şekil 2. ve Şekil 3.‘de gösterilen üyelik 
fonksiyonlarına göre çıkış değeri elde edilmiştir.  
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Şekil 2. Hata ( e ) değeri için üyelik fonksiyonu 

 

 
 

Şekil 3. Hata değişimi (
.

e ) değerleri için üyelik fonksiyonu 

 
Sistemin iki girişi olduğu ve buna bağlı olarak birden fazla çıkış elde edildiği için bir durulaştırma 
tekniğine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple “Alanların Merkezi” durulaştırma yöntemi kullanılarak, fan 
debisi düşme oranını (FDDO) belirleyen tek bir sonuç (β) üretilmiştir [11]. Bu şekilde fan debisi 
değiştirilerek soğutucunun gücü değiştirilmiş ve iç ortam sıcaklığı kontrol edilmiş olmaktadır. 
Durulaştırma tekniği kullanılır iken Tablo 1. de verilen 25 kurallı kural tabanı ve Şekil 4.’ de gösterilen 
üyelik fonksiyonu kullanılmıştır. 

 

 
 

Şekil 4. Fan debisi değişim oranı için üyelik fonksiyonu 
 

Bulanık sınıflar oluşturulurken Soygüder ve Alli [2] tarafından yapılmış olan çalışma incelenerek, bu 
çalışmada kurulan sistem modeline uygun yöntem izlenmiştir. Yukarıda geçen NB, negatif büyük, NS 
negatif küçük, Z sıfır, PS pozitif küçük, PB pozitif büyük anlamına gelmektedir. Şekillerde dikey ekseni 
ifade eden  ise üyelik derecesini göstermektedir. 
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Tablo 1. Çıkış (β) değeri için kural tabanı. 
 

β(FDDO) NB NS Z PS PB 

NB NB NB NS NS Z 

NS NB NS NS Z Z 

Z NS NS Z Z PS 

PS NS Z PS PS PB 

PB Z PS PS PB PB 

 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
İncelenen model için kullanılan tüm bağıntılar Microsoft Excel - Visual Basic programında 
kodlanmıştır. Oluşturulan program 3600 saniyelik bir zaman periyodu için çalıştırılarak, sistem 
performansına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Buna göre Şekil 5.’te de görüldüğü gibi üç farklı hava 
tahliye oranı için olan ortam sıcaklık-zaman değişimleri aynıdır. 
 
Zira dış ortama olan hava tahliyesi arttıkça dış ortamdan alınan taze hava miktarı da aynı olacak ve 
klima santralinde havadan çekilmekte olan ısı gücü de artacaktır. Diğer bir deyişle klima santraline 
gelen hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak havadan çekilen ısı gücü de artacağından ortama 
gönderilen soğutulmuş hava sıcaklığında herhangi bir değişiklik ortaya çıkmayacaktır. Dolayısıyla 
ortamdaki sıcaklık-zaman değişimlerinin dışarıya atılan hava oranından bağımsız olması beklenen bir 
durumdur. Ortam sıcaklığının zamanla olan değişimlerinden görüldüğü gibi, aç-kapa ve bulanık mantık 
kontrolleri özellikle konfor ve kontrol mekanizmasında harcanacak enerji üzerinde farklı şekilde etkili 
olmaktadır. Zira aç-kapa kontrol edilen klima santrali ile beslenen ortam sıcaklığında belirli aralıkta 
dalgalanmalar ortaya çıkarken bulanık mantık ile yapılan kontrolde sabit bir ortam sıcaklığı ve 
dolayısıyla daha konforlu bir ortam söz konusudur. 
 
Aç-kapa ve bulanık mantık ile yapılan fan debi kontrollerinin havadan çekilen ısı gücü açısından 
karşılaştırması Şekil 6.’da görülen grafikler üzerinde yapılmıştır. Burada da görüldüğü gibi dışarıya 
olan hava tahliye oranının artan değerleri ile birlikte klima santralinde havadan çekilen ısı gücü 

değerinde artış ortaya çıkmaktadır. Örneğin =0.2 hava tahliye oranı için aç-kapa kontrol 
uygulamasında yaklaşık 7000 W civarında ve bulanık mantık kontrol uygulamasında yaklaşık 2500 W 

civarında olan soğutma gücü, =0.6 değerinde aç-kapa kontrol uygulamasında 7800 W değerine ve 
bulanık mantık kontrol uygulamasında da 2800 W değerine çıkmaktadır. Dışarıya atılan düşük 
sıcaklıktaki hava miktarı kadar fakat daha yüksek sıcaklıkta olarak dışarıdan alınan havanın soğutma 
yükündeki artışa bağlı olarak ortaya çıkan bu bulgu beklentilere de uygundur. Öte yandan Şekil 6.’daki 
değişimlerden de görülebileceği gibi her bir hava tahliye oranı için, bulanık mantık kontrol 
uygulamasında hava için harcanan ortalama soğutma güçleri aç-kapa kontrol uygulamasına göre 
daha düşüktür. Bu durum eğrilerin altında kalan alanların kıyaslanması ile de görülebilir. Sistemde 
harcanan enerji açısından bulanık mantık uygulamasını aç-kapa kontrole göre daha avantajlı kılan bu 
sonucun nedeni; aç-kapa kontrol ile kesintili olarak çalışan sistemin kontrol sıcaklığının altındaki 
değerler için de enerji kullanıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca aç-kapa kontrol 
uygulamasında sistemin debisini aç-kapa olarak kontrol eden mekanizmanın harcayacağı enerjinin de 
göz önüne alınması ile enerji harcamasındaki artış daha da belirgin hale gelir. Oysaki bulanık mantık 
kontrolü ile sistem sürekli olarak sabit debide ve kararlı olarak belirli bir set değerinde ısı gücü 
harcayacak şekilde HVAC sistemini çalıştırmaktadır. 
 
Çalışmada ortam sıcaklık kontrolü hava debisi ile yapıldığından her iki kontrol için olan fan debisi 
düşme oranlarının kıyaslaması da yapılmıştır. Şekil 7.’de de görüldüğü gibi; aç-kapa kontrolün kesintili 
çalışma davranışına karşın bulanık mantık kontrol uygulamasında klima sistemindeki fanın yaklaşık 
%40 kapasitede sürekli olarak çalışması sıcaklık kontrolü için yeterli olmaktadır. Bu bulgu aynı 



    ______________________  1736 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yüksek Performanslı Binalar Sempozyumu 

zamanda, HVAC sistemlerinin bulanık mantık ile kontrol edilmesi durumunda aç-kapa kontrole göre 
daha düşük debi ile sistemin beslenebileceğini ve bunun da enerji tasarrufu anlamına geleceğini 
göstermektedir.    
 

 
 

Şekil 5. Ortam sıcaklığının farklı hava tahliye oranına (α) göre olan değişimi. 
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Şekil 6. Klima santralinde soğutma için harcanan enerjinin farklı hava tahliye oranına (α) göre olan 
değişimi. 
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Şekil 7. Fan debisi düşme oranı’nın (FDDO) farklı hava tahliye oranına (α) göre olan değişimi. 
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4. SONUÇ 
 
Bu çalışmada; seçilen tipik bir havalandırma tesisatı üzerinde aç-kapa ve bulanık mantık kontrolü 
kıyaslamalı olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular göstermektedir ki; hem konfor koşullarının 
sağlanması açısından hem de sistemde kullanılan toplam enerji açısından bulanık mantık kontrolünün 
aç-kapa kontrolüne göre belirgin üstünlükleri vardır. Bulanık mantık kontrolünü sağlayan yazılımların 
HVAC sistemlerinde uygulanabilirliği konusunda yeni çalışmaların yapılmasına gereksinim vardır.    
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KONUT DIŞI YAPILARDA DEĞİŞEN VERİMLİLİKTEKİ SIHHİ 
TESİSAT SİSTEMLERİNİN SU TÜKETİM MİKTARINA ETKİSİ 

 
 

Fikret KANTAROĞLU 
 
 
 
 
 
Özet 
 
Konut dışı binalar için gereken kullanım suyunu hesaplamak, yani binanın su tüketimine etkisini 
tahmin etmek yeni veya var olan binaların tüketim miktarlarına bakarak elde edilir. Bu yöntem ile su 
tüketim miktarları bulunurken, yapı tipleri arasındaki benzerlikler gözetilir. Örneğin otel restoranları ile 
iş merkezi yemekhanelerinin su tüketimleri birbirine benzer; öte yandan aralarında bazı farklılıklarda 
mevcuttur; örneğin, duşlardaki kullanım gibi. Konut dışı binalar için gereken kullanım suyunu 
hesaplamanın bir diğer ve en sağlıklı yolu ise, sıhhi tesisat ünitelerinin soğuk ve sıcak su bağlantı 
noktalarında ortalama değer tabloları kullanılarak (bireysel kullanım seçimlerinden kaynaklanan 
farklılıklar göz ardı edilerek) tahmin edilmesidir.  Bu bildiri, konut dışı binaların kullanım suyu 
detaylarının hesaplanmasında bu yöntem temel alınarak oluşturulmuştur. Bu hesaplama yapılırken 
dikkat edilecek olan 4 önemli parametre vardır. Bunlar sırasıyla; 1. Su çıkış bağlantıları performans 
değerleri(üreticilerin teknik dokümanlarından ulaşılabilinir), 2. Çıkış bağlantılarını kullanım şiddeti ve 
frekansı değerler( Standardize edilmiş tablolar kullanılarak), 3. Kullanım verileri; toplam kullanım, 
çalışma saatleri, erkek ve kadın sayısı oranı, 4. Gri su ve yağmur suyu sistemlerinden elde edilen net 
kazanım. Takip edilen işlem basamakları sonucunda, zayıf (yalnızca su tasarruflu ürünlerin 
kullanıldığı), orta (su tasarruflu ürünler yanı sıra; pisuar, klozet ve çamaşır makineleri için %50 gri su 
ve yağmur suyu sistemlerinden faydalanıldığı) ve mükemmel (yüksek su tasarruflu ürünler yanı sıra; 
pisuar, klozet ve çamaşır makineleri için %75 gri su ve yağmur suyu geri dönüşüm sistemlerinden 
faydalanıldığı) verimlilikte sıhhi tesisat sistemleri kullanımının yıllık su tüketim miktarın üzerindeki 
etkisi, tablolar ile verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Konut dışı yapılar, sıhhi tesisat sitemleri, su tüketim miktarı 
 
 
 
 
Abstract 
 
Calculating water use consumption in non-household building provides a means for estimating a 
building’s impact on water consumption whether looking at the consumption of new or existing 
buildings. When water use consumption is estimating by this method, the similarities between the 
building types are regarded, eg. Water use consumption of hotel restaurants and office building 
cafeterias are common. However, there are some differences between them, e.g. water use for 
showering.  The second and the best method for calculating water use consumption in non-household 
building is estimating the water use consumption for each terminal fitting units that provides both hot 
and cold water( in this method, differences arise from individual usage are ignored and average usage 
frequency and intensity factors are taken from related tables). This document is prepared based on 
this second method. During the calculations, there are four parameters that need to pay attention, 
respectively. 1. Product performance data (They can be found from manufacturer), 2. The frequency 
and intensity of usage factors (They can be taken from related Standards such as BSI 8542:2011), 3. 
Occupancy data (total usage time, working hours, or the man/women ratio of users..e.g. ), 4. Net gain 
from rain and grey water systems. At the end of calculation steps, the impacts of poor (they have only 
water efficiency in terminal fittings), good (in addition to water efficiency, %50 of water that uses in 
urinals, WCs and washing machines is provided by grey- rain water) and excellent (in addition to water 
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efficiency, %75 of water that uses in urinals, WCs and washing machines is provided by grey- rain 
water) terminal fittings systems on the amount of water use consumption is given by table. 
 
Key Words: Non-household, plumbing system, water use consumption 
 
 
 
 
Giriş 
 
Konut dışı binalardaki su talebindeki verimliliği artırmak ve kullanılan su miktarını belirleyebilmek için 
standart bir çerçeve çıkartmak gerekir. Bunu tasarımcılar, bina yöneticileri, su ile ilgili yöneticiler ve 
ürün imalatçıları ile paylaşmak su tüketiminin tahmin edilebilmesi ve raporlanması için uygun bir 
yöntemdir. Bu anlamda konut dışı yapı tiplerini aşağıdaki şekilde, kullanım amaçlarına göre ayırmak 
anlamlı olacaktır: 
 

1) Ofisler 
2) Restoranlar 
3) Perakende satış mağazaları 
4) Endüstriyel binalar 
5) Oteller 
6) Dinlence binaları 
7) Eğitim binaları 

 
Kapsam doğrultusunda ana su hattından, farklı tip yapılarda kişi başına kullanılan günlük su miktarı 
hacminin hesaplanması aşağıdaki tabloyu takip ederek yapılır. 
 
 
Terimler ve Tanımlamalar 
 
Bina su çıkış bağlantıları: Su talebine cevap veren farklı tip bileşenler 
NOT Tuvalet, duş, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve muslukları içerir. 
 
Su Depoları: Atmosfer basıncında havalandırılmış su tankları 
 
Toplama alanları: Çatıda veya başka bir toplama alanında yağmur suyunu atmak için gerekli alan  
 
m

2
 başına masa sayısı: Restoranlarda m

2
 başında bulunan yemek masası sayısı 

 
Kullanım suyu: Müstakil binalardaki kullanıma benzer. 
NOT 1 İçme suyu mutfak lavabolarında, havza yıkama, banyo, duş ve bulaşık makinelerinde kullanılan 
suyu içerir. İçme suyu olmayan kullanım suları ise klozetyıkamada, çamaşır makinelerinde ve bahçe 
sulamada kullanılır. 
NOT 2 Ticari, endüstriyel veya kamu binaları için kullanım suyu yukarıda belirtilen bazı kullanım 
amaçları için kısıtlanmıştır; yangın söndürme, merkezi ısıtma ve sulama için ise kullanım mümkündür. 
 
Etkin yıkama hacmi: Püskürtme aracından yıkama döngüsüne deşarj edilen ortalama hacim 
 
Yıkama cihazı: Kontrolü sağlamak amaçlı cihaz tuvaletlerde ve klozetlerde kullanılacak su için hacmi 
ölçülmüş su deposuna oturtulmuş cihazlar 
 
Susuz Pisuar: Püskürtme cihazı - yıkama işletimi olmayan klozet ve pisuarlar 
 
Kullanım faktörü frekansı: Çıkış bağlantılarının günlük ortalama kullanım miktarları 
 
Gri su: Fosseptik atığı içermeyen kullanım atık suyu 
NOT İngiliz Standartları banyolardan ve yıkama odalarından gelen su gri suyu kaynağı kabul edilir 
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Hidrolik filtre verimliliği: Filtreleme sonucu olarak toplanan yağış hacmi kaybı 
 
Kullanım şiddeti faktörü: Kullanım süresi boyunca her bir kullanıcı için her bir kullanımda çıkış 
bağlantısından alınan ortalama su miktarı ve çıkış bağlantısının toplam kapasitesinin her bir kullanım 
için oranı 
 
Rejenerasyon süreci: Yumuşatıcı işletim döngüsünün bir kısmında, tüm işletim için gerekli iyon 
değişim kapasitesi reçine yatak içinde gerçekleştirilme süresidir. 
 
Rejenerasyon suyu: Toplam yenilenme süresi boyunca, salamura suyu hazırlanması dahil, gereken 
toplam su miktarıdır(litre olarak). 
 
Konut dışı binalar: Müstakil konutlar dışındaki yapılardır. 
NOT Müstakil konut, çevresinden bağımsız yapı olarak el alınır. 
 
İçilemeyen/hijyenik olmayan su: Bireylerin tüketemeyeceği, minimum temizlik koşullarını 
sağlayamayan su 
 
Kişi başı kullanım: Bir insanın litre cinsinden günlük bazda tükettiği su miktarıdır.  
 
İçilebilir/Hijyenik su: Bireylerin tüketebileceği, minimum hijyen koşullarını sağlamış sudur. 
 
Yağmur suyu: Toplanan yağmur suyudur. 
 
Yumuşatıcı: Devam eden yumuşatılmış su üretimi için gerekli tam yükleme 
 
Yumuşatma: Alkali topraklar iyonları ile sodyum iyonu arasında suyun sertliği azaltılması için iyon 
değişimi (özellikle kalsiyum ve sodyum) , reçine içindeki sodyum katyon yatağından geçecek iyon 
alışverişini sağlar 
 
Çıkış bağlantıları: Su çıkış araçları 
 
Verim katsayısı: Yağmur suyu toplanırken beton veya zifti yüzeyin çektiği sudan kaynaklanan kayıp 
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Tablo 1. BSI Standartlarına Uygun Su Tüketim Hesaplaması Yapmanın Amaçları 
 

 

 

 

 

 

 

 

Basamak BS 8542 e göre su tüketimi hesaplama amaçları İlgili madde 

1 
Hesaplama 
Amacı 

A 
Su verimliliğinin değerlendirme noktası 
Binaların birbirine göre 
karşılaştırılması 
Bireysel küçük parçaların tüketiminin 
hesaplanması 

B 
Yapının ortalama ve toplam su 
tüketiminin tahmin edilmesi 
Su tesisat ünitelerinin sarfiyat 
özelliklerinin değiştirilmesinin toplam 
tüketim miktarına etkisi 
 

4.1 

2 
Nominal veya 
gerçek tüketim 

 
Nominal su tüketiminin hesaplanması 

“Gerçek” kullanım miktarının 
hesaplanması 

4.1 – 4,3 

3 
Kullanım süresi 

Bina tiplerine göre uygun kullanım 
süreleri 
Örn;Tablo B.1  

Binalardan kullanım sürelerinin alınması 
veya Tablo B.1 in kullanımı 

4.6 ve Tablo 
B.1 

4 
Küçük parçalar 

Hesaplama için gereken mikro elemanların tanımlanması 4.7 

5 
Bina tipi 

Yeni binalar Varolan binalar  

6 
Ürün performans 
verisi 

4.7 deki ürün performans verilerinin 
kullanımı. 
4.7 nin olmadığı durumda varsayılan 
ürün performansları için Tablo.B7 nin 
kullanımı  

4.7 deki ürün performans verilerinin 
kullanımı. 
4.7 nin olmadığı durumda varsayılan 
ürün performansları için Tablo.B7 nin 
kullanımı 

4.4, 4,7 ve 
Tablo B.7 

7 
Micro eleman 
kullanım faktörü 

Micro eleman kullanım faktörlerinin alınması, Tablo B.2, B.3 ve B.4 de varsayılan 
örnekler ve alternatif micro elemanların tanımlanması 
 

Tablo B.2, 
Tablo B.3, 
Tablo B.4 ve 
Kapatma 8 

8 
Micro eleman 
tüketimi 

Her bir micro eleman için su tüketiminin hesaplanması 4.7 

9 
Ortalama tüketim 

Multi bağlantılar varsa, her bir bağlantı için gereken talebin hesaplanması, yoksa 
basamak 13 e geçiniz 

4.8 

10 
İçme suyu 
olmayan tedarik 

Yağmur suyu veya gri su kullanılan binalar için içme suyu dışındaki su ihtiyacının 
hesaplanması, bu sistemler yoksa basamak 13 e geçin 

5.2 

11 
Yağmur suyu ve 
gri su 

Yağmur suyu veya gri su kullanılan binalar için, gri su ve yağmur suyu oranının 
hesaplanması, yoksa basamak 13 e geçiniz 

5.3-5,4 

12 
Net birikim 

Gri su ve yağmur suyundan gelen birikimin hesaplanması 5.1 

13 
Kişi başına 
kullanım suyu 

Kişi başına düşen büyük su miktarı tüketimini toplam su tüketimini bütün 
bağlantılarda kullanılan su miktarına eklenmesi(basamak 9) 

6.1 

14 
Total net kullanım  

Gri su ve yağmursuyu kullanımı ile gelen suyu düşürerek toplam net su tüketimini 
hesaplamak(12) kişi başına düşen kullanım suyunu kullanarak(13) 

6.2 

15 
Performans 
göstergesi 

Su kullanımını performansa göre kıyaslama, 3-13 e kadar basamakları tekrarlayarak 
nominal su tüketiminin hesaplanması, Tablo B.6 da verilen performans 
göstergelerinin kontrolü 

Tablo B.6 
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1. SU TÜKETİMİ HESAPLAMA METODOLOJİSİ 
 
1.1. Genel 
 
Konut dışı binalar için toplam kullanım suyu miktarı aşağıda verilen 4 parametreye göre yapılır. 
 

a) Su çıkış bağlantıların performansları, örn; duştan gelen suyun akış hızı (L/dk) 
b) Çıkış bağlantılarını kullanma şiddeti ve frekansı, örn; günde girilen duş sayısı ve süreleri 
c) Kullanım verileri; toplam kullanım, çalışma saatleri ve erkek ve kadının kullanım oranları 
d) Sağlıksız kullanım suyu hacmi, gri su ve yağmur suyu sistemlere talebin ve verimliliğin 

bulunması 
 
Su tüketimi aşağıdaki iki yaklaşım takip edilerek yapılmalıdır: 
 

1) Yapının gerçek su kullanım miktarını hesaplayarak 
2) Sembolik su tüketimi 

 
Gereken hesaplama gerçek su tüketimine veya sembolik su tüketimine bakılarak yapılır. Gerçek su 
tüketim miktarı aşağıdaki koşullarda kullanılır: 
 

 Yapının ortalama ve toplam su tüketimi tahmin edilirken 

 Yapının su çıkış bağlantı şartlarının toplam tüketime etkisini tahmin ederken 
 
Sembolik su tüketim miktarı içinse aşağıda koşullar sağlanmalıdır: 
 

 Binanın su verimliliği gösterilirken 

 Aynı tipte iki binanın kıyaslaması yapılırken ve 

 Her bir çıkış bağlantısının tüketimi hesaplanırken.  
 
 
1.2. Gerçek Su Tüketiminin Hesaplanması 
 
Gerçek su tüketim miktarının bulunması gerçek kullanım ve ürün performans verilerine bağlı 
hesaplanır. Yapının kullanım frekans ve şiddet faktörü bu hesaplamada kullanılır.  
 
Bu hesaplamalar 2 ondalık hanede yapılmalıdır. 
 
Not 2 Hesaplanmış gerçek su tüketimi kullanımdaki ekstra kullanım yani sulama, bina servisi ve 
işletimi için gerekli su hesaplanması ile kıyaslanamaz. Ölçülmüş su tüketimi binayı kullananların 
davranışına göre İngiliz Standartlarında da gösterildiği üzere farklılık gösterir. 
 
 
1.3. Sembolik Su Tüketimi 
 
Benzer binaların karşılaştırılması yapılırken, benzer tip yapılarda bina sakinleri için kullanım şiddet ve 
frekans değerlerine bakılarak yapılır. Çıkış bağlantı elemanları için ürün performans verilerine de 
ulaşılması gerekir. 
 
 
1.4. Ürün Performans Verisi 
 
Çıkış bağlantı elemanlarının performansları çıkış bağlantılarında su tüketimi başlığına uygun yapılır. 
Üreticiden performans verileri alınır, ya da eğer üreticide bu veriler mevcut değilse varsayılan değerler 
alınır. 
 
NOT Üretici performans verileri genellikle yeni çıkış bağlantı elemanları için mevcuttur. Varolan çıkış 
bağlantı elemanları için eğer ürün performans değerleri bulunmuyorsa, aynı yaştaki ve yapıdaki bir 
başka çıkış bağlantı elemanının değeri temel alınabilir. 
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1.5. Kullanım Şiddeti ve Frekans Faktörü 
 
Kullanım frekansı bir kişinin bir gün içerisinde kaç defa çıkış bağlantı elemanını kullandığını ifade eder. 
Kullanım şiddeti ise çıkış bağlantı elemanının her bir kullanımındaki tüketim miktarını ifade eder, sabit 
bir değer değildir ve kullanıcı davranışına bağladır. Çıkış bağlantı elemanları( duşlar ve musluklar 
dahil) için kullanılan su hacmi kullanım süresine ve her bir kullanım için akış hızına bağlıdır.  
 
Tuvalet, pisuar ve diğer çıkış bağlantı elemanları için kullanım şiddeti İngiliz standartlarında, kullanıcı 
etkisi hesaba katılmadan kullanıma göre hacim başına verilmiştir. Duble püskürtmeli yıkamanın etkisi 
kullanım frekansına bakılarak hesaplanabilir.  
 
Her bir çıkış bağlantı elemanının kullanımı, kullanım şiddeti ve frekansı değerlerine bakılarak karar 
verilir. Gerçek kullanım süresi ve kullanım frekansı faktörü mevcut ise, hesaplamada kullanılabilir. 
Alternatif kullanım faktörü, mevcut ise madde 7 e uygun olarak kullanılabilir. 
 
NOT Farklı tip binalar ve kullanıcılar(Ofis binaları-personel, AVM’ler-personel, AVM’ler-ziyaretçi) için 
önerilen kullanım frekansı ve şiddeti değerleri Tablo B.2, Tablo B.3 ve Tablo B.4 e bakılarak 
bulunabilir. 
 
 
1.6. Kullanım Verileri 
 
Binanın kullanım verileri aşağıdaki faktörlere göre tanımlanır ve sıralanır; 
 

a) Personel, ziyaretçi ve ikamet eden sayısı; 
b) Binanın günlük kullanım süresi; 
c) Personel ve ikamet edenlerin günlük ortalama kullanım saati; 
d) Ziyaretçilerin günlük ziyaret süresi ortalaması; 
e) Ziyaretçi, personel ve ikamet eden kadın/ erkek oranı 

 
Kullanım süresi verilerine ulaşılmadığında, kullanım süresi verileri için aynı tip, boyut ve işlevdeki 
binalara bakılabilir, örn; ofis alanları, personel restoranları ve işyerleri. 
 
NOT 1 Gerçek tüketimi bulmak için gerçek kullanıcı verilerine ulaşılamıyorsa, varsayılan değerler için 
Tablo B.1 e bakılabilir. 
 
Eğer bina farklı kullanım alanlarına sahip ise, kullanıcılar için fonksiyon alanları toplanır ve toplam 
kullanıcı personel ve ziyaretçi sayısı hesaplanır. Her bir kullanıcı için hesaplama şu şekildedir; 
 

 
 
No Verilen gün içerisinde toplam kullanıcı sayısı 
Do Yapı için, fonksiyonel alan için m

2
 başına kullanıcı sayısı(Tablo B.1 den örneklere bakılabilir) 

 
NOT 2 Tablo B.1 fonksiyonel alanlarda yüzey alanına bağlı olarak varsayılan kullanım süresi için veri 
sağlar.  
 
Fonksiyonel bölgenin alanı toplam kullanılan iç yüzey alanıdır, örn; ofis içindeki toplam yüzey alanı 
NOT 3 Sembolik su tüketimini bulmak için Tablo B.1 de verilen değerler kullanılabilir. Tablo B.1 geniş 
kapsamlı değildir, ancak konut dışı yapı tipleri için varsayılan kullanım sürelerini içerir. Kullanım süresi 
verileri yapılar için toplam su tüketimi verilerinden yıllık bazda hesaplanabilir. Ayrıca, kullanım süresi 
verileri her bir çıkış bağlantısı için günlük bazda her bir birey için su tüketim miktarının 
hesaplanmasında kullanılabilir. BS 6465+A1, ve Tablo B.1 yapı kullanım süresi için varsayımlar 
sağlar. 
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Tablo B.1 Varsayılan Bina Sakini Verileri – Personel 
 

Bina tipi İşletim 
günü/yıl 
(varsayım) 

İşletim saati/gün 
(varsayım) 

Kullanıcı- personel- 
(varsayım) 
Kişi/m

2 

Ofisler-ofis alanları 253 9 0.110 

Ofisler-personel restoranı 253 9 0.0866 

Ofisler-workshoplar 253 9 0.0680 

Restoranlar-yeme içme alanları 300 10 0.2000 

Restoranlar-yemek hazırlama 
yerleri 

300 10 0.1080 

Restoranlar-ofis alanları 300 10 0.1090 

AVM-genel satış alanları 310 9 0.1170 

AVM-ofis alanları 310 9 0.0950 

AVM-yiyecek hazırlama alanları 310 9 0.1080 

AVM-resepsiyon alanı 310 9 0.1010 

AVM-yeme içme yerleri 310 9 0.3310 

AVM-Toptan satış yerleri 310 9 0.0530 

AVM-Mal depoları 310 9 0.0110 

Endüstriyel-işletim alanları 253 8 0.0224 

Endüstriyel-laboratuarlar 253 8 0.1069 

Endüstriyel-Toptan satış yerleri 253 8 0.0108 

Endüstriyel-Ofis alanları 253 8 0.0994 

Endüstriyel-personel restoranları 253 8 0.0803 

Otel-personel 365 24 0.5(oda başı) 

Dinlenme merkezleri 364 14 0.1170 

Bar/kulüpler 364 12 0.1170 

Eğitim 253 10 0.1000 

NOT Konut dışı binaların varsayılan bina sakinleri ile ilgili detaylı verilere, BRE”The National Energy 
Calculation methodology for the Energy Performance of Building Directive” den ulaşabilirsiniz. 

 
 
 
 
2. ÇIKIŞ BAĞLANTILARINDA SU TÜKETİMİNİ HESAPLAMA 
 
2.1. Genel 
 
Çıkış bağlantılarında su tüketimi, her bir çıkış bağlantı elemanının günlük bazda her bir birey için 
kullanım miktarının litre cinsinden hesaplanmasıdır. Su tüketimini hesaplayabilmek için, çıkış bağlantı 
elemanlarının performansları bilinmelidir. Çıkış bağlantısının ne olduğu biliniyorsa, performans verileri 
üreticinin standardize edilmiş verilerinden bulunabilir. Üreticilerin performans verileri İngiliz Standartları 
temel alınarak, Tablo 2 e uygun yapılmalıdır. 
 
NOT 1 Çıkış bağlantı elemanı biliniyorsa, fakat üreticinin ürün bilgilerine ulaşılamıyorsa, varsayılan 
değerler için Tablo B.7 e bakılmalıdır. Çıkış bağlantı elemanının tipi bilinmiyor ise, Tablo B.7 deki en 
yüksek değer kullanılır. 
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Tablo 1. Ürün Performans Verileri 
 

Çıkış Bağlantısı Tipi Performans ölçümü Referans Test etme 
standardı 

Tuvaletler Hepsi Etkin yıkama hacmi Su Bağlantıları 
Yönetmeliği[1] 

Pisuarlar Her kullanılan 
sistem için 
püskürtme 

Her kullanım için yıkama hacmi(L) BS EN 14055 

Kontrollü 
sistem 

Saat bazında yıkama frekansı ve 
su deposu kapasitesi 

BS EN 14055 

Musluklar Hepsi Dakika başına akış miktarı (L) BS EN 200 

Duşlar Hepsi Dakika başına akış miktarı (L) BS EN 1111 
BS EN 1287 
BS EN 817 
BS EN 1286 
BS EN 200 

Banyolar Hepsi Fazla akışın hacmi(L) Pazar dönüşüm 
programı 
Banyolar – su 
verimliliği 
performans testi[2] 

Bulaşık makinesi Evsel Bir döngü için gereken hacim BS EN 50242 (BS 
EN 60436) 

Çamaşır makinesi Evsel Bir döngü için gereken hacim BS EN 60456 

Yumuşatıcılar Hepsi Her bir gün için yenilemede 
kullanılan su miktarı(L) 

BS EN 14743 + A1 

NOT 2 2001 den sonraki kurulumlarda, tuvalet ve pisuarların kurulum değerli için Su Bağlantıları 
Yönetmeliği temel alınmıştır. Maksimum yıkama hacminin varsayılan değerleri için, Su Bağlantıları 
Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yer almaktadır. 
 
 
2.2. Klozetler 
 
2.2.1. Performans 
 
Klozetlerin performansı, yıkama hacminin verimliliğine göre belirlenir. Tek yıkama kademeli klozetler 
için, etkin yıkama hacmi her bir yıkamada tüketilen hacim kullanılarak hesaplanır. Çift yıkama-
kademeli klozetlerin etkin yıkama hacimleri için, aşağıdaki hesaplanma kullanılır: 
 

 
 
NOT Çift yıkama kademeli klozetler için, gereken yıkama hacmi depoların tam ve yarı yıkama için 
gereken toplam su miktarına eşittir. 
 
Su depolarında kullanılacak tam yıkama hacmini litre olarak belirlemek için üreticinin ürün verileri 
alınmalıdır. 
 
Tuvaletlerin püskürtme hacminin bulunması için, BS EN 997 de belirtilmiş test metotları kullanılmalıdır. 
 
2.2.2. Hesaplama 
 
Tuvaletlerdeki su tüketiminin bulunması için aşağıdaki denklem kullanılmalıdır: 
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C Bir kişinin bir gün içinde tükettiği su miktarı(L); 
EF Etkin yıkama hacmi(L) 
UF Kullanım faktörü frekansı (bir kişinin günlük kullanımı); 
IU Kullanım şiddeti faktörü (kapasitenin kullanım yüzdesi ve süresi); 
MFR Kadın erkek oranı(%). 
 
Pisuarlar mevcut olduğunda, tuvaletlerdeki toplam su tüketimini bulmak için kadın ve erkeğin tükettiği 
miktar ayrıca bulunup toplanır. 
 
Gerçek tüketimin hesaplanması için, gerçekte binada bulunan kadın ve erkek sayısının oranı bulunur. 
Pisuar bulunmuyorsa, kadın ve erkeğin tuvaleti kullanım oranı günlük bazda eşit alınır. 
 
NOT 1 Tuvaletlerin kullanım frekansı faktörü bir kişinin bir gün içinde ortalama tuvaleti kullanma 
sayısıdır.  Bu değer yıllara göre değişmez kabul edilir ve aynı miktarda suyun kullanıldığı kabul edilir.  
NOT 2 Tuvaletleri kullanan erkek ve kadın sayısı oranı pisuarların varlığına göre değişir. Pisuarların 
olmadığı durumlarda daha yüksek değerdedir. 
 
2.2.3. Susuz-Kartuşlu Klozetler 
 
Susuz klozetlerin su tüketimi yok kabul edilir. 
NOT Susuz klozetlerin (örneğin kompozit tuvaletler), kullanım başına su tüketimi yok kabul edilir, fakat 
temizleme amaçlı minimum miktarda su gerekir 
 
 
2.3. Pisuarlar 
 
2.3.1. Performans 
 
Pisuarın performanslarına, tiplerine ve her bir yıkama için hazne başına tüketilen su hacmine bakılarak 
karar verilir. 
 
Fotosel kontrol yıkamalı pisuarlar için, her bir püskürtmede hazne içine gelecek su için BS EN 13407 e 
uygun test metotlarıyla bulunan değerler alınmalıdır.  
 
NOT Fotosel kontrol yıkamalı pisuarlar kullanım bazında yıkama yapar ve her bir yıkamada manuel 
kullanımda tüketilen su miktarına yakın tüketim yapar. 
 
Otomatik yıkamalı pisuarlar için, her bir yıkamada kullanılan su miktarı ve bir saatte yapılacak yıkama 
sayısı üretici verilerinden bulunabilir. 
 
2.3.2. Hesaplama 
 
2.3.2.1. Otomatik Püskürtmeli Pisuar 
 
Aşağıdaki denklem otomatik püskürtme kontrollü pisuarlar için, su tüketim miktarına karar verilmesini 
sağlar: 
 

 
 
C Bir kişinin günlük su tüketim miktarı(L); 
EF Yıkama için gerekli hacim (L); 
 
NOT 1 Pisuarı yıkamak için gerekli su hacmi, her hazne için kullanılan yıkama hacminin ortalamasıdır. 
Eğer pisuarı yıkama sistemin birden fazla pisuara hizmet veriyorsa, pisuar yıkama hacmi her bir hazne 
için kullanılan yıkama hacminin ortalamasıdır. 
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QC Sistemde bulunan Pisuar haznesi sayısı; 
HO Kullanım süresi; 
 
NOT 2 Bina tipine göre sembolik su tüketim miktarının bulunması için çalışma süresi Tablo B.1 deki 
varsayılan değerlere göre yapılabilir. 
 
FH Saat başı pisuar yıkama sayısı; 
NO Kullanıcı sayısı; 
 
NOT 3 Bina veya ünite için toplam pisuar kullanımı hesaplanırken, toplam kullanıcı sayısına bölmek 
gerekmez. 
 
2.3.2.2. Fotosel Kontrollü Pisuar 
 
Fotosel kontrollü pisuar yıkamasında tüketilen su miktarının bulunması için, aşağıdaki denklem 
kullanılır: 
 

 
 
C Günlük kişi başı su tüketimi (L); 
UF Kullanım frekansı faktörü (günlük kişi başı kullanımı); 
IU Kullanım şiddeti frekansı (Kapasite kullanım süresi veya oranı); 
MNO Erkek kullanım süresi(%); 
PF Yıkama sistemindeki toplam pisuar haznesi sayısı. 
 
NOT 1 Fotosel kontrollü pisuar yıkama sistemleri süreölçerli değildir, fakat işletim kullanıcı 
kontrolündedir. İçindeki sensor kullanım tipine göre yıkamayı yapar. 
NOT 2 Pisuarlar için yıkama hacmi, her bir pisuar haznesinin ortalama yıkama için kullandığı su 
miktarıdır.  
 
2.3.2.3. Susuz Pisuarlar 
 
Susuz pisuarların günlük temizlik için kişi başına tüketilen minimum su hacmi dışındaki su tüketimi sıfır 
kabul edilir. Temizlik için kullanılan temizleyici için minimum su miktarı üretici talimatlarına uygun 
olarak günlük bazda kişi başına göre hesaplanır. Üretici talimatları mevcut olmadığında, her bir hazne 
için kişi başına temizleyici için kullanılan hacmi 0.27 litre kabul edilir. 
 
 
2.4. Armatürler: Lavabo ve Mutfak Muslukları 
 
2.4.1. Performans 
 
Muslukların performansına, her bir musluk veya su çıkış ağzı tamamen açık olduğunda veya referans 
basıncındaki akış hızına bağlı karar verilir. Lavabolar için referans basıncı [(0.3+0.02)MPa] 

[(3.0+0.2)bar], mutfak lavaboları içinse BS EN 200 e uygun olarak MPa 

olur. 

 
Zaman ayarlı otomatik kapatma mekanizmalı ve sensörlü musluklar için çalışma süresi üretici 
tarafından kullanım şiddeti faktörler verileri gibi dakika olarak belirlenir. Manuel işletimli musluklar için, 
çalışma süresi madde 7 de tanımlandığı gibi musluğun çıkış bağlantısının kullanım faktörüne göre 
karar verilir. 
 
2.4.2. Hesaplama 
 
Lavabo ve mutfak musluklarındaki su tüketimini hesaplamak için, aşağıdaki denklem kullanılır; 
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C Günlük kişi başı su tüketimi (L); 
FR Akış hızı(L/dk); 
UF Kullanım frekansı faktörü (günlük kişi başı kullanımı); 
 
NOT Kullanım frekansı faktörü günlük olarak musluğu kullanma sayısıdır. Kullanım şiddeti faktörü ise 
dakika olarak armatürü kullanma süresidir. Ayrıca, musluğun işletimi sırasında maksimum akıştan 
kullanım yüzdesini gösterir. Mutfak ve diğer lavabo armatürleri için aynı hesaplama yöntemi kullanılır.  
 
IU Kullanım şiddeti faktörü (kapasite kullanımı ve süresi) 
 
Zaman ayarlı bataryalar için tüketilen su miktarı hacmi aşağıdaki denkleme göre yapılır: 
 

 
 
V Açık süre içinde akan su miktarı(L) 
 
 
2.5. Duşlar 
 
2.5.1. Performans 
 
Duşların performansı, her bir duş bağlığı için 38°C deki akış hızlarına göre Tablo 1 deki ilgili 
standartlara göre belirlenir. 
 
2.5.2. Hesaplama 
 
Aşağıdaki denklik duşlardaki su tüketim miktarının hesaplanması için kullanılır: 
 

 
 

C Günlük kişi başı su tüketimi (L); 
FR Akış hızı(L/dk); 
UF Kullanım frekansı faktörü (günlük kişi başı kullanımı); 
IU Kullanım şiddeti faktörü 
 
NOT Duşlar için kullanım şiddeti faktörü, günlük kişi başı kullanım sayısıdır. Kullanım frekansı faktörü 
bulunan spor aletlerinin bulunmasına ve banyo sayısına bağlı olarak değişir. (Tablo.B.5 e bakınız) 
kullanım şiddeti faktörü duşu dakika olarak kullanım süresine eşittir. 
 
 
2.6. Banyolar 
 
2.6.1. Performans 
 
Banyo performansları,  taşma noktasına kadar %100 kabul edilen küvet hacminin, %50 sine kadar 
dolduran suyun hacmini ifade eder. Küvetlerin toplam hacim verileri, üretici firmalardan alınabilir.  
 
NOT Üreticilerin ürün verileri, toplam hacmin %40 veya %100 arasında belirtilir. %40 belirlenen değer 
genellikle yerdeğiştirme faktörü olarak adlandırılır.    
 
Küvet hacmi 90 litreden az ise, bu yer değiştirme faktörünün %40 belirlenmesi için üretici firmaya 
danışılmalıdır. 
 
2.6.2. Hesaplama 
 
Banyolarda tüketilen su miktarının belirlenmesi için aşağıdaki denkliği kullanırız: 
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C Günlük kişi başı su tüketimi (L); 
V Banyonun taşma seviyesine kadar olan hacmi(L); 
UF Kullanım frekansı faktörü (günlük kişi başı kullanımı); 
IU Kullanım şiddeti faktörü. 
 
NOT Kullanım frekansı faktörü günlük banyoyu kullanım sayısıdır ve duş başlıklarına bağlıdır. 
Varsayılan kullanım şiddeti faktörü 0.4 tür. Bu değer her bir kullanımda, toplam küvet kapasitesinin 
kullanım oranıdır, bu oran ayrıca üretici ürün verilerinde yer değiştirme faktörü olarak da gösterilir.  
 
 
2.7. Bulaşık Makineleri 
 
2.7.1 Performans 
 
AB enerji sınıfı uygulamaları altında AB Yönetmeliği 2010/30/EU ve AB Yönetmeliği 97/17/EC e dikkat 
edilmelidir. AB enerji sınıfı uygulamalarına göre su tüketimi yıllık bazda her bir çalışma döngüsü için 
belirlenir. 2010 Yönerge[3] e göre yıllık su tüketimi, 280 standart yıllık temizleme döngüsü baz 
alınarak, en yakın tam sayıya yuvarlanır. AB enerji sınıfı uygulamalarında yıllık su tüketimi 2010 
Yönerge[3] altında litre cinsinden yer almaktadır, standart yıkama döngüsü su miktarı hesabı 
aşağıdaki gibi yapılır: 
 

 
 
1997 Yönerge[4], bulaşık makineleri için enerji sınıflarını A dan G e ayırır, döngüler için standart su 
tüketim miktarlarını sınırlandırır. 2010 Yönerge[3], A+++ dan D e bulaşık makineleri için yıllık su 
tüketimini sınırlandırır. Bulaşık makinelerinin su tüketim testleri BS EN 50242(BS EN 60436) e uygun 
olarak yapılır.  
 
Bulaşık makinesi performansları yer ayarı litre ile ölçülmelidir. AB enerji sınıfı uygulamaları gereği her 
bir çalışma periyodunda kullanılan su miktarı şöyle hesaplanır: 
 

 
 
LPS Her bir bulaşık yeri için kullanılan su miktarı(L); 
LPC Çalışma döngüsündeki su miktarı(L); 
NOPS Bulaşık yeri sayısı 
 
2.7.2. Hesaplama 
 
Bulaşık makineleri tarafından tüketilen su miktarını aşağıdaki denklemi kullanılarak yapılmalıdır. 
 

 
 
C Günlük kişi başı su tüketimi (L); 
LPS Her bir bulaşık yeri için kullanılan su miktarı(L); 
UF Kullanım frekansı faktörü (günlük kişi başı kullanımı); 
IU Kullanım şiddeti faktörü. 
 
NOT Personel restoranları için bulaşık makinesi kullanım faktörü, m

2
 başına kullanım sayısıdır. 

Personel mutfakları için kullanım faktörü ise, her bir kullanıcı için bir günde kullanılan bulaşık yeri 
sayısıdır. Kullanım şiddeti faktörü her bir döngüde kullanılan ortalama bulaşık yeri sayısıdır. 
 
 
2.8. Çamaşır Makineleri 
 
2.8.1. Performans 
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AB enerji sınıfı uygulamaları altında AB Yönetmeliği 2010/30/EU[3] ve AB Yönetmeliği 92/75/EEC[5] e 
dikkat edilmelidir. 2010 Yönerge[3]yıllık su tüketimini, 60°C ve 40°C pamuklu programlar için standart 
olarak 220 kullanım aldığı yıkama periyoduna bölüp en yakın tam sayıya yuvarlayarak her bir yıkama 
döngüsü için gereken su miktarını hesaplar. AB enerji sınıfı uygulamaları yıllık su tüketimini 
hesaplamada, 2010 Yönerge[3] e göre aşağıdaki hesaplamayı kullanır: 
 

 

 
1992 Yönerge[5] e göre çamaşır makineleri enerji sınıflarına göre A dan G e, standart çalışma 
döngüsünde harcanan su miktarına sınırlandırma getirerek ayrılır. 2010 Yönerge[3] ise çamaşır 
makinelerini A+++ dan D e kadar standart çalışma döngüsünde tüketilen su miktarı sınırlandırması 
yaparak ayırır. Çamaşır makinelerinin su tüketim testleri BS EN 60456 a göre yapılır. 
 
Çamaşır makinesi performansları kilogram başına litre olarak belirlenir. Bu değer her bir çalışma 
döngüsü için AB enerji sınıflarında aşağıdaki gibi yer alır: 
 

 
 
LKG Kilogram başına litre(L/kg); 
LPC Her bir yıkama döngüsünde kullanılan hacim(L); 
CKG Çamaşır makinesinin toplam yıkama kapasitesi(kg). 
 
2.8.2. Hesaplama 
 
Çamaşır makineleri için su tüketim miktarı aşağıdaki denkliğe göre hesaplanır: 
 

 

 
C Günlük kişi başı su tüketimi (L); 
LKG Kilogram başına tüketilen hacim(L/kg); 
UF Kullanım frekansı faktörü (günlük kişi başı kullanımı); 
IU Kullanım şiddeti faktörü. 
 
NOT Kullanım şiddeti faktörü her bir yıkama döngüsündeki ortalama ağırlıktır. 
 
 
2.9. Atık Bertaraf Ünitesi 
 
2.9.1. Performans 
 
Atık bertaraf ünitesinin akış hızı atımı sağlayacak ünitenin musluğunun akış hızına bakılarak 
belirlenir(musluk performansı için 4.7.4.1 e bakabilirsiniz). Atık bertaraf ünitesinin performansı litre/ 
dakika olarak akış hızına eşittir. 
NOT Binalar için atık yönetimi BS 5906 referans alınarak yapılır. 
 
2.9.2. Hesaplama 
 
Atık su bertaraf üniteleri için su tüketimi hesaplaması aşağıdaki denkleme göre yapılmalıdır: 
 

 
 
C Günlük kişi başı su tüketimi (L); 
FR Akış hızı(L/dk); 
IU Kullanım şiddeti faktörü (kapasitenin kullanım oranı veya süresi); 
NO Kullanıcı sayısı 
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2.10. Sabit Kullanımlarda Tüketilen Su Miktarının Hesaplanması 
 
NOT Belirli amaçlarla tüketilen su miktarı için performans alt maddeleri yoktur ve tüketim çıkış 
bağlantısının performansına bağlı değildir. 
 
2.10.1. Sabit kullanım - İçme 
 
Sabit kullanım binada yaşayan kullanıcı sayısına göre aşağıdaki denkleme uygun olarak 
ayarlanmalıdır: 
 

 
 
C Günlük kişi başı su tüketimi (L); 
FU 24 saat sabit kullanım için tüketilen su miktarı: 
HR Gün içindeki toplam saat; 
QHR Binanın varsayılan işletim saati(saat). 
 
NOT Sabit kullanım, bir kişinin bir gün içerisinde minimum olarak tükettiği içme suyu hacmidir. 
 
2.10.2. Sabit kullanım- Yiyecek hazırlama ve pişirme 
 
Yiyecek hazırlama için kullanılan sabit su miktarı aşağıdaki denkleme uygun olarak hesaplanmalıdır: 
 

 
 
C Günlük kişi başı su tüketimi (L); 
NFA Restoranın net yüzey alanı(m

2
); 

CNO Restoranda m
2
 başına düşen masa sayısı; 

WFP Yiyecek hazırlama ve pişirmede kullanılan su miktarı(L); 
NO Kullanıcı sayısı 
 
NOT Yiyecek hazırlama ve pişirme için kullanılan su, yiyeceğin lavaboda hazırlanması için tüketilen 
suyu da içerir; ancak, gıda üretimindeki suyu içermez. 
 
2.10.3. Sabit Kullanım 
 
Mutfak temizlemede kullanılan sabit su miktarı aşağıdaki denkleme uygun olarak hesaplanmalıdır: 
 

 
 
C Günlük kişi başı su tüketimi (L); 
NFA Restoranın net yüzey alanı(m

2
); 

CNO Restoranda m
2
 başına düşen masa sayısı; 

WKC Mutfakta temizleme amaçlı kullanılan su hacmi(L); 
NO Kullanıcı sayısı 
 
NOT Mutfakta temizleme amaçlı kullanılan su, kullanılan tencere ve tavaların temizliğinde kullanılan 
su miktarını ifade eder, bu miktar mutfağın genel temizlenmesi için kullanılan suyu içermez. 
 
 
2.11. Yumuşatıcılar 
 
2.11.1. Performans 
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Yumuşatıcı performansları rejenerasyon işlemi boyunca kullanılan yenileme suyuna, günlük 
rejenerasyon sayısına ve 2 yenilenme arasında kullanılan suya bakılarak kararlaştırılır. Bu miktar 
üretici tarafından BS EN 14743+A1 standartlarına uygun test yapılarak belirlenir. 
 
2.11.2. Hesaplama 
 
Yumuşatıcılar için kullanılan su miktarı aşağıdaki denkleme uygun olarak bulunmalıdır: 
 

 
 
CT Günlük toplam yumuşatılmış su kullanımı(L); 
PC Rejenerasyon süresinde kullanılan kapasite yüzdesi(%); 
RC Her yenilenme süresinde tüketilen yenilenme suyu miktarı(L); 
NOR Günlük ortalama yenilenme sayısı. 
 
Her bireyin günlük tükettiği yumuşatılmış su miktarını bulmak için aşağıdaki denklem kullanılmalıdır: 
 

 
 
C Günlük kişi başı yumuşatılmış su kullanımı(L); 
CT Günlük tüketilen toplam su miktarı(L); 
NO Yumuşatıcının hizmet verdiği kullanıcı sayısı 
 
Her bir yenilenme süresinde, kapasitenin kullanım yüzdesini bulmak için aşağıdaki denklem kullanılır: 
 

 
 
PC Her bir rejenerasyon süresince kapasitenin kullanım oranı(%); 
RC Her bir rejenerasyon süresince kullanılan rejenerasyon suyu miktarı(L); 
VR İki rejenerasyon arasında kullanılan su miktarı(L) 
 
Yapı yağmur suyu tedarik ediyorsa, yumuşatılmış su yağmur suyu oranını içermez(5.3 de 
hesaplandığı üzere). 
 
NOT 1 İki rejenerasyon arasında kullanılan suyun hacmi yumuşatma ünitesinin iyon değiştirme 
kapasitesi ile ilgilidir. BS EN 14743+A1,yumuşatma ünitesinin iyon değiştirme kapasitesini, 
rejenerasyonu ile reçinenin boşaltmaya başlaması arasını sabit bir yumuşatıcının verdiği gram 
kalsiyum karbonat olarak tanımlar. İki rejenerasyon arasında kullanılan su hacmi, yumuşatma 
ünitesinin iyon değiştirme kapasitesidir ve yumuşatılmış su hacmi(litre) olarak ifade edilir. Su 
Yönetmeliği Danışma Programı(WRAS) “No 9-07-01, Kullanma Sularında İyon Değişimini Sağlayan 
Yumuşatıcılar” adlı kitapçıktan bilgi alınmalıdır. 
 
NOT 2 Su yumuşatıcı tüketimi, en iyi uygulama düzeyi ötesinde tüketim olarak hesaplanır ve her bir 
rejenerasyon süresince tüketilen su miktarı iki jenerasyon arasında tüketilen su miktarının %4 üne eşit 
veya daha az olarak tanımlanır.  Bu tüketim, en iyi uygulama düzeyi ötesinde % 4 olarak kabul edilir. 
Oran % 4 ün altında ise, yumuşatıcının su tüketimi kabul edilir. 
 
 
 
 
3. ORTALAMA SU TÜKETİMİ 
 
Tesisatın değişken performanslı çoklu çıkış bağlantı elemanları varsa, ortalama performans 
hesaplanmalıdır. Her bir çıkış bağlantısının performansı Madde 2 deki ilgili denklem kullanılarak 
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hesaplanmalıdır. Çıkış bağlantılarının ortalama tüketimlerini bulmak için aşağıdaki denklem 
kullanılmalıdır: 
 

 
 

CAVG Özel tip çıkış bağlantıları için ortalama tüketim miktarı(örn; musluk)(L); 
CA A tipindeki çıkış bağlantısının tüketim miktarı(4.7.2 ve 4.7.11 de hesaplandığı üzere)(L); 
NOFA A tipindeki çıkış bağlantısı sayısı; 
CB B tipindeki çıkış bağlantısının tüketim miktarı(4.7.2 ve 4.7.11 de hesaplandığı üzere)(L); 
NOFB B tipindeki çıkış bağlantısı sayısı; 
NOT Toplam çıkış bağlantısı sayısı. 
 
Muslukların tüketimi, çeşitli akış oranları ile kişi başı tüketimin olduğu yerlerde yukarıdaki denklem 
kullanılarak ortalama tüketimi hesaplanır.  
 
Kullanım şiddeti ve frekansı değerleri ziyaretçiler ve bina personeline göre değişiklik göster, bu 
nedenle her bir çıkış bağlantısının ortalama tüketimi bina personeli ve ziyaretçileri için ayrı 
yapılmalıdır. 
 
 
 
 
4. YAĞMURSUYU VE GRİ SU 
 
4.1 Net Hacim 
 
Toplam su tüketimi Madde 6 a göre hesaplanırken gri su ve yağmur suyundan gelen kazanım hesaba 
katılmalıdır. Bu gri su ve yağmursuyu verimi ve içilemeyen( sağlıksız su) talebine göre hesaplanır. Net 
kazanım mevcut olan su miktarını(verimi)  yada içilemeyen(hijyenik olmayan) su talebini geçmemelidir. 
Madde 4 deki bütün hesaplamalar 2. Ondalık basamağa kadar yapılmalıdır. 
 
Yağmur suyu ve gri sudan yapılan net kazanım aşağıdaki denkleme göre hesaplanmalıdır: 
 
Eğer 
 

 

 
 

Eğer 
 

 

 
 
R Mevcut yağmur suyu ve gri suyun hacmi(L); 
N Sağlıksız su talebi(L); 
S Gri su ve yağmur suyundan net birikim(L); 
 
NOT Gri su ve yağmur suyundan elde edilen net kazanım,mevcut yağmur suyu, gri su ve 
içilemeyen(hijyenik olmayan su) su talebiyle sınırlıdır. Talep, tedarikin üstündeyse, birikim mevcut 
tedarik ile sınırlıdır. Ancak; tedarik talepten fazla ise, kazanım talep ile sınırlıdır. 
 
 
4.2. İçilemeyen( Hijyenik olmayan) Su Talebi 
 
BS 8515 içilemez kullanım suyu talebini, günlük kişi başı klozet yıkama ve çamaşır yıkama için 50 litre 
olarak almıştır. Yağmur hasadı sistemleri BS 8515 e dayanarak boyutlandırılmıştır. 
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İngiliz Standartları içilemeyen(hijyenik olmayan) su talebini BS 8515 e göre düzenlememiştir, fakat 
konut dışı binalar için içilemeyen(hijyenik olmayan) su hesaplaması için detaylı bir yaklaşım verir. Bu 
standart yapılarda her bir çıkış bağlantısının talebinin hesaplanmasını sağlar. Bu hesaplama pikleri 
hesaba katmadan, sabit içilemeyen(hijyenik olmayan) su talebine denk gelir. Fakat bu değer bina ve 
çıkış bağlantısı tipine özgüdür. 
 
İçilemeyen( hijyenik olmayan) su talebi klozetler, pisuarlar ve kamusal kullanımdaki çamaşır 
makineleri için hesaplanır(Madde 3). Yağmur suyu ve gri su çıkış bağlantılarını da içerir. Toplam çıkış 
bağlantısı sayısının, gri su ve yağmur suyu kullanan çıkış bağlantısı sayısına olan oranı hesaplanır.  
 
NOT Toplam içilemeyen(hijyenik olmayan) su talebi, gri su ve yağmur suyu sağlayan çıkış 
bağlantılarına olan taleptir.  
 
Toplam içilemeyen( hijyenik olmayan) su talebine karar vermek için aşağıdaki denklik kullanılmalıdır: 
 

 
 

 
 
GP Kişi başı günlük içilemeyen(hijyenik olmayan)su talebi(L); 
GWC Günlük kişi başı klozetlerde kullanılan su tüketimi(L); 
PWC Hijyenik olmayan su sağlayan klozet oranı(%); 
GU Pisuarlarda günlük kişi başı su tüketimi(L); 
PU Hijyenik olmayan su sağlayan pisuar oranı(%); 
GWM Evsel ve ticari ölçekli çamaşır makinelerinde kişi başı tüketilen su miktarı(L); 
PWM Çamaşır makinelerindeki hijyenik olmayan su oranı(%); 
GPT Günlük toplam hijyenik olmayan su talebi(L); 
NO Bina sakini sayısı; 
 
 
4.3. Yağmur Suyu Verimi 

 
Yağmur suyu verimi, yağmurdan elde edilen su hacmine karar vermek için kullanılmalıdır. 
Günlük kişi başı tüketilen yağmur suyu verimi aşağıdaki denkliğe göre bulunmalıdır: 
 

 
 
RYT Günlük kişi başı toplam yağmur suyu tüketimi(L); 
C Biriktirme alanı(m

2
); 

YCE Verim katsayısı; 
R Yıllık ortalama yağmur miktarı; 
HFE Hidrolik filtre verimi(%); 
NO Bina sakini sayısı 
 
NOT Toplam yağmur suyu kullanılan bu hesaplamada günlük kişi başı yağmur suyu verimi BS 
8515:2009 a uygun olarak  %5 alınır.   
 
 
4.4. Gri Su Verimi 
 
Gri su verimi BS 8525-1 de tarif edilen detaylı yaklaşıma uygun olarak hesaplanmalıdır. Ancak; 
kullanım faktör değerleri için Tablo B.3, B.4 ve B.5 de yer alan değerlere bakılmalıdır. Gri su, 
aşağıdaki çıkış bağlantılarından alınan, gri su sisteminde toplanmış su hacmini içerir; 
 

a) Duş ve banyolar, 
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b) Lavabolar, 
c) Çamaşır makineleri. 

 
Verim ve talep, Madde 2 alt başlığında tanımlanan ürün performansı ve Madde 6 da yer alan kullanım 
faktörü değerleri kullanılarak hesaplanır.  
 
 
 
 
5. TOPLAM HESAPLANMIŞ SU TÜKETİMİ 
 
5.1. Kişi başına düşen brüt su tüketimi 
 
Kişi başına düşen brüt su tüketimi, yapılar için Madde 2 de her bir çıkış bağlantısı için yer alan ilgili 
denkleme göre hesaplanır. Birden fazla aynı tipte çıkış bağlantısı varsa, Madde  3 deki denkleme göre 
ortalama tüketim hesaplanır. 
 
Madde 5 deki toplam su tüketimi 1. Ondalık basamağa göre hesaplanır. 
 
Brüt su tüketiminin gerçek çıkış ve başlangıç bağlantıları için hesaplanması. Tablo B.6 da yer alan 
örnekteki gibi, gerçek performans değerleri ile arasında kıyaslamayı gerektirir.  
 
Öncelikle, her bir çıkış bağlantısının tüketimi hesaplanır(Madde 2), sonra aşağıdaki denklem 
kullanılarak gerçek brüt su tüketimi bulunmalıdır: 
 

 
 

 
 
GPCC Kişi başına düşen brüt tüketim(L); 
CA A tipindeki çıkış bağlantısının tüketimi; 
CB B tipindeki çıkış bağlantısının tüketimi; 
GPA Yıllık brüt su tüketimi(m

3
); 

ADO Yapının kullanımda olduğu gün sayısı; 
NO Bina sakini sayısı 
 
NOT 1 Ek B de, üç farklı tip yapı için( ofis binası, alışveriş mağazası ve endüstriyel bina) örnek su 
tüketim hesaplaması yer almaktadır. 
NOT 2 Brüt su tüketimi binaların çıkış bağlantıları, bina sakini sayısı, varsayılan ortalama kullanım 
şiddeti ve frekansı değerlerine göre hesaplanır. Brüt su tüketimi, spesifik binalar için bina sakinlerinin 
kullanım farklılığından kaynaklanan işletimsel tüketimlerini yansıtmaz. Çünkü bu tip tüketimin tahmin 
edilmesi güçtür. İşletimsel performans, su tüketiminin bütün bina boyutunca veya her bir çıkış 
bağlantısı için ölçülmesiyle olur. 
 
 
6.2. Toplam Net Su Tüketimi 
 
Öncelikle, brüt su tüketimi hesaplanır, toplam net su tüketiminin hesaplanması için gri su ve yağmur 
suyu sağlayan kaynaklardan sağlanan su göz önüne alınmalıdır. Toplam net su tüketimine karar 
vermek için aşağıdaki denklem kullanılmalıdır: 
 

 
 

 
 
NPCC Günlük kişi başı net su tüketimi; 
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GPCC Kişi başına düşen brüt tüketim(L); 
S Gri su ve yağmur suyundan yapılan kişi başı günlük birikim(L); 
NPA Yıllık brüt su tüketimi(m

3
); 

NO Bina sakini sayısı 
 
 
 
 
7. ÇIKIŞ BAĞLANTISI KULLANIM FAKTÖRÜ 

 
Brüt su tüketiminin hesaplanması Madde 2 ye göre, uygun çıkış bağlantısı kullanım faktörleri tespit 
edilerek yapılmalıdır. 
 
Mevcut ise, binanın gerçek kullanım değerleri su tüketimini hesaplamak için kullanılmalıdır. Yapı 
gruplarının(örn. ofislerin) sembolik su verimliliği kıyaslaması, gerekli çıkış bağlantısı performanslarına 
bağlı olarak adil bir karşılaştırma sağlamak için her bir binanın aynı bağlantısı için karşılaştırılma 
yapıldığına emin olunmalıdır. 
 
Her bir çıkış bağlantı verisi günlük kişi başı ortalama kullanım için olmalıdır. 
 
Gerçek kullanım verisi mevcut değil ise, çıkış bağlantılarına uygun kullanım değerinin bulunması için 
kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır. Kullanım faktörü araştırması, benzer teknik özellikleri taşıyan 
emsal ürünlere bakılarak yapılmalıdır. Emsal ürünlerin araştırılması ve belgelendirilmesi aşağıdaki 
açıklamalara uygun olmalıdır.  
 

 Örnekleme yöntemi kanıtlanabilirliği ses bilimi ve istatistiklere dayanıyordur. 

 Bir örnek alma dönemi ve temsili bina tipi, beklenen su tüketimi için alışkanlıkları ve aralıkları 
belirlenmelidir.  

 Uygulanan kullanım davranışlarının kullanım faktörüne olan etkisi değerlendirilmelidir. Bu erki 
büyük ise, en yüksek su tüketim ve frekans faktörleri alınarak, su kullanım hesaplamalarına 
yansıtılmalıdır. 

 
 
 
 
8. KULLANIM SUYU PERFORMANSI GÖSTERGELERİ 

 
Performans göstergeleri yapıların su tüketimlerini karşılaştırabilmek için tanımlanmalıdır. Benzer tip 
binalar için hesaplanmış su tüketim verilerine dayanan performans göstergeleri hesaplanmış su 
tüketimini, binalar arasında kıyas yapmak için kullanılmalıdır. Binalar için performans göstergeleri her 
bir çıkış bağlantısı için hedef performans göstergeleri tanımlanarak geliştirilir. Her bir çıkış bağlantısı 
için, çıkış bağlantılarının gerçek performansları yerine Madde 4 kullanılarak hedef performans 
göstergesi hesaplanır.  
 
NOT 1 Tablo B.6 da verilen çıkış bağlantısı performans göstergeleri,  Madde 4 e uygun olarak spesifik 
bina tiplerinde hedef performans göstergeleri için su hesaplaması geliştirmede kullanılır. Tablo B.8, 
örnek bir ofis binası için örnek performans göstergesi sağlar. 
NOT 2 AECB Su standartları “Binalara mükemmel su ve enerji performansı sağlama”[7]BRE, 
“BREEAM 2011 Yeni Yapılar. “Konut dışı yapılar: Teknik Manuel” [8] ve Banyo Ürünleri Üreticileri “Su 
verimliliği ürün etiketleme Programı”[9] su tüketimi performans göstergeleri için referans oluşturur. 
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EK.A - Örnek Hesaplama 
 
Tablo A.1 Ofisler İçin Su Tüketim Hesaplaması: Klozetler 
 
Çıkış 
bağlantısı tipi-
Klozet 

(1)Performans (2)Kullanım 
frekansı 

(3)Kullanım 
şiddeti 

(4)Erkek/Kadın 
sayısı oranı 

Litre/Kişi/gün 
=(1)x(2)x(3)x(4) 

Klozet(erkek)-
Etkin yıkama 
hacmi 

6 1 1 0.5 3.0 

Klozet(kadın)-
Etkin yıkama 
hacmi 

6 4 1 0.5 12.0 

(a)=  15 

(A)
  Performans hesaplaması için, Tablo B.6 ve B.7 deki örneklere bakınız. 

(B)  
Kullanım frekansı için, Tablo B.2 deki örneklere bakınız.  

(C )
Kullanım şiddeti için, Tablo B.2 deki örneklere bakınız. 

(D) 
Erkek ve kadın sayısı oranı, gerçek bina sakini verilerine bağlıdır. 

(E) 
Litre/kişi/gün hesaplaması aşağıdaki formüle göre yapılır. 

 
 
Tablo A.2 Ofisler için su tüketim hesaplaması: Pisuarlar 
 

Çıkış 
bağlantısı 
tipi-Klozet 

(1)Performans
(A) 

(2)Pisuar 
sayısı

(B) 
(3)Yıkama 
sayısı/saat

( 

C) 

(4) 
Çalışma 
saati

(D) 

(5) 
Toplam 
bina 
sakini

(D) 

(6)Litre/kişi/gün
(F) 

 

Otomatik 
yıkama 
kontrollü 

3.75 5 1 9 120 1.41 

 (1)Performans
(A) 

(2)Pisuar 
sayısı

(B) 
(3) 
Kullanım 
frekans 
faktörü

(G) 

(4)Kullanım 
şiddeti 
faktörü

(H) 

(5)Erkek 
bina 
sakini(%)

(I) 

(6) Litre/kişi/gün
(F)

 
=(1)x(2)x(3)x(4)x(5
) 

Fotosel 
kontrollü 
yıkama 

3.75 2 3 1 50% 11.25 

 (a)=  12.66 
(A)

  Performans hesaplaması için, Tablo B.6 ve B.7 deki örneklere bakınız. 
(B)  

Pisuar sayısı(bkz. 4.7.3.1) 
(C )

 Saat başına yıkama sayısı üretici verilerinden alınmıştır. 
(D) 

Çalışma saati, Tablo B.1 de örneği verilmiştir. 
(E )

Toplam bina sakini, hesaplama örneği Tablo B.1 de verilmiştir 
(F) 

Litre/kişi/gün hesaplaması aşağıdaki gibidir. 
Otomatik yıkama kontrollü pisuar için:  
 

 
 
Fotosel kontrollü pisuar için: 
 

 
 
(G)

 Kullanım şiddeti için, Tablo B.2 deki örneklere bakınız. 
(H)

 Kullanım frekansı için, Tablo B.2 deki örneklere bakınız.  
(I) 

Erkek bina sakini, gerçek bina sakini verilerine bağlıdır. 
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Tablo A.3 Musluklar (Kişisel Hijyen) 

 
Tablo A.4 Musluklar(personel mutfağı-temizlik) 
 

 
Tablo A.5 Restoran/ Kantin mutfakları: Atık bertarafı 
 
Musluklar 
(Kantin/Restoran 
mutfakları) 

(1)Akış hızı (2) Kullanım 
faktörü- 
kullanım 
frekansı(A) 

(3) Kullanım 
faktörü - 
kullanım şiddeti 

(4) Bina 
sakini sayısı 

(5) Litre/kişi/gün 
=(1)x(2)x(3)/(4) 

L/dakika 16 30 1 120 4.00 

Atık bertarafı    (e)=  4.00 

(A)Kullanım frekansı için, Tablo B.2 de örnekler verilmiştir. 

 
 
 
 

Musluklar(Kişisel 
Hijyen) 
(L/dk) 

(1)Akış hızı (2)Kullanım faktörü- 
Kullanım frekansı 

(3)Kullanım faktörü- 
kullanım şiddeti 

(4) Litre/Kişi/gün 
=(1)x(2)x(3) 

Musluklar- mutfak 
muslukları hariç 

12
(c ) 

4 0.25 12
(D) 

Duşlar 14
(E)  

0.03 5.6 2.35
(F) 

Sabit kullanım- içme NA NA NA 2.5
(G) 

 (c)=  16.85 
(A)

  Kullanım frekansı için, Tablo B.2 deki örneklere bakınız. 
(B)  

Kullanım şiddeti için, Tablo B.2 deki örneklere bakınız. 
(C )

 Musluk akış hızı hesaplaması için, Tablo B.6 ve B.7 de örnekler verilmiştir. 
(D) 

Musluklar için Litre/kişi/gün hesaplaması aşağıdaki formüle uygun olarak yapılır. 
 

 
 

 (E )
Duş akış hızının hesaplanması için, Tablo B.6 ve B.7 de örnekler verilmiştir.(bkz4.7.5.1) 

(F) 
Duşlar için

 
Litre/kişi/gün hesaplaması(bkz.4.7.5.2) 

(G)
 Sabit kullanım(içme) için

 
Litre/kişi/gün hesaplaması aşağıdaki formüle göre yapılır. 

 

 

Musluklar(personel 
mutfağı-temizlik ) 
(L/dk) 

(1)Akış hızı (2) Kullanım/kişi/gün  (3)Kullanım 
faktörü- 
kullanım şiddeti 

(4) Litre/Kişi/gün 
=(1)x(2)x(3) 

Mutfak musluğu 12
(C ) 

1 0.44 5.28
(D) 

Bulaşık makinesi 1.41
(E) 

0.04 12 0.67 

 (d)=  5.95 
(A)

Kullanım/kişi/gün için, Tablo B.2 deki örneklere bakınız. 
(B)

Kullanım şiddeti için, Tablo B.2 deki örneklere bakınız. 
(C )

Mutfak musluğu performansı hesaplaması için, Tablo B.6 ve B.7 de örnekler verilmiştir. 
(D)

Mutfak muslukları için litre/kişi/gün hesaplaması aşağıdaki formüle uygun olarak yapılır. 

 
 (E )

Bulaşık makineleri performansı hesaplaması için, Tablo B.6 ve B.7 de örnekler verilmiştir.
  

  (F)
Bulaşık makineleri için

 
Litre/kişi/gün hesaplaması aşağıdaki formüle uygun olarak yapılır 
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Tablo A.6 Restoran/ Kantin mutfakları: Yiyecek hazırlama ve temizleme 
 

Sabit kullanım (L) (1)Masa 
başına su 
kullanımı 

(2) Zemin  
alanı (m

2
) 

(3) Zemindeki 
masa sayısı 

(4)Bina 
sakini sayısı 

(5)Litre/kişi/gün 
=(1(x(2)x(3)x(4) 

Masa başı 
yiyecek 
hazırlamak için 
kullanılan su 

2.34 250 0.822 240 2.0(B) 

Masa başı için 
mutfak 
temizliğinde 
kullanılan su 

4.78 250 0.822 240 4.09(C) 

    (f)=  4.09 

(A) Masa başı su kullanımı için, Tablo B.2deki örneklere bakınız. 
(B)Yiyecek hazırlama için Litre/kişi/gün hesaplaması aşağıdaki formüle uygun olarak yapılır. 

 
(C)Mutfak temizleme için Litre/kişi/gün hesaplaması aşağıdaki formüle uygun olarak yapılır. 

 
 
Tablo A.7 Restoran/ Kantin mutfağı: Bulaşık makinesi 
 

Sabit 
kullanım 
Kullanım 
yeri için 
litre 

(1) Performans 
(bulaşık yeri 
başına 
kullanılan su 
miktarı) 
(L/b.yeri) 

(2) Zemin 
alanı(m

2
) 

(3) 
Zemindeki 
alan başına 
masa sayısı 
(masa/m

2
) 

(4) Masa 
başına bulaşık 
yeri kullanımı 
(b.yeri/masa) 

(5)Bina 
sakini 
sayısı 

(6) Litre/kişi/gün 
= 
(1(x(2)x(3)x(4)/(5) 

Bulaşık 
makinesi 

1.41 250 0.822 0.5 240 0.6 

 (g)=  0.6 

(A)Litre/kişi/gün hesaplaması aşağıdaki formüle uygun olarak yapılır. 

 
Tablo A.8 Yumuşatıcılar 
 

(1)Performans
(A)

 
% 

(2)Rejenerasyon 
başına tüketilen 
su (L) 

(3) Günlük 
ortalama 
rejenerasyon 
döngüsü

(C) 

(4) Sistem 
tarafından 
hizmet 
verilen bina 
sakini 
sayısı

(D) 

(5)%4 ün 
üzerinde 
tüketilen 
su = 1-
[4/(1)]

(E) 

(6)  Litre/kişi/gün 
=(2)x(3)x(5)/(4)

(F) 

10 16 2 120 0.96  

    (h)=  0.016 
(A)

Hesaplama performansı(bkz. 4.7.11.1) 
(B)

Rejenerasyonda tüketilen su (4.7.11.1.) 
(C)

Günlük ortalama rejenerasyon döngüsü sayısı(bkz. 4.7.11.1) 
(D)

Sistem tarafından hizmet verilen bina sakini sayısı, Tablo B.1 de örnekler verilmiştir.(bkz. 4.6) 
(E)

 %4 ün üzerinde tüketilen su( bkz. 4.7.11.2) 
(F)

 Litre/kişi/gün hesaplaması aşağıdaki formüle göre yapılır. 
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Tablo A.9 Toplam su tüketimi (kişi başı tüketim- işletim günleri) 

(1)Brüt su tüketimi (gerçek) (2)Su kazanımı 
Litre/kişi/gün 

(3)Net su tüketimi=(1)-(2) 
Litre/kişi/gün 

 
=S 61.36 

0 

(A)
Brüt su tüketimi, Tablo A.1 den A.8 e toplam değer. 

(B)
Gri su ve yağmur suyundan net kazanım(Bu hesaplamada kazanım 0 kabul edilmiştir) 

(C )
Net su tüketimi 

 
Tablo A.10 Toplam su tüketimi (her bina için yıllık m

3
) 

 

(1)Brüt su tüketimi (gerçek) (2)Su kazanımı 
Yıllık m

3
 

(3)Net su tüketimi=(1)-(2) 
Yıllık m

3
 

 
=S 3 727. 78 

0 

(A)
Brüt su tüketimi, Tablo A.1 den A.8 e toplam değer. 

(B)
Gri su ve yağmur suyundan net kazanım(Bu hesaplamada kazanım 0 kabul edilmiştir) 

(C )
Net su tüketimi 

 
EK B Su tüketimi hesaplamalarında varsayılan değerler (bilgilendirici)      
EK B nin YORUMU 
EK B, Tablo B.1 den B.8 e kadar, su tüketimi hesaplamaları için gereken varsayım değerlerini içerir. 
 
Tablo B.1 Varsayılan bina sakini verileri-personel 
 

Bina tipi İşletim günü/yıl 
(varsayım) 

İşletim saati/gün 
(varsayım) 

Kullanım eşdeğeri-
personel 

(varsayım) 

Ofisler-ofis alanları 253 9 0.110 

Ofisler-personel restoranı 253 9 0.0866 

Ofisler-workshoplar 253 9 0.0680 

Restoranlar-yeme içme alanları 300 10 0.2000 

Restoranlar-yemek hazırlama yerleri 300 10 0.1080 

Restoranlar-ofis alanları 300 10 0.1090 

AVM-genel satış alanları 310 9 0.1170 

AVM-ofis alanları 310 9 0.0950 

AVM-yiyecek hazırlama alanları 310 9 0.1080 

AVM-resepsiyon alanı 310 9 0.1010 

AVM-yeme içme yerleri 310 9 0.3310 

AVM-Toptan satış yerleri 310 9 0.0530 

AVM-Mal depoları 310 9 0.0110 

Endüstriyel-işletim alanları 253 8 0.0224 

Endüstriyel-laboratuvarlar 253 8 0.1069 

Endüstriyel-Toptan satış yerleri 253 8 0.0108 

Endüstriyel-Ofis alanları 253 8 0.0994 

Endüstriyel-personel restoranları 253 8 0.0803 

Otel-personel 365 24 0.5(oda başı) 

Dinlenme merkezleri 364 14 0.1170 

Bar/kulüpler 364 12 0.1170 

Eğitim 253 10 0.1000 

NOT Konut dışı binaların varsayılan bina sakinleri ile ilgili detaylı verilere, BRE”The National Energy 
Calculation methodology for  the Energy Performance of Building Directive” den ulaşabilirsiniz. 
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Tablo B.3 AVM ler için varsayılan kullanım faktörü- ziyaretçiler 
 

Çıkış bağlantısı tipi Kullanım frekansı faktörü Kullanım şiddeti faktörü 

Klozet-erkek(pisuarlar mevcut ise) 0.17 1 

Klozet -erkek(pisuarlar yok ise) 1 1 

Klozet - kadın 1 1 

Lavabo musluğu 1 0.25 

Pisuarlar 0.83 1 

Sabit kullanım Litre/gün  

Tencere-tava yıkama 3.6 litre/masa  

Yemek hazırlama 1.89 litre/masa  

Tablo B.2 Ofis Binaları İçin Varsayılan Kullanım Faktörleri 
 

Çıkış bağlantısı tipi Kullanım frekansı faktörü Kullanım şiddeti faktörü 

Klozet-erkek(pisuarlar mevcut ise) 1 1 

Klozet -erkek(pisuarlar yok ise) 4 1 

Klozet - kadın 4 1 

Pisuarlar 3 1 

Lavabolar 4 0.25 

Duş kullanımı (spor merkezi yoksa) 0.03 5.60 

Duş kullanımı (spor merkezi varsa) 0.15 5.60 

Mutfak musluğu(Küçük mutfak) 1 0.44 

Mutfak musluğu(ön durulama nozullu) 1 60 

Bulaşık makinesi-Ofis alanları için 0.04 12 

Sabit kullanım-içme suyu 2.5 litre 1 

Sabit kullanım-yemek hazırlama 554.29 litre 1 

Atık bertaraf ünitesi 30 1 

Sabit kullanım Litre/gün  

Tencere-tava yıkama 3.6 litre/masa  

Yemek hazırlama 1.89 litre/masa  

Yemek hazırlama lavabo kullanımı 0.45 litre/masa  

Temizlik 1.19 litre/masa  

İçme 2.5 litre/masa  

Bulaşık makinesi 0.5  

NOT 1 Her bir masaya yiyecek hazırlamak ve pişirmek için tüketilen su miktarı, 4.7.10.2  ile yiyecek 
hazırlamak için sabit su ve mutfak lavabosu kullanımı başlıklarından hesaplanabilir. Temizlik, tencere 
ve tava yıkaması için kullanılan su miktarı ise 4.7.10.3 ile masa başına mutfak temizliği için tüketilen 
su miktarı olarak hesaplanabilir.  
NOT 2 Aşağıdaki açıklamalar Tablo B.2 in referanslarının derlemesidir. 
 

 Piyasa dönüşüm programı”Domestic water consumption in domestic and non-domestic 
properties”,[12] 

 Ulaştırma departmanı,”Transport Statistics”[13]; 

 Toplumlar ve yerel yönetimler,”assessing the cost and benefits of improvements to the water 
efficiency of new non-household buildings”[14]; 

 Piyasa dönüşüm programı,”Baths-water efficiency performance tests”[2]; 

 Howard and Bartram,”Domestic water quantity,service level and health”[15]; 

 NHS,”Health survey for Englandé[16]; 

 Toplumlar ve yerel yönetimler,”The Water Efficiency Calculator for new dwellings”[17]; ve 

 BRE”BREEAM New Construction 2011.Non-Domestic Buildings: Technical Manuel”[8]. 
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Yemek hazırlama lavabo kullanımı 0.45 litre/masa  

Temizlik 1.19 litre/masa  

NOT 1  
NOT 2 Aşağıdaki açıklamalar Tablo B.4 in referanslarının derlemesidir. 

 Piyasa dönüşüm programı”Domestic water consumption in domestic and non-domestic 
properties”,[12] 

 Ulaştırma departmanı,”Transport Statistics”[13]; 

 Toplumlar ve yerel yönetimler,”assessing the cost and benefits of improvements to the water 
efficiency of new non-household buildings”[14]; 

 Piyasa dönüşüm programı,”Baths-water efficiency performance tests”[2]; 

 Howard and Bartram,”Domestic water quantity,service level and health”[15]; 

 NHS,”Health survey for Englandé[16]; 

 Toplumlar ve yerel yönetimler,”The Water Efficiency Calculator for new dwellings”[17]; ve 

 BRE”BREEAM New Construction 2011.Non-Domestic Buildings: Technical Manuel”[8]. 

 
Tablo B.4 AVM ler için varsayılan kullanım faktörü- personel 
 

Çıkış bağlantısı tipi Kullanım frekansı faktörü Kullanım şiddeti 
faktörü 

Klozet-erkek (pisuarlar  mevcut ise) 3 1 

Klozet -erkek(pisuarlar yok ise) 4 1 

Klozet - kadın 4 1 

Lavabo musluğu 4 0.25 

Duş kullanımı (spor merkezi varsa) 0.03 5.60 

Pisuarlar 1 1 

Sabit kullanım Litre/gün  

Sabit kullanım-içme 2.5 litre/kişi  

NOT  Aşağıdaki açıklamalar Tablo B.4 in referanslarının derlemesidir. 

 Piyasa dönüşüm programı”Domestic water consumption in domestic and non-domestic 
properties”,[12] 

 Ulaştırma departmanı,”Transport Statistics”[13]; 

 Toplumlar ve yerel yönetimler,”assessing the cost and benefits of improvements to the water 
efficiency of new non-household buildings”[14]; 

 Piyasa dönüşüm programı,”Baths-water efficiency performance tests”[2]; 

 Howard and Bartram,”Domestic water quantity,service level and health”[15]; 

 NHS,”Health survey for Englandé[16]; 

 Toplumlar ve yerel yönetimler,”The Water Efficiency Calculator for new dwellings”[17]; ve 

 BRE”BREEAM New Construction 2011.Non-Domestic Buildings: Technical Manuel”[8]. 
 

 
Tablo B.5. Çalışma salonları için varsayılan kullanım faktörü (örn, öğrenci yurtlarında) 
 

Çıkış bağlantısı tipi Kullanım frekansı faktörü Kullanım şiddeti 
faktörü 

Klozet 4.42 1 

Lavabo musluğu 1.58 1 

Banyolar( Duşlarda mevcut ise) 0.51 1 

Duşlar (banyolarda mevcut ise) 4.37 1 

Yalnızca banyo 0.90 1 

Yalnızca duş 5.30 1 

Mutfak muslukları 0.44 1 

Çamaşır makinesi 0.34 6.18 

Bulaşık makinesi 0.30 12 

Sabit kullanım Litre/gün  

Sabit kullanım-içme 2.5  litre/kişi  

Sabit kullanım-yemek hazırlama 10.36 litre/kişi  
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NOT Aşağıdaki açıklamalar Tablo B.4 in referanslarının derlemesidir. 

 Toplumlar ve yerel yönetimler,”The Water Efficiency Calculator for new dwellings”[17]; ve 

 Howard and Bartram,” Domestic water quantity, service level and health.”[15] 
“The water efficiency Calculator for new dwellings” kullanım şiddeti ve frekansı faktörlerini yalnızca 
“kullanım faktörü” olarak birleştirir. Bu faktörler, diğer bina tipleri için kullanım faktörü olarak 
sayılması için ayrılmalıdır. 
Çamaşır ve bulaşık makineleri için kullanım şiddeti faktörü ortalama kapasite kilogramı ve bulaşık 
yeri ortalamasıdır. 

 

 
Tablo B.6 Performans göstergeleri

(A) 

Eleman Taban
(B) 

Zayıf
(c) 

İyi
(D) 

Mükemmel
(E) 

Klozet 
6 litre etkili 
yıkama hacmi 

5 litre etkili 
yıkama hacmi 

4 litre etkili 
yıkama hacmi 

3 litre etkili yıkama 
hacmi 

Pisuarlar 
7.5 litre(her bir 
hazne için saat 
başına) 

6 litre(her bir 
hazne için saat 
başına) 

1.5 litre(her bir 
hazne için saat 
başına) 

0 litre(her bir hazne 
için saat başına) 

Lavabo 
muslukları 

12 litre/dakika 9 litre/dakika 4.5 litre/dakika 3 litre/dakika 

Duşlar 14 litre/dakika 10  litre/dakika 8  litre/dakika 6  litre/dakika 

Banyolar(taşma 
seviyesi hacmi 

200 litre 180 litre 140 litre 140 litre 

Mutfak musluğu 12 litre/dakika 10  litre/dakika 5  litre/dakika 5 litre/dakika 

Bulaşık makinesi 
(evsel) 

1.41 litre/dakika 1.08  litre/dakika 1.00  litre/dakika 0.83 litre/dakika 

Çamaşır 
makinesi(evsel) 

14.5 litre/kullanım 
yeri 

9.7 litre/kullanım 
yeri 

6.47 litre/kullanım 
yeri 

4.85 litre/kullanım 
yeri 

Yağmursuyu 
hasatı 

-- 
Sistem klozet ve 
pisuarlarda %25 
tasarruf sağlar 

Sistem klozet ve 
pisuarlarda %50 
tasarruf sağlar 

Sistem klozet ve 
pisuarlarda %75 
tasarruf sağlar 

Gri su döngüsü -- -- 
Sistem klozet ve 
pisuarlarda %25 
tasarruf sağlar 

Sistem klozet ve 
pisuarlarda %50 
tasarruf sağlar 

A)
Tablo 6 farklı tip binalar için performans göstergelerini içerir. Bu tablo, yapıların parçaları yada 

bütününün performanslarının kıyaslanması için kullanılmaz. 
B)

Konut dışı yapıların diğer yapılarla kıyaslanacak tipik performans değerleri 
C)

Mevcut uygulamada bir gelişme. 
D)

İyi endüstri uygulaması performansı. 
E)

En iyi su verimliliği seviyesi 
 
NOT 1 Taban değerinden daha az tüketim yapan binalar, yüksek performans değerlerine sahiptirler. 
Zayıf, orta ve mükemmel performans göstergeleri, tüm bina seviyesindeki toplam su verimliliğinde 
taban değerlerden daha iyidir. 
NOT 2 Tablo B.6 tüm bina düzeyinde performans göstergelerinin karar verilmesini sağlar. Her bir 
bağlantının performans göstergesi her bir çıkış bağlantısının performans göstergesini ayarlamak için 
kullanılmaz. 
NOT 3Tablo B.6 nın hazırlanması için aşağıdaki referanslar kullanılmıştır. 

 Grant and Thorntın, “ AECB Water standart. Volume 2: The Water Standards, Technical 
Background Reporté [18] ve 

 BRE. “BREEAM New Construction 2011. Non-Domestic Buildings: Technical Manuelé[8]. 
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Tablo B.7 Çıkış bağlantıları için varsayılan performans değeri 

Çıkış bağlantı tipi Ortalama kullanım 

Duşlar  Karıştırıcı- geleneksel karıştırıcılar 8 litre/dakika 

Karıştırıcı- entegre güçler 10 litre/dakika 

Karıştırıcı- ayrı sistemler 12 litre/dakika 

Karıştırıcı- basınçlı sistemler 12 litre/dakika 

Karıştırıcı- banyo/duş karıştırıcıları 6 litre/dakika 

Elektrik 7-7.9 kW 3.5 litre/dakika 

Elektrik 8-8.9 kW 4 litre/dakika 

Elektrik 9-9.9 kW 4.6 litre/dakika 

Elektrik 10 kW+ 5 litre/dakika 

Banyolar 1600 mm boyutu altındaki banyolar 165 litre- taşma seviyesine kadar 

Köşe banyosu 140 litre- taşma seviyesine kadar 

Duş 250 litre- taşma seviyesine kadar 

Standart banyo 225 litre- taşma seviyesine kadar 

Üstten püskürtmeli banyo 205 litre- taşma seviyesine kadar 

Jakuzili banyo 225 litre- taşma seviyesine kadar 

Klozetler Post 2001 6 litre/dakika 

1993-2000 7.5 litre/dakika 

Ön-1993 10 litre/dakika 

Pisuarlar Basınçlı- yıkamalı sistem(ana hat beslemeli) 1.5 litre her bir hazne için yıkama 
başına 

Kullanım algılama ekipmanı olmayan- tek 
bir pisuar rezervuarı 

10 litre(her bir hazne için saat 
başına) 

İki veya daha fazla rezervuar pisuar- 
kullanım algılama ekipmanı olmayan 

7.5 litre(her bir hazne için saat 
başına) ya da 700 mm pisuar 
başına 

Musluklar Düşük basınçlı sistem(BS EN 200 e göre 
tanımlanmış) 

7.5 litre/dakika/musluk 

Yüksek basınçlı sistem(BS EN 200 e göre 
tanımlanmış) 

12 litre/dakika/musluk 

Bulaşık makineleri Evsel 14 litre/döngü 

Çamaşır makineleri Evsel 55 litre/döngü 

NOT 1 Çıkış bağlantıları ile ilgili elde hiçbir performans veri bulunmadığında, Tablo B.7 iyi bir rehber 
olacaktır. Varsayımlar su bağlantılarının performanslarını yansıtır, binanın çıkış bağlantılarının gerçek 
performans değerlerini göstermez. 
NOT 2 Aşağıdaki açıklamalar Tablo B.7 in referanslarının derlemesidir. 
 

 Çevre Ajansı, “The economics ıf water efficient products in the household”[19]. 

 BRE, “Micro component research into water conservation in domestic products” [20]. 

 Piyasa dönüşüm programı, “ Baths- water efficiency performance tests” [2] 

 Waterwşse, “ Dishwater rankings”[21]. 

 Waterwise, “ WAshing machine rankings” [22]. 

 The Water Fittings Regulations[1]. 
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Tablo B.8 Bir ofis binasının net su tüketimi için performans göstergeleri 
(A) 

Çıkış bağlantısı tipi 
Performans göstergesi (yıllık tüketim- yıllık m

3
) – çalışma günleri 

Taban
(B) 

Zayıf
(c) 

İyi
(D) 

Mükemmel
(E) 

Klozet-Erkek 182.16 151.80 121.44 91.08 

Klozet- Kadın 728.64 607.20 485.76 364.32 

Pisuar-otomatik yıkama 
kontrollü 

151.80 122.05 30.36 16.39 

Lavabolar 493.05 369.78 185.20 123.26 

Duşlar 142.69 102.01 81.36 61.33 

Sabit kullanım- Sıhhi ve 
içme kullanımı 

95.94 95.94 95.94 95.94 

Mutfak musluğu (küçük 
mutfak) 

216.77 180.95 90.47 90.47 

Bulaşık makinesi(küçük 
mutfak) 

41.29 31.57 29.15 24.29 

Mutfak musluğu- Ön 
durulama nozullu (personel 
restoranı) 

182.77 151.810 75.90 75.90 

Bulaşık makinesi (personel 
restoranı) 

213.73 163.34 151.19 125.69 

Atık bertaraf ünitesi 15.18 15.18 15.18 15.18 

Sabit kullanım (yiyecek 
hazırlama) 

140.87 140.87 140.87 140.87 

Sabit kullanım ( mutfak 
temizliği) 

400.14 400.14 400.14 400.14 

Toplam (litre/kişi/gün) 
(265 çalışma günü için 
ortalama tüketim) 

49.49 41.71 31.34 26.76 

Toplam NPCC 
(litre/kişi/gün) 
(yıllık çalışılan-çalışılmayan 
günlerin ortalama tüketimi) 

34.30 28.91 21.55 18.36 

NPA (yıllık m
3
) 3 005.03 2 532.63 1 902.96 1 624.87 

Tablo B.8, bina tipleri için örnek performans göstergelerini örnekler. Binaların diğer bileşenleri ile veya 
bütün seviyeleri ile performanslarını kıyaslamak doğru değildir. 

NOT 1 Tablo B.6 da verilen, performans göstergeleri aşağıdaki varsayımlara göre elde edilmiştir. 

 2 000 m
2
 toplam yer yüzeyi; 

 200 m
2
 personel restoranı ve spor merkezlerinin bulunmaması; 

 Ofis binaları için yıllık 253 çalışma günü; 

 240 bina sakininden alından varsayım Tablo B.1; 

 Madde 7 deki kullanım faktörü; 

 Hijyenik olmayan su kullanımı ve geri kazanım 0 kabul edilmiştir. 
NOT 2 mükemmel düzeyde çalışan pisuarlar, günlük temizlik için minimum seviyede su tüketirler. 
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Ek- C Örnek Hesaplama- Otel 
 
Oteller için örnek hesaplama aşağıda verilen varsayımlar uygun olarak yapılmıştır. Bu kısımda verilen 
ilgili tablolar için veriler ise, “The Pasific Institute for Studies in Development(2003)” ve “Water 
Technology List(2008)” den alınmıştır. 
 
Varsayımlar      
Genel: 

 Otel personelinin %50 si kadın- %50 si erkektir 

 Bir personel 2 odadan sorumludur 

 Personelin günlük tuvalet kullanım frekansı: 3.85[ Brown and Caldwell, Pasific Institute, 2003] 

 Konukların günlük kullanım frekansı:4[ Brown and Caldwell, Pasific Institute,2003] 

 Tüm otel odaları banyolu 

 Tek kişilik odalar 
 

Çamaşırhaneler için: 

 Her bir oda için günlük ortalama 3.6 kg çamaşır yıkanır[Redlin and de Roos,Pasific 
Institute,2003] 

 
Restoranlar için: 

 25 personelin hizmet verdiği 250 kişilik otel restoranı [Pasific Insitute, 2003] 

 Öğün başına 0.33 kg buz kullanılır [Misterchill, 2008] 

 Müşterilerin %50 erkek- %50 si kadındır 

 Müşterilerin %50 si yemekten önce tuvaleti kullanır [Pasific Insitute, 2003] 

 Her bir müşteri, bir öğünde bulaşık makinesi rafının yarısını dolduracak bulaşık oluştur 

 150 litrelik 3 er kazan ve tava, günde ikişer kez kullanılır[Pasific Insitute, 2003] 

 Yemek hazırlamak için mutfak lavabosu kullanımı: 113,4 L/gün 

 Temizlikte kullanılan su: 298,4 L/gün 

 Diğer tüketim: 378 L/gün 
 

Oteller için Varsayım Standartları Yaklaşımı 
 
Tablo C.2 deki taban değerleri, yürürlükte olan bina yönetmeliklerine uygun cihazlar için kullanımları 
baz alır. Zayıf senaryoda, yalnızca temel su verimliliği sağlayan cihazlar kullanılır. Orta ölçekli 
senaryoda ise verimliliği daha yüksek cihazlar kullanılır. Gelişmiş senaryoda ise, yüksek verimlilikteki 
cihazlara ek olarak yağmur suyu hasatı yapılır ve susuz pisuarlar kullanılır.  
Otellerde su tüketimi aşağıdaki ana başlıklar altında gruplandırılır: 

 Konukların su tüketimi ( L/konuk/gün) 

 Çamaşırhane tüketimi (L/oda/gün) 

 Personelin su tüketimi (L/personel/gün) 

 Restoranlardaki su tüketimi (L/öğün) 
 

Ancak, işlemleri kolaylaştırmak için hesaplama L/oda/gün temelinde olmalıdır. Bu amaçla personelin 
tükettiği ve restoranlarda tüketilen günlük su miktarının odabaşına çevrilmesi gerekmektedir. 
Aşağıdaki tablo kullanılarak oda başına düzeltme yapılabilir. 
 
Tablo C.1 Dağıtma faktör katsayısı 
 

Temel Faktör 

Otel personeli 0.5 ( 1 personel 2 odadan sorumludur) 

Otel Restoranı 2 ( 1 konuk günde 2 öğün restoranı kullanır) 
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Tablo C.2: Çıkış bağlantılarının farklı uygulama durumlarında tükettiği su miktarı verileri 
 

Çıkış bağlantı 
tipi 

Taban Zayıf Orta  Mükemmel 

Klozet Tek kademeli 
yıkama (maks 6 
L/yıkama) 

2 kademeli 
yıkama 6 L ve 4 
L 

Tam yıkama:4.5 L 
Yarım yıkama: 3 L 

Tam yıkama:4.5 L 
Yarım yıkama: 3 L 

Pisuar Otomatik yıkamalı 1.5 L/yıkama Düşük akışlı Susuz pisuar 

Lavabo Musluk akışı 8L/dk 
(12 L/dk 
standartının 2/3) 

5 L/dk 
(perlatörlü) 

3 L/dk (perlatörlü) 2.5 L/dk 
(perlatörlü) 

Banyo 225 L 200 L 160 L 140 L 

Duş Yüksek akış: 14 
L/dk 

Yüksek akış: 14 
L/dk 

11 L/dk 10 L/dk 

İçme suyu 1.5 L/kişi/gün 1.5 L/kişi/gün 1.5 L/kişi/gün 1.5 L/kişi/gün 

Yemek 
hazırlama/ 
mutfak lavabosu 
kullanımı 

12 L/dk musluk 
suyu 
17 L/bulaşık mak. 
döngüsü 

5 L/dk musluk 
suyu 
13 L/bulaşık 
mak. döngüsü 

3 L/dk musluk 
suyu 
13 L/bulaşık mak. 
döngüsü 

3 L/dk musluk 
suyu 
10 L/bulaşık mak. 
döngüsü 

Yağmursuyu 
hasatı 

-- -- -- Tuvaletlerde 
kullanılan suyun 
%75 i sağlanır 

Çamaşırhane   

Çamaşır 
makinesi 

13.84 L/kg 10 L/kg 7.5 L/kg 4.5 L/kg 

Restoran  

Bulaşık makinesi 8 L/döngü 6.83 L/döngü 5 L/döngü 3 L/döngü 

Buz makinesi 12.80 L/kg( su 
dondurulur) 

10 L/kg( su 
dondurulur) 

2 L/kg( su 
dondurulur) 

1.9 L/kg( su 
dondurulur) 

Ön yıkama 
nozulu 

10.3 L/dk 10.3 L/dk 6.2 L/dk 6.2 L/dk 

Atık bertarafı 17 L/dk 17 L/dk 17 L/dk -- 

  
 
Taslak Hesaplama 
 
Tablo C.3 Personelin günlük odabaşı su tüketimi ( Litre/oda/gün) 
 

Çıkış bağlantısı Taban Zayıf Orta Mükemmel 

Kadın Personel için 

WC (tam yıkama) 1.91 1.91 1.43 0.36 

WC (yarım 
yıkama) 

3.87 2.58 1.93 0.48 

Lavabo 1.93 1.20 0.72 0.60 

Erkek Çalışan için: 

Pisuar 2.50 0.94 0.12 0 

WC (tam yıkama) 2.03 2.03 1.52 0.38 

Lavabo 1.93 1.20 0.72 0.60 

Mutfak Personeli için: 

İçme suyu 0.75 0.75 0.75 0.75 

Temizlik 4.02 1.675 1.005 1.005 

Bulaşık makinesi 0.34 0.26 0.26 0.20 

Personel 
Toplam 

19.28 12.545 8.455 4.375 
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Tablo C.4: Konukların tükettiği su miktarı( L/oda/gün) 
 

Çıkış bağlantısı Taban Zayıf Orta Mükemmel 

WC (tam yıkama) 7.92 7.92 5.94 1.49 

WC (yarım 
yıkama) 

16.08 10.72 8.04 2.01 

Lavabo 8 5 3 2.5 

Duş 42 42 33 30 

Banyo 36 32 25.6 22.4 

Oda- Toplam 110 97.64 75.58 58.4 

 
Tablo C.5: Çamaşır makinesi kullanımından kaynaklanan su miktarı /L/oda/gün) 
 

Çıkış bağlantısı Taban Zayıf Orta Mükemmel 

Çamaşır 
makinesi 

48.82 36.00 27.00 16.20 

 
Tablo C.6: Otel restoranlarında tüketilen su miktarı /L/oda/gün) 
 

Çıkış bağlantısı Taban Zayıf Orta Mükemmel 

Kadın Personel için 

WC (tam yıkama) 0.76 0.76 0.58 0.14 

WC (yarım 
yıkama) 

1.54 1.04 0.78 0.20 

Lavabo 0.78 0.48 0.28 0.24 

Erkek Çalışan için: 

Pisuar 1 0.38 0.04 0 

WC (tam yıkama) 0.26 0.26 0.2 0.06 

Lavabo 0.78 0.48 0.28 0.24 

Ziyaretçi tuvaleti 

Pisuar 5 1.88 0.24 0 

WC (tam yıkama) 1.98 1.98 1.48 0.38 

WC (yarım 
yıkama) 

4.02 2.68 2.02 0.5 

Lavabo 2 1.26 0.76 0.62 

Mutfak kullanımı 

Ön-yıkama 
nozulu 

4.94 4.94 2.98 2.98 

Tava- Tencere 
yıkama 

7.26 7.26 7.26 7.26 

Atık bertarafı 4.08 4.08 4.08 0 

Bulaşık makinesi 8 6.84 5 3 

Mutfak lavabosu 0.9 0.9 0.9 0.9 

Yemek 
hazılamada 
kullanım 

3.78 3.78 3.78 3.78 

Buz yapma 8.44 6.6 1.32 1.26 

Yüzey temizleme 1.48 1.48 1.4 1.48 

Diğer 3.92 3.92 3.92 3.92 

Restoran- 
Toplam 

60.92 51.00 37.38 26.96 

Otel -Toplam 258.14 198.17 148.41 108.93 
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Ek D- Okullardaki Su Tüketimi 
 
Tablo D.1:  
 

Okul Tipi              Su tüketimi (m
3
/öğrenci/yıl) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Yıllık ortalama(bütün 
tipler için) 

14.498 14.495 10.919 12.82 2.901 2.974 3.14 

Anaokulları 2.86 3.41 4.28 4.21 3.5 3.52 3.71 

İlkokul(havuzlu) 4.24 4.31 4.35 4.48 5.16 4.95 4.91 

İlkokul(Havuz yok) 3.68 3.8 4.03 4.02 3.99 4.08 4.11 

Ortaokul(havuzlu) 4.85 5.08 5.06 5.08 5.08 4.89 5.39 

Ortaokul(havuzsuz) 3.82 3.86 3.96 3.82 3.7 3.75 3.75 

 

Okul Tipi              Su tüketimi (Litre/öğrenci/gün) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Yıllık ortalama(bütün 
tipler için) 

14.498 14.495 10.919 12.82 2.901 2.974 3.14 

Anaokulları 14.7 17.5 21.9 21.6 17.9 18.1 19 

İlkokul(havuzlu) 21.7 22.1 22.3 23 26.5 25.4 25.2 

İlkokul(Havuz yok) 18.9 19.5 20.7 20.6 20.5 20.9 21.1 

Ortaokul(havuzlu) 24.9 26.1 25.9 26.1 26.1 25.1 27.6 

Ortaokul(havuzsuz) 19.6 19.8 20.3 19.6 19.6 19.2 19.2 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Binaların su kullanım performansının değerlendirilmesi için günümüz teknolojileri ile üretilen ürünlerin 
etkisinin net olarak belirlenmesi yatırım maliyetleri hesabında ve çevresel etkisinin belirlenmesinde 
son derece önemlidir. Bu nedenle, tüm dünyada “yapıların su kullanım performansına” ilişkin 
çalışmalar artarak devam etmektedir. Özellikle, bu konuya ilişkin çıkarılan standart, yönetmelik ve 
kodlar aracılığı ile her ülke kendi koşulları çerçevesinde yaptırım ve düzenlemeler uygulamaktadır. 
 
Güncel standart ve metotlar ile yapılan tasarım konseptlerini kendi tasarım projeleri ile birleştiren 
mühendis ve mimarları, yaşamlarımızda sürdürülebilir enerji yapısına ulaşmamızda ve enerji 
harcamalarının indirgenmesinde önemli rol oynar. Bu makalede anlatılan yöntem ve belirtilmiş 
standartlar sayesinde sıhhi tesisat sistemlerinin tüketim değerleri, yapının ilk yatırım maliyeti, su 
kaynaklarına olan çevresel etkisi ve performansları hesaplanabilmektedir. 
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YÜKSEK PERFORMANSLI BİNALARDA SU STRATEJİLERİ 
 
 

Ömer KANTAROĞLU 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Küresel ısınma, iklim değişikliği, çevre kirliliği, fosil yakıtların hızla azalması ve buna bağlı olarak enerji 
fiyatlarının gün geçtikçe artmasıyla yenilenebilir enerji günümüzde oldukça önemli bir konu olmuştur. 
Aynı zamanda toplam enerji kaynaklarının %40'ının binalar tarafından tüketildiği gerçeği ile 
yenilenebilir enerji kullanan ve az enerji tüketen, yüksek performans sağlayan bina tasarımlarının önü 
açılmaktadır. Enerji performansları ve çevreye olan duyarlılıklarından dolayı, bu tür bina projelerine 
bütün dünyada büyük ilgi vardır ve bu konuda çok ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bu bildiride öncelikle 
yüksek performanslı binalarda hidrolojik döngüden, sonra yüksek performanslı binalarda su kaynağı 
ve atık su stratejilerinden, son olarak da peyzaj su verimliliğinden bahsedilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yüksek performanslı bina, su kaynağı, atık su stratejileri 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Because of global warming, climate changing, environmental pollution, the rapid decline of fosil fuels 
and the increase at energy prices everyday dependent on, renewable energy has become an 
important issue. At the same time, with the truth that 40 percent of energy supply is consumed by 
buildings, high-performance buildings which use renewable energy and consume less energy are 
gaining popularity. Owing to energy performances and sensitivity to the environment, there is a huge 
interest to these buildings in the world. In this paper, firstly high-performance buildings hydrologic 
cycle, then high-performance buildings water supply and wastewater strategies and lastly landscaping 
water efficiency are mentioned. 
 
Key Words: High performance buildings, water supply, wastewater strategies 
 
 
 
1. YÜKSEK PERFORMANSLI BİNALARDA HİDROLOJİK DÖNGÜ STRATEJİSİ 
 
Yüksek performanslı yeşil binalar, küreselleşen su problemlerine, bina hidrolik döngüsüne ait iki temel 
bileşene hitaben, en azından kısmi çözümler getiren alışılmamış yeni yaklaşımlar geliştirmektedir. Bu 
iki ana bileşen şunlardır; içilebilir su temini ve atık suyun uzaklaştırılması. 
 
Binalarda su tüketiminin azaltılması ve bina çevresi için kullanılan atık su stratejisinin yeniden 
düşünülmesi uygun su kaynaklarını önemli ölçüde genişletir, insan sağlığına verilen değeri arttırır ve 
ekolojik sistem üzerindeki tehdidi azaltır. Bu yararlara ek olarak, Rocky Mountain Enstitüsü (RMI)’ne 
göre su verimliliğinin diğer somut ve ölçülebilir faydaları şunlardır [1]: 
 

 Enerji tasarrufu: Suyu taşımak, ve işlemek için gereken enerjinin düşürülmesiyle, kaydedilmiş 
suyun gerçek değerinden daha çok para biriktirilebilir. 

 Atık su üretiminin düşürülmesi: Su tüketiminin azaltılması aynı zamanda atık su oluşumu da 
azaltır, böylece bina sahipleri için maliyet düşer. 

 Alt yapı yatırımları: Su tasarruflu binalar tasarlamak su ve atık su altyapı maliyetini azaltır. 

 Gelişmiş endüstriyel işlemler: Üretim sistemlerinde su kullanımındaki yenilikler yeni süreç ve 
yaklaşımlara neden olabilir. 
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 Yüksek işçi verimliliği: Kaynak verimliliği tedbirleri alan tesisler, daha üretici bir iş gücüne 
sahiptirler. 

 Azaltılmış mali risk: Su tasarrufu uygulaması ihtiyaç duyulması halinde uygulanabilir, böylece 
büyük tesisler için maliyet ve risk azalır.  

 Çevresel yararlar: Su tüketiminin azaltılmasıyla doğal sistem üzerindeki etkiler de azalır. 

 Halkla ilişkiler değeri: Çevreyi korumak, genel kamuoyu ve müşteriler tarafından olumlu bir 
tavır olarak görülür. 

 
Binanın hidrolojik döngüsü ve enerji kullanımı, bina sahibine gözle görülür etkilerinin küçük bir 
kısmıyla, birbirine sıkıca bağlıdır. Karmaşık ve pahalı sistemler, içilebilir suyu yüzey suları ve yer altı 
su kaynaklarından çıkartırlar, daha sonra arıtım ve ayırma işlemleri için pompalarlar. Pompalama 
işlemi için, düşük maliyetli su tarafında finanse edilmiş enerjiden büyük miktarlarda gerekmektedir. 
Benzer şekilde atık su, geniş kanalizasyon sistemleri ve göreceli olarak büyük miktarlarda enerji 
harcayan atık su işletim tesislerinin kaldırma istasyonları boyunca pompalanmalıdır. ( ‘watergy’ terimi 
bazen su ve enerjinin sıkıca birbirine geçmiş ilişkilerini tanımlamak için kullanılır) İşin iyi tarafı, su 
tüketimini azaltmanın sayısız olumlu faydaları sadece sistem boyunca akışın düşmesi değil aynı 
zamanda genel enerji tüketiminin ve enerji kaynakları yüzünden oluşan kirliliğin de düşmesi demektir. 
 
 
1.1. Binalarda Su Tüketim Hedeflerinin Ayarlanması 

 
Binaların su tüketiminde hedeflerin ayarlanması, mantıklı bir strateji tasarlamak için gereken ilk ve 
önemli bir aşamadır. Eğer ‘Faktör 10’ kavramı su tüketimi konusunda uygulanırsa, içilebilir su - bundan 
çıkarımla atık su- sürdürülebilir bir gelecek üretmek için %90 oranında düşürülmelidir. Bu da demek 
oluyor ki, bu ülkede, evlerde kişi başına düşen içilebilir su tüketimi günde 380 litreden 40 litreye 
düşmelidir. Bu önemli boyuttaki azalmayı başarmak için de suyun yeniden kullanım ve geri dönüşüm 
oranı artırılmalıdır. Örneğin, kişi başı su tüketimi dış mekan ve iç mekan arasında neredeyse eşit 
olarak bölünmüştür. Eğer dış mekanda sulama yapmak için sadece geri dönüşümlü su kullanılırsa, kişi 
başına düşen içilebilir su kullanımı günde 190 litreye düşer. İç mekana gelince, tüketilen suyun 
neredeyse yarısı tuvalet ve pisuar temizliğinde kullanılmaktadır. Bu amaçla sadece geri dönüşümlü su 
kullanılırsa, günlük su tüketimi 85 litreye düşer. Bu nispeten kolay anlaşılır önlemler, acil bir ‘Faktör 4’ 
düşüşü oluşturur. Düşük akımlı bağlantılar ve elektronik kontrol gibi ek önlemler, istenen ‘Faktör 10’ 
düşüşünü neredeyse oluşturabilir [2]. 
 
 
1.2. Hidrolik Döngü Terminolojisi 
 
Yüksek-teknolojili bir binada hidrolojik stratejiler hakkında konuşmaya başlamadan önce genel 
terimleri tanımlamak önemlidir [3]. 
 
Siyah su: İnsan atıkları içeren sudur. Mutfak lavaboları ve bulaşık makinelerinden gelen su da siyah 
su olarak düşünülebilir çünkü içinde petrol yağı, yemek yağı, yemek kırıntıları barındırır.  
Gri su: Küvet, duş, banyo lavabosu, çamaşır makinesi ve çeşmelerden gelen sudur. Ayrıca soğutma 
ekipmanları ve klimalardan gelen yoğuşma suyu, sıcak küvet, havuz ve çeşme, sarnıç ve drenaj suları 
da gri sudur. Gri su minimum miktarda kirlilik içerir. Bu yüzden, bazı peyzaj uygulamalarında yeniden 
kullanılabilir. Bu konu kamu sağlığı yetkilileri tarafından hala tartışılıyor olsa da, gri suyun geri 
kullanımının sebep olduğu herhangi bir hastalığa rastlanmamıştır. Siyah su da gri su da insanların 
uzak durması gereken patojenler içerir ama siyah su, su kaynaklı hastalıkların bulaşması konusunda 
çok daha yüksek risk taşır. 
Kuru peyzaj: Doğası itibarı ile kuraklığa dayanıklı ya da bu duruma adapte olmuş türlerle oluşturulan, 
bakım için neredeyse hiç su gerektirmeyen peyzaj stratejisidir. Bu terim Yunanca’da kuru anlamına 
gelen xeri kelimesinden türemiştir. 
Yağmur suyu toplama: Yağmur suyunun toplanıp depolanması ve kullanılması demektir. Birçok 
sistemde çatı yüzeyi toplama alanı ve büyük galvanizli çelik, fiberglas, polietilen, ya da demir-çimento 
tankları depolama sarnıcı olarak kullanılır. Eğer bu su peyzaj sulaması için kullanılacaksa sadece tortu 
filtresi yeterlidir. Ancak içme suyu olarak kullanılacaksa ek arındırma yöntemleri gereklidir. Arındırma 
işleminden sonra yağmur suyu oldukça güvenli ve kalitelidir. 
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Geri kazanılmış su: Atık su arıtma tesislerinden alınan su işlenip içilebilir su dışında çeşitli amaçlarla 
kullanılabilir. (ör: peyzaj sulamada, soğutma kulelerinde, endüstriyel işlemlerde, tuvaletlerde sifon suyu 
olarak ve yangından korunmada kullanılabilir.) ABD’nin belli kesimlerinde geri dönüştürülmüş su 
sulama suyu olarak düşünülür, ama potansiyel kullanımı sulamadan çok daha geniş bir alandadır. 
 
 
1.3. Binalarda Hidrolik Stratejilerin Geliştirilmesi İçin Aşamalar 

 
Aşağıdaki mantıksal adımlar, yüksek performanslı binaların hidrolojik stratejilerinin geliştirilmesinde 
kullanılabilir [2]: 
 

1. Her bir tüketim amacı için su kaynağını seçin. İçilebilir su sadece insani tüketim için yapılan 
uygulamalarda kullanılmalıdır. İçilebilir suya ek olarak yağmur suyu, gri su, geri dönüştürülmüş 
su gibi başka su kaynakları da vardır. Bu alternatif su kaynakları peyzaj sulama, yangından 
korunma, sulama kuleleri, soğuk ve sıcak su, tuvalet ve pisuarlar ve bunlar gibi uygulamalarda 
kullanılabilir. Böylece içilebilir su kullanımı en aza indirilebilir. Her durum için alternatif su 
kaynağının uygunluğu, proje için öngörülen su kullanım profilini tespit etmek için analiz 
edilmelidir. 

2. Her türlü amaç için, su tüketiminin en az olduğu teknolojiyi kullanın. Düşük akımlı bağlantıların 
(tuvalet, pisuar, musluk ve duş başlığı), akış olmayan bağlantıların ( kompost tuvaletler, susuz 
pisuarlar) ve kontrollerin (kızılötesi sensörler) kombinasyonu, bu stratejinin içeriğini oluşturur. 
Peyzaj düzenlemelerinde, yüksek verimliliğe sahip damlatma-sulama sistemleri hem çok daha 
az su kullanır, hem de suyu bitki köklerine %90’dan yüksek verimler ile iletir. Buna ek olarak 
sulama sistemine olan ihtiyacı yok etmek için, peyzajda kuraklığa toleranslı türler kullanılabilir. 

3. İkili atık su sistemi için potansiyeli değerlendirin. Böyle bir sistem lavabo, çeşme, duş, bulaşık 
makineleri ve çamaşır makineleri gibi yerlerden gelen az kirli suları tuvalet ve pisuar gibi insan 
atıklarıyla kirlenmiş su kaynaklarından gelen sulardan ayırır. Bu ikili boru sistemi gri suyu 
siyah sudan ayırır. Böylece bina içinde suyun geri dönüşümü sağlanır. 

4. Yenilikçi atık su arıtma stratejileri için potansiyeli analiz edin. Örneğin, inşa edilen sulama 
arazileri ya da yaşayan makineler olarak adlandırılan sudaki organik atıkları ve kimyasal 
kirleticileri parçalayarak yok eden bitkiler, bu atık su işlemi için istihdam edilebilir. Bu yaklaşım, 
doğa ile, arıtılmış binaların ortak yaşamının uygulamasını yapar gibi, her yıl daha fazla yüksek 
performanslı bina projesinde görülmeye başlamaktadır. 

5. Energy Policy Act (EPAct)  tarafından zorunlu tutulan seviyelerin ötesinde, binalar ve onların 
peyzajları boyunca su akışını azaltmak anlamına gelen adapte uygulamalarının maliyet ve 
yararlarını kullanım süresi maliyetlemesi (life cycle costing)(LCC) uygulayarak analiz etmek. 
İçilebilir suyun maliyetini incelemekten başka bir şey yapmayan basit bir LCC, muhtemelen 
10-20 yıl aralığında uzun bir geri ödeme süresi sağlar. Atık su oluşumunun azalması ve buna 
bağlı olarak arıtma maliyetinin düşmesi hızlandırılmış bir geri ödeme sağlayacaktır. Suyu 
taşımanın ve atık suyun mevcut enerji maliyeti, enerji oluşumuna bağlı yayım, çalışanların 
üreticiliklerindeki gelişmeler ve genel çevresel faydalar gibi maliyetlerin daha geniş bir yorumu 
ilk yatırımların geri ödeme zamanını kısaltabilir. Sonuç olarak, birçok bölgede içilebilir su 
ücretinin genel enflasyon oranından çok daha büyük bir ölçüde artması ve muhtemelen hızla 
da artacak olması beklenebilir bir durumdur. LCC değerlendirmesinde bu da dahil olmak üzere 
diğer dolaylı maliyet faktörleri ile birlikte, iyi enerji korunumu hesaplamaları için (yani 7 yıl ya 
da daha az) geri ödemeler aynı orana gelmelidir.   

 
 
 
2. YÜKSEK PERFORMANSLI BİNALARDA SU KAYNAĞI STRATEJİSİ 

 
Yüksek performanslı binalarda su temini için en temel strateji içilebilir su tüketimini mümkün olduğunca 
azaltmaktır. Bu nedenle, yüksek performanslı binalarda hidrolojik döngü stratejisinin ilk iki basamağı 
yalnızca su temini stratejisini uygulamak içindir. İlk basamak, içilemeyen su kaynaklarının içilebilir su 
kaynakları yerine kullanma potansiyelini tayin eder. Bu kavramda, içilemeyen su yağmur suyu, gri su 
ve geri dönüştürülmüş suları içerir. İçilemeyen su kaynaklarının kullanılabilirliği tayin edildiğinde ikinci 
basamağa geçilir. Bu basamakta, içilebilir su ve içilemeyen su tüketiminin minimum olduğundan emin 
olunur. Böylece, EPAct koşullarının altında bir akış hızı (debi) sağlayan ultra düşük akımlı bağlantılar 
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(ULF) için uygun ortam oluşur. Susuz sıhhi tesisat bağlantıları daha yaygın olmaya başlamaktadır ve 
üreticiler daha fazla seçenek sunmaya başladıklarında rekabetçi fiyatlara sahip olmaktadır. İçilebilir su 
tüketimini azaltmak için kullanılan yöntemler aşağıdaki alt başlıklarda anlatılmaktadır. 
 
 
2.1. Düşük Akımlı ve Ultra Düşük Akımlı Bağlantılar 
 
EPAct, bağlantılarda su kullanımında nispeten iddialı sınırlar belirler. Ama yüksek performanslı yeşil 
binalarda su kullanımı normal olarak EPAct şartlarını aşmaktadır. Örneğin: U.S. Green Building 
Council (USGBC) Leadership in Energy and Environmental Design – New Construction (LEED –NC) 
standartları, içilebilir su tüketim oranında EPAct şartlarının %30 altına inildiğinde 1 puan, %35 altında 
2 puan, %40 ve üzeri oranlarda azalma olması durumunda da 3 puana izin vermektedir. Aşağıdaki alt 
başlıklarda su tesisatı armatürlerinin temel çeşitleri ve bunların alternatifleri tartışılmaktadır. (Not: 
Düşük akımlı bağlantı EPAct şartlarını karşılayan, ultra düşük akımlı bağlantılar da (ULF) EPAct 
şartlarını aşan bağlantı anlamına gelir.) [4]. 
 
2.1.1. Tuvaletler ve Pisuarlar  
 
Tipik bir binada su tüketiminin neredeyse yarısı tuvaletler aracılığıyla olmaktadır. Amerikalılar, günde 
neredeyse 18,2 milyar litre suyu tuvaletlerde sifon için harcamaktadır. New York’ta bulunan tuvaletleri 
daha az su tüketen modelleriyle değiştirerek, binalarda su tüketiminin %29 a düştüğü gözlenmiştir. Bu 
yöntem 1,3 milyon tuvalete uygulandığında, günde yaklaşık 230-300milyon litre su tasarrufu 
yapılacağı tahmin edilmektedir. Ancak, düşük akımlı tuvaletlerin verimli çalışmadığıyla ilgili genel bir 
kanı vardır. Bunun sebebi de, 16 litre su harcayan sifonlar yerine 6 litre su harcayanlar kullanıldığında 
oldukça düşük performans gözlenmesidir. Fakat yapılan çalışmalara göre 6 litrelik sifonlar gayet iyi 
çalışmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Çift sifonlu Ifö Cera tuvalet, yarım bir sifon için 1,1 litre, tam sifon için 6 litre su harcar. Sifon 

seviyeleri aşağı ve yukarı ayarlanabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Susuz pisuvarlarda 1 yılda pisuvar başına 151.400 litre su tasarrufu yapılabilir. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_in_Energy_and_Environmental_Design
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6 litrelik sifonların pek çok teknolojiye sahiptir: 
 

 Yerçekimi-tankı tuvaletler: Tasarım olarak eski tuvaletlerle aynıdır. Ama dik kenarlarıyla sifonda 
daha hızlı bir temizlik sağlar. 

 Çift yıkamalı tuvaletler: Yıkama için iki kolu vardır. Biri idrar gibi küçük ihtiyaçlarda kullanmak için 
yıkama başına 3,8 litre su harcayan kısım, diğeri de yıkama başına 6 litre harcayan kısımdır 
(Bknz. Şekil 1). 

 Yıkama-ölçer tuvaletler: Yıkama döngüsünde oluşan basınç yakalanır ve bir sonraki yıkamaya 
yardımcı olmak için kullanılır.  

 Vakum destekli tuvaletler: Yıkama-ölçer tuvaletlerle ters bir prensiple çalışır. Yıkama işlemiyle 
yenilenen bir vakum oluşturulur. 

 
Tuvaletlerde bir ULF armatürü yıkama başına 6 litreden az su tüketir. Yıkama performansının önemli 
olduğu durumlarda elektromekanik tuvaletler ya da çift kademeli tuvaletler tercih edilmelidir. 
Elektromekanik tuvaletler, elektrik gücüyle pompa ve kompresör gibi mekanik araçları kullanarak 
yıkama başına 3,8 litreden az miktarda suyla tuvaletin atık sudan arınmasını sağlar. 
 
Kompost tuvaletler kullanılarak daha büyük su tasarrufu sağlanabilir. Fakat kompost tanklarının 
büyüklüğü, hakkında bilgi eksikliği, yerel düzenleyici kısıtlamalar ve yüksek maliyetler yüzünden bu 
çeşit tuvaletler, milli parklardaki kullanımının dışında çok tercih edilen bir seçenek değildir. 
Pisuarlarda, yıkama başına 4,5 litre su tüketimi olmaktadır. Susuz pisuarlar kullanılarak su tasarrufu 
sağlanabilir (Bknz. Şekil 2). 
 
2.1.2. Duşlar 
 
Günlük hayatta kullanılan duşta, normal bir su basıncıyla dakikada 11 ile 27 litre arasında su harcanır. 
Yüksek kaliteli duşların kullanımıyla ise dakikada 3,8 ile 9,5 litre arası su harcanır. Bu da sadece tek 
bir duşla litrelerce suyun tasarrufu anlamına gelir. Bu tip yüksek kaliteli duş başlıklarında püskürtme 
kısmı daha dardır ve havayla suyun daha iyi bir karışımı sağlanır. Böylece daha az suyla daha verimli 
bir duş sağlanabilir.  
 
Duşlardaki akış düzenleyiciler ve geçici su kesme düğmeleri ya da sabunlanırken suyu kesmeye 
yarayan manivela kolu sayesinde daha az su tüketimi olur. Su akışı tekrar başladığında sıcak-soğuk 
su karışımı yapmaya gerek kalmadan aynı sıcaklık, yani istenilen sıcaklıkta su gelir. Akış kısıtlayıcılar, 
duş başlığının içine yerleştirilen disklerdir ve yenileyip, güçlendirme konusunda oldukça caziptirler. 
Ancak, akış kısıtlayıcılar birçok duş başlığında zayıf su basıncına neden olur. Kalıcı su tasarrufları, iyi 
tasarlanmış duş başlıklarına göre daha iyi bir yoldur. 
 
2.1.3. Musluklar 
 
Musluklar genel olarak banyo, mutfak ve çalışma odalarında bulunmaktadır. Banyoda dakikada 5,7 
litre su harcanırken, mutfakta dakikada 9,5 litre su gider. Kurumsal banyoların musluklarında otomatik 
kontrol sistemi olabilir. Kurumsal mutfak musluklarında ise döner başlık ve ayakla açma-kapama gibi 
özellikler bulunabilir. Eski musluklarda dakikada 11-19 litre gibi muazzam bir su tüketimi olmaktadır. 
Federal kurallara göre, 1 Ocak 1994’ten sonra üretilmiş musluklar 80 psi basınçta 9,5 litreden fazla su 
tüketemez. Sayaç-kapaklı musluklar da devir başına 0,95 litre ile sınırlandırılmıştır. Sayaç-kapaklı 
musluklarla önceden ayarlanmış miktarda su kullanılır. Su yönetimi amacıyla, akış vanası ayarlanarak 
su miktarı azaltılabilir. 
 
Mutfak musluklarında ayakla kontrol hem su tasarrufu, hem de eller serbest kolaylığı sağlar. Sıcak su 
dönüşüm sistemleri, su ısınırken harcanan su miktarını azaltır. Su tasarrufu için sıcak su borularının 
yalıtılması da bir çözüm önerisidir. 
 
2.1.4. Çeşmeler 
 
Müstakil çeşmeler dahili soğutma sistemlerine sahiptir. Çıkış suyu sıcaklığını 18

o
C yerine 21

o
C’ye 

ayarlamak önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar. Borular, soğutucu ve depolama tankını yalıtmak da 
enerji tasarrufu için önemlidir. Eğer uygunsa, geceleri ve hafta sonları kapanmasını sağlayan bir 
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otomatik zamanlayıcı da tasarrufa katkı sağlar. Uzaktan kumandalı soğutucular ya da merkezi 
sistemler, bazı bağlantılarda soğuk içme suyu sağlamak için kullanılır. Enerjiyi korumak için sıcaklık 
180C’den 210C’ye yükseltilebilir; borular çok iyi yalıtılmalıdır ve binanın kullanılmadığı zamanlarda 
kapatmak için bir zamanlayıcı olabilir. Sensorlu musluklar aynı zamanda güç kaynağına elektrik 
bağlantısı ya da pil güç kaynağı gerektirir. 
 
 
2.2. Bağlantılar için Otomatik Kontroller 
 
Musluklar, tuvaletler ve pisuarlar için kullanılan otomasyon kontrol sistemleri, su tüketimini büyük 
miktarda azaltır ve temas ile bulaşan hastalıkların bulaşma potansiyelini elimine eder. Ticari ve 
kurumsal tesislerde bu tip sistemlerin kullanımı –gerçi kullanım sebebi su tüketimi kontrolünden ziyade 
hijyen odaklıdır- giderek daha popüler bir hal almıştır. 
 
Elektronik kontrol sistemleri yeni sıhhi tesisat ile takılabilir ya da eski tip sıhhi tesisata adapte edilebilir. 
Su tüketiminin tesis tipine ve de kullanım şekline bağlı olmasına karşın, bazı tesisler yüzde yetmiş gibi 
tasarruf yüzdeleri kaydetmiştir. Bu tip talep odaklı sistemler musluklardaki su ısınması ve kanalizasyon 
sistemleri için belirli oranlarda tasarruf sağlar. Sıhhi tesisat elektronik kontrol sistemleri, genellikle 
sürekli bir kızılötesi ışın yayarak çalışır. Musluk sistemlerinde kullanıcı bu sürekli yayılan kızılötesi ışını 
keser ise, su akmaya başlar. İkili ya da çoklu ışın yayan sensörler daha kullanışlıdır. Tuvalet ve 
pisuarlarda ise sistem kullanıcının yayılan ışını kesmeyi bıraktığı anda aktive olur. Bazı tür musluklara 
zamanlayıcı entegre edilmiştir. Bu zamanlayıcı bağlantı, musluğun su verme süresini limitler ve de 
sabitler – genellikle 30 saniyedir bu süre. Musluğa da bağlı olmasına karşın, elektronik ünitede 10 
saniye süren bir el yıkama, en az 0,3 litre su tüketir. 10 saniyelik döngü ADA tarafından minimum 
olarak belirlenmiştir. 
 
Elektronik kontrol sistemleri, tuvaletlerde başka gereçler için de kullanılmaktadır. Sensörlü el kurutma 
makineleri hem hijyeniktir hem de kullanıcı kullanmayı kestiğinde çalışmayı keserek enerji tasarrufu 
eder. Sabun dispanserleri de elektronik sensörlerle kontrol edilebilir. Elektronik kapı açma sistemleri 
de tuvalet yüzeyiyle teması azaltmak amacıyla kullanılır. Hatta duşlarda da bu tip sensörler 
kullanılmaktadır – örneğin hapishanelerde ve askeri tesislerde. Elektronik gereçler özürlü teçhizatları 
ve hastaneler için de kullanışlıdır. Böylece hem garip araç kollarını kullanmaya gerek kalmaz hem de 
su ayarlaması sırasında oluşabilecek yanma tehlikesi ortadan kalkar. Dokunmadan kullanılabilen 
sensörlü musluklar da şu koşullarla uygundur (1) lavabonun arkasındaki duvara monte edilmesi, (2) 
musluğa entegre edilmiş sensör ya da (3) sıcak-soğuk su koluna ya da musluğun gövdesine monte 
edilmiş sensör. Yeni kurulumlar için 1 ve 2. Seçenek en uygunlarıdır. Tadilat ya da yenileme durumları 
için ise 3. Seçenek tek uygun seçenek olabilir. Bilgisayarla kontrol, yangın alarmı gibi durumlarda 
suyun yönünü değiştirmek için kullanılabilir. Termostatik vanalar elektronik musluklarda ısı ayarlaması 
yapmak için uygundur. Sıcak su tüketimini azaltmakla önemli miktarda enerji tasarrufu olur. 
 
 
2.3. Yağmur Suyu Hasatı 
 
Yağmur suyu bütün insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için çok önemli bir su kaynağı olarak 
düşünülür. Bina uygulamalarında, yağmur suyu çatılarda toplanır ve depolama tankı ya da sarnıçlara 
gönderilir. Merkezi içilebilir su sistemlerinin gelişiyle, modern yüksek performanslı yeşil bina hareketi 
ortaya çıkana kadar yağmur suyu sistemleri hariç hepsi kayboldu. ‘Texas yağmur suyu toplama 
kurallarına göre, yağmur suyunu tekrar geçerli bir su kaynağı yapmak için 3 faktöre değinir [5]: 
 

1. Merkezi su sistemleri veya kuyu açma yöntemleriyle elde edilen suyun ekonomik ve çevresel 
maliyetinin sürekli artması 

2. Kirli suların kaynağı ve arıtımından doğan sağlık sorunları 
3. Yağmur suyuna olan güvenle birleşen maliyet verimi algısı 

 
Aşağıdaki etmenlerden bir ya da daha fazlası oluştuğunda yağmur suyu sistemleri uygundur: 
 

 Yer altı su kaynakları sınırlı ve kırılgandır. Kırılgan yer altı su havzası sistemleri, basınçla 
değerli su kaynakları üzerinde ekolojik tehlike yaratabilir. 
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 Yer altı su kaynakları kirlendiğinde ya da önemli derecede mineralleştiğinde arıtım maliyeti 
yüksektir. 

 Yağmur suyu akışı önemli bir kaygıdır. 
 

Yağmur suyu toplama sistemleri genelde aşağıdaki önemli bileşenleri içerir: 
 

 Su toplama alanı: Birçok yağmur suyu toplama sisteminde su toplama alanı yapının çatısıdır. 
Yağmur suyu toplama sistemi biyolojik büyümeyi desteklemediği için en iyi çatı yüzeyi 
mümkün olduğunca pürüzsüz olanıdır. Böylece çatı yıkama sistemleri ile çatı biriken kirlerden 
kolayca arındırılır. Galvaniz metal en çok kullanılan çatı döşeme malzemesidir. 

 Çatı yıkama sistemi: Çatıdaki toz ve kirden kurtulmak için kurulan bir sistemdir. Bu sistem, 
içilebilir su kaynağı olarak kullanılan yerlerde kullanmak içindir ama diğer yerler için de 
kullanılması tavsiye edilir. Çatı yıkama sistemi yağışlı zamanlarda çatıda akan suyun 
arındırılması için tasarlanmıştır. 

 Depolama öncesi süzme: Büyük parçacıkları, yaprakları ve sarnıçtan gelen diğer döküntüleri 
tutmak için yuvarlak paslanmaz çelik bir ekran sarnıcın her girişinin üzerine sağlanmalıdır. 
Rüzgardan dolayı çok fazla döküntü ve yaprağın geldiği alanlarda oluklara yaprak tutucular 
eklenebilir. 

 Yağmur suyu nakli: Oluklar, yağmur suyu iniş boruları ve yağmur suyunu çatıdan sarnıca 
taşıyan borularda kullanılan bir sistemdir. 

 Sarnıç: Yağmur suyu toplama sistemleri için gereken tek büyük yatırımdır. Malzeme olarak 
genellikle galvaniz çelik, beton, betonarme, fiberglas, polietilen ve dayanıklı ağaç kullanılır. Bu 
seçenekler arasında fiyat ve beklenen ömürleri çeşitlilik gösterebilir. Tanklar bodruma ya da 
yerüstü veya yeraltında gömülü olarak dış mekana yerleştirilmelidir. Alg büyümesini önlemek 
için güneşten uzak tutulmalıdır. Sarnıç kapasitesi beklenen ihtiyacı karşılayabilecek boyutta 
olmalıdır. Tek su kaynağı olarak düşünülen sistemlerde sarnıcın ölçüleri, son 30 yılın yağış 
kayıtları göz önüne alınarak yılın hiç yağış almayan ya da az yağışlı zamanlarında ihtiyacı 
karşılayacak şekilde hesaplanmalıdır (Bknz. Şekil 3). 

 Su dağıtımı: Sarnıçtan gereken yerlere suyu dağıtmak için genellikle bir merkezi yönetim 
sistemi gereklidir. Bu nedenle, uygun yer ve sistem bileşenleri ile yerçekimi beslemeli bir 
sistem mümkündür. 

 Su arıtma sistemi: Sıhhi tesisat ve sulama hatlarını korumak için, su, tortu kartuşlarında filtre 
edilip parçacıklardan arındırılmalıdır. İçme suyu sağlama sistemlerinde güvenli su kaynağı 
sağlamak için ilave yöntemler gereklidir. Bu yöntemler mikrofiltreleme, ultraviyole sterilizasyon, 
ters ozmos, ozonasyon ya da bu yöntemlerin kombinasyonu olabilir. Bazı sistemlerde, içilebilir 
suyun çekildiği tek bir musluk için daha fazla arıtma aşaması gerekir. 

 
Yağmur suyu toplama sistemleri içilebilir su tüketimini azaltmak için çok büyük bir potansiyeldir. Bu 
avantaja rağmen, yağmur suyu toplama sistemleri için standart tasarımlar yoktur. Bundan dolayı her 
bina için tasarlanan sistem kendine özgüdür. Bunun sonucunda da, bu sistemler başarısızlık eğilimli 
ve güvenilmezdir. Net ve açık standartlar ve tasarımlar oluşturmak bu sorunu çözmek konusunda 
büyük yol kat ettirecektir.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Florida Üniversitesi’nde Rinker Hall Yağmur Suyu Toplama Sisteminin İnşaat Hali. 
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Bu sistemde binanın güney merdivenleri altında bir sarnıç bulunmaktadır. Yağmur suyu binanın 
tuvaletlerinde sifon sistemi için kullanılmıştır. 
 
 
2.4. Gri Su Sistemleri 
 
Gri su, tuvalet ve pisuarlar dışındaki yerlerden gelen atık su olarak kabul edilir. Gri su toplama, gri 
suyu tuvaletler ve pisuarlardan gelen siyah sudan ayırmayı gerektirir. Gri su genellikle alan sulaması 
için kullanılır. Tuvalet ve pisuarların rezervuarları da gri suyun kullanım alanlarına girer. 
 
Gri su sistemli binalar çift atık boru sistemine sahip olmalıdır. Bunlardan biri her çeşit su içindir. Gri su 
bir dalgalanma tankında toplanmalıdır. Burada sulama işlemleri ya da gereken diğer alanlarda 
kullanılmak üzere tutulur. Gri su toplama sisteminde olacak bir taşma direkt olarak kanalizasyon 
hattını beslemelidir. Eğer kaynak ve çıkış arasında bir uyumsuzluk ya da filtre veya pompalamada bir 
arıza olursa, sistem fazla gri su ile dolar. Aşırı akış suyu kanalizasyon sistemine yönlendirir. Ayrıca 
sistemde kontrol edilen bir vana da olmalıdır. Böylece arazi, sulama suyu ile fazla ıslandığında ya da 
diğer sebeplerden gri su kullanımı engellenmek istenirse, suyun çıkışı kanalizasyona yönlendirilebilir.  
Gri su kullanılmadan önce çok uzun süre saklanmamalıdır. Suyun içindeki mikroorganizmaların 
organik maddeleri ayrıştırması ve ortamdaki oksijeni çabucak tüketip anaerobik bakterilerin ortamı 
teslim almasıyla hiç hoş olmayan bir koku ortaya çıkar [6]. 
 
Bazı gri su sistemleri sulama borularındaki suyu damla damla vermek yerinde büyük ve ani akış hızına 
ayarlanmıştır. Doz ayarlama sistemi için suyun kısa bir süre (birkaç saatten fazla değil) tutulması 
gerekmektedir. Eğer sistemde bir filtre kullanılırsa temizleme işlemi daha kolay olur. 
 

 
 

Şekil 4. Oberlin, Ohio, Oberlin College’da Lewis Çevre Çalışmaları Merkezince Restore Edilmiş Bir 
Sulak Alan.  

 
Binadaki yaşayan makineler sayesinde arıtılan atık su, sulak alanda kullanılmaktadır. 
 
Birçok gri su sistemi için filtre bakımı büyük bir sorundur. Patojenlere karşı tam bir koruma için gri su, 
yerçekimi ile ya da yeraltındaki atık alanına pompalanarak akmalıdır. Delikli plastik boru -minimum 76 
mm çapında- California su düzenlemeleri için söylenir, ancak filtrelemede küçük çaplı damla sulama 
tüpleri kullanılabilir. Genel bir kural olarak gri su çimen, çiçek, ağaç ve çalıların yer altı sulamaları için 
kullanılabilir. Fakat meyve-sebze bahçeleri için kullanılmamalıdır (Bknz. Şekil 4.) [7]. 
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2.5. Geri Dönüştürülmüş Su 
 
İçilebilir su dışında kullanılan sular için geri dönüştürülmüş su kullanmak içilebilir su kaynaklarına olan 
talebi büyük ölçüde azaltır. Günümüzde belediye atık su geri kullanımı günde 18 milyon m

3 

civarındadır. Endüstriyel atık su kullanımı ise çok daha fazladır, günde 3,2 milyar m
3
. 

 
Kronik su sıkıntısı alanlarında, tasarım ekibi yerel su hizmetini kontrol etmeli ve binalardan geri su 
temini için bir program olup olmadığı araştırılmalıdır. Geri dönüştürülmüş su programları özellikle 
California, Florida, Arizona, Nevada ve Texas’ ta popülerdir. 
 
Geri dönüştürülmüş su için bir dizi uygulama alanı vardır: peyzaj, golf sahası ya da tarımsal sulama, 
çeşmeler gibi dekoratif özellikler, kazan besleme, tek yolla soğutma, beton karıştırma, kar yapma ve 
yangın ana suyu. Geri dönüştürülmüş su kullanımının en kolay yolu yeni bir tesisin inşasının başında 
planlanmasıdır. Fakat tesisin sıhhi tesisat sisteminde yapılacak büyük yenilik ve değişiklikler geri 
dönüştürülmüş su kullanımına olanak sağlar. Peyzaj sulama gibi kesin uygulamalarda, yapılacak 
değişiklikler oldukça sade ve az olabilir. Ancak geri dönüştürülmüş suyun kullanımı devlet ve yerel 
düzenlemelere göre sınırlandırılabilir. Üniversite, askeriye gibi kendi atık su arıtma tesisine sahip 
yerlerde tesis direkt yerinde kullanıma uygun olarak değiştirilebilir. 
 
Binalarda geri dönüştürülmüş su kullanımı için aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlası dikkate 
alınmalıdır.  
 

1. yüksek su maliyeti ya da içilebilir su kaynağını genişletme ihtiyacı,  
2. yerel kamu politikası su korunumunu cesaretlendirmeli ve önermeli,  
3. WWTP’den gelen yüksek kaliteli atığın mevcudiyeti ya da  
4. Suyun geri kullanımının çevresel ve diğer somut olmayan faydalarının bina sahibi tarafından 

tanınması.  
 
Modern bir WWTP, arıtmada 3 aşamaya sahiptir – birincil, ikincil ve üçüncül – her bir aşama bir 
öncekinden daha fazla enerji ve kimyasal gerektirmektedir. Genellikle üçüncül ya da ileri ikincil arıtma 
gerekmektedir. Bu aşamalar yoğunlaşma, topaklanma, tortulaşma ve süzme işlemlerinin bir 
kombinasyonunu içerir. Virüs inaktivasyonu için klorlama ile birlikte granül karbon yüzeye tutunması ya 
da ters ozmos, ozonasyon ya da ultraviyole açığa çıkarması yapılır. Ülkede su kaynağının sınırlı 
olduğu yerlerde ikili su sistemleri görülmeye başlamıştır. Binalarda biri içilebilir su diğeri de geri su için 
iki tane su giriş hattı vardır. İlki bütün içme suyu kullanımları için, ikincisi de içilemeyen sular içindir. 
Geri dönüştürülmüş su için kullanılan borular ve vanalar mor etiketlerle kodlanmalıdır. Böylece 
kurulum sırasında borularda ya da bağlantıda karışıklık yaşama ihtimali minimum olur. Ayrıca, bütün 
vana, sayaç ve gereçlerde uyarı işareti kullanılması tavsiye edilir (içilebilir su için mavi, kanalizasyon 
için yeşil). Kazara oluşacak bir yanlış bağlamada geri akışı önlemek için geri su 10psi ‘dan daha az bir 
basınçta tutulmalıdır. Diğer bir önlem ise, geri su hattının içilebilir su ana hattından 30 cm daha 
aşağıda olmasıdır [8]. 
 
 
 
 
3. YÜKSEK PERFORMANSLI BİNALARDA ATIK SU STRATEJİSİ 
 
İçme suyu tüketimini azaltmak, atık su arıtma stratejisini değiştirmek için harcanan çabayla 
karşılaştırılınca nispeten daha basittir. Modern WWTP, halk sağlığının korunduğundan emin olmak için 
büyük merkezi enerji ve kimyasal yoğun çalışmalar tasarlamıştır. Fakat gelecekteki yüksek enerji 
maliyeti ve halkın kimyasal kullanımına karşı gösterdiği direncin artması, bina sahiplerini atık su arıtımı 
için başka çözümler bulmaya yönlendirmektedir. Bu amaçla, günümüzde kullanılan temel yaklaşımlar 
doğrudan ve dolaylı olarak doğaya dayandırılmaktadır. Doğrudan yol ile binalardan gelen atıklar, 
yüzey ve yeraltı su alanlarıyla arıtılmaktadır. Dolaylı yolla ise, atık su binaların içinde, kapalı tank ve 
fıçıların içinde bitki, ışık ve bakteriler kullanılarak arındırılmaktadır [9].  
 
 
3.1. İnşa Edilmiş Su Alanları 
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Yeşil binaların temel amaçlarından biri ekolojik tasarımı azami ölçüde uygulamaktır. Ekolojik tasarım, 
doğal sistem, binalar ve bu binaların içinde yaşayan insanlar arasında birbirine bağlı bir ilişki yaratır. 
Görevleri yerine getirmek için enerji-yoğun mekanik ve elektrik sistemleri yerine doğayı kullanmanın 4 
belirgin avantajı vardır: 
 

1. Doğa, kendi kendini sürdürebilir, düzenleyebilir ve organize edebilir. 
2. Doğa, güneş enerjisinden ve organik maddelerde depolanmış kimyasal enerjiden güç alır. 
3. Doğal sistemler, istenmeyen toksik ve metal bileşikleri, kararlı bileşiklere çevirerek azaltır. 
4. Doğal sistemlerin kurulumu ve uygulaması kolaydır. 

 
Binalarda atık su arıtımı için sulak alanları kullanmak tam da bu tip bir fırsat sağlar. Çünkü böyle 
ekolojik sistemler organik atıkları yıkabilir, karmaşık altyapı ihtiyacını en aza indirger ve bu sistem 
içindeki canlılara besin sağlar. İnşa edilmiş su alanları atık su arıtımı sağlayan pasif sistemler olarak 
düşünülebilir. Atık sulardaki kirlilikten kurtulmak için doğal sulak alanlarla aynı filtre işlemlerini 
kullanırlar. Organik atıkların yanında, sulak alanlar inorganik atıklardan kurtulma konusunda da 
başarılıdır. Bu yüzden, endüstriyel atık, çöp sızıntı suyu, tarımsal atık, asit maden drenajı ve havaalanı 
akış suyu arıtımında da kullanılabilir. Dahası, atık su arıtmanın yanı sıra, inşa edilmiş su alanları sel 
suları için dalgalanma alanı yaratır ve sıklıkla kirlenen akarsuyu arıtır. 
 
Sulak alanlar arıtımda çeşitli mekanizmalar kullanır. Bu mekanizmalar şöyledir; besinlerin atılması ve 
geri dönüşümü, tortulaşma, biyolojik oksijen ihtiyacı, metallerin çökeltilmesi, patojen atımı ve toksik 
maddenin bozulması. 
 
İnşa edilmiş sulak alanların kullanımını düşünürken, inşa alanıyla ilgili faktörler de düşünülmelidir. 
Hidroloji ( yer altı suyu, yüzey suları ve zemin geçirgenliği), doğal bitki türleri, mevsimsel sıcaklık 
dalgalanmaları, iklim, yerel topraklar, arazi topografyası ve uygun alan bu faktörlerdendir. İnşa edilmiş 
sulak alanlar ayrıca yüzey ve yer altı akış için de kurulabilir. İnşa edilmiş su alanları hem yüzey hem 
de yüzey altı suları için inşa edilir. Yüzey akış sistemleri, sulak alanların yanında sığ havzaları da 
içerir. Sığ havzalar, doymuş toprağı ve aerobik koşulları tolere edebilir. Yüzey akış sistemlerine atık su 
girer ve havza boyunca ilerler, sonunda temiz su olarak çıkar. Yer altı sistemlerinde ise atık su çakıl 
gibi bir yüzeyden akar. Bu sistemde yüzey akış sistemine göre daha fazla bir kirlilikten kurtulma oranı 
vardır. Ayrıca insanlar ve hayvanlarla etkileşim de minimumdur. Soğuk iklim koşullarında da rahatça 
kullanılabilir. 
 
Bir durum karşısında en uygun seçeneği bulmak için maliyet önemli bir faktördür. İnşa edilmiş sulak 
alanlar başlangıç ve işlem maliyeti açısından geleneksel WWTP ‘den daha az masraflıdır. 
 
 
3.2. Yaşayan Makineler 
 
Binalarda atık su arıtımı için inşa edilmiş su alanları kullanımına ek olarak doğanın direkt binaya 
getirilmesi atık su sistemlerinde maddeleri yıkmak için kullanılabilir. Bu konuda çeşitli yaklaşımlar 
olmasına rağmen en çok bilineni Yaşayan Makinedir. Bu sistemin yaratıcısı, doğal atık su işletim 
sistemlerinde öncü olan John Todd’dur. Bir Yaşayan Makine, geleneksel WWTP’ lerden 4 temel 
özellikle ayrılır [9]: 
 

1. Yaşayan Makinelerin çalışma parçalarını büyük çoğunlukla yaşayan organizmalar(yüzlerce 
çeşit bakteri, bitki ve sürüngen, balık gibi omurgalılar) oluşturur. 

2. Yaşayan Makineler, aldıkları besin öğeleri ve enerjiyle kendi iç ekolojisini oluşturabilir. 
3. Yaşayan Makineler, zehirli maddelerden dolayı zarar gördüğünde ya da besin ve enerji 

kesintisi gibi durumlarda kendi kendini onarabilir. 
4. Yaşayan Makineler sistemdeki organizmaların yeniden üretilmesiyle kendini çoğaltabilir.  

 
Yaşayan makineler alternatif atık su tesisi olarak kullanılmasının yanında yakıt üretmek, besin 
yetiştirmek, bozulmuş çevreleri, hatta sıcak ve soğuk binaları yeniden düzenleme amaçlarıyla da 
kullanılabilir (Bknz. Şekil 5.). 
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Şekil 5. Oberlin College, Lewis Çevre Çalışmaları Merkezi İçinde Kurulan Yaşayan Makine Atıksu 
İçindeki Maddeleri Biyolojik Organizmlara Ayrıştırır.  

 
Daha sonrada arıtılmış bu su bina dışındaki sulak alan için kullanılır. 
 
 
 
4. PEYZAJ SU VERİMLİLİĞİ  

 
Konutlarda kullanılan suyun yaklaşık % 30’u, ya da kişi başı günde 121 litre su dış kullanım için 
harcanıyor. Bu miktarın çok büyük bir oranı, kişi başı günlük 110 litre, bölgelerdeki iklimsel özelliklere 
göre değişmekle birlikte, peyzaj çalışmaları için kullanılıyor. Aşırı sulamadan dolayı, bu amaçla 
kullanılan suyun büyük bir kısmı da ziyan oluyor. Yoğun miktarda su tutan çim, sulamak için gereken 
su miktarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 16000’den fazla golf 
sahası günde 10,2 milyar litre su harcıyor [10-11]. 
 
Sürdürülebilir peyzajın birçok formu onlarca yıllık evrimden sonra ortaya çıkıyor. Bunların arasında en 
iyi bilinen kuru peyzajdır. Kuru peyzaj, doğal olarak kuraklığa dayanıklı ya da buna adapte olmuş bitki 
ve çim çeşitlerinin kullanımını vurgulamaktadır. İyi tasarlanmış ve su tasarruflu peyzaj için 7 temel 
kural vardır: 
 

1. Doğru planlama ve tasarım 
2. Toprak analizi 
3. Uygun bitki seçimi 
4. Pratik çim alanları 
5. Verimli sulama 
6. Malç (saman örtüsü) kullanımı 
7. Uygun bakım 

 
Kuru peyzajdan daha sürdürebilir bir peyzaj formu ise doğal peyzajdır. Doğal peyzaj, restoratif peyzaj 
ilkeleri kullanarak, yapıldığı yere özgü yerli bitkilerin kullanımını destekleyerek, su ihtiyacını neredeyse 
ortadan kaldırır. Hatta hemen her yerde suyun en büyük tüketicisi olan çim yerine yerli bitkiler 
kullanılabilir. Restoratif doğal peyzajın başka faydaları da vardır. Doğal alanlardaki canlı çeşitliliği 
yeniden oluşur. 1981 yılında, Georgia Üniversite’sinde profesör ve aynı zamanda Amerika Peyzaj 
Mimarlığı Topluluğu üyesi Darrel Morrison, doğal peyzaj mimarisinin 3 karakteristik ihtiyacını şöyle 
tanımlamıştır: 
 

A. Bölgesel kimlik ( kimlik duygusu) 
B. Karışıklık ve detay (biyoçeşitlilik) 
C. Değişim unsurları 

 
Doğal peyzaja karşı başlangıçta güçlü bir muhalefet vardı çünkü birçok insan, güzel görünümlü çim 
alanlara alıştıktan sonra, vahşi ve alışılmadık peyzaj alanlarını kabul etmekte zorluk çekiyordu. Hatta 
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çok sayıda insan hakkında, doğal peyzajı uygulamaya teşebbüs etmekten dolayı dava açıldı. Neyse 
ki, doğal peyzaj günümüzde daha çok kabul görmektedir. Doğal peyzaj ayrıca kelebek bahçeleri, 
doğal ağaçlar ve kuşların ilgisini çeken çalılar, küçük göletler ve yerli bitkilerden oluşan bahçeleri de 
içinde barındırır. Doğal peyzajın, yüksek performanslı yeşil bina anlayışına uyan birçok çevresel 
avantajları da vardır. Doğal peyzaj alanları, gübreleme ve yapay tarım ilaçları olmadan da 
uygulanabilir ve çok az suya ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, vahşi hayat için yaşam alanı sağlayıp, 
biyoçeşitliliğe katkıda bulunurlar. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yukarıdaki bilgiler yüksek performanslı binalarda su kaynağı ve atık su stratejilerinin hidrolojik 
döngüdeki önemini açıkça ortaya koymaktadır. Yüksek performanslı yapılarda düşük akımlı bağlantılar 
kullanımıyla, yağmur suyu toplama üniteleriyle, gri su sistemleriyle, geri dönüştürülmüş su ile atık 
suları su alanlarında, peyzaj çalışmalarında değerlendirmek ve su kaynaklarının korunumuna yardımcı 
olmak mümkündür. 
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Ertuğrul ŞEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, enerji kaynaklarının kullanımı esnasında dikkate alınması gereken temel stratejiler; 
Sürdürülebilirlik, Çevre ve Güvenlik kavramları ışığında dünyada ve ülkemizde enerji politikaları ele 
alınmıştır. Geçmişte, enerji verimliliği hususunda dünyada ve ülkemizde uygulanan tedbirler; bunların 
sonuçları irdelenerek, gelecekte neler yapılması gerektiği ve dünyada bu kapsamda yapılan 
çalışmalarla ilgili önemli bilgiler aktarılmıştır. Özellikle, 1973 enerji krizinden sonra uygulamaya 
konulan enerji verimliliği tedbirlerinin 2004 yılı itibarıyla %56’lık enerji tasarrufu sağlamış olduğu 
çarpıcı bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Enerji verimliliğinin geleceğe dönük planlamasında, 
dünyadaki örnekler ve bu planlamalar kapsamında elde edilmesi öngörülen kazanımlar anlatılmıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkelerinde halen uygulanmakta olan uzun vadeli enerji 
verimliliği programlarının politik ve finansal unsurları anlatılmakta ve muhtemel sonuçları 
irdelenmektedir. Ülkemizde, enerji verimliliği konusunda yapılan gelecek planlamaları çerçevesinde, 
konutlardaki enerji verimliliği konusunda 13 yıllık bir gelecek senaryosu hazırlanmış ve bu senaryo 
sonucunda elde edilebilecek kazanımlar; ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan analiz edilmeye 
çalışılmıştır. BEP-TR yönetmeliğinin önemli bir aracı olan BEP-TR Yazılımının kullanıma açılması ile 
birlikte devlet tarafından, konutlardaki enerji verimliliği uygulamalarını destekleyici bazı teşviklerin 
uygulanmasının, ülkemiz adına sağlayacağı kazanımların gerçekleşmesine ne derece katkı sunacağı 
ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, binalarda enerji performansı, enerji politikaları, çevre, yalıtım. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The strategies regarding the energy resources have been considered under  the following  topics; 
Sustainability, environmental impact and national security.  The energy crisis in 1973 had lead to the 
awareness of energy efficiency, which as a consequence had resulted a remarkable energy saving of 
%56 by 2004.  In the current presentation, the energy efficiency programs in charge in USA and EU 
has been mentioned and some details have been stated in brief. As for our country, a national energy 
efficiency program for buildings has been introduced and the possible results in case of being brought 
into life has been interpreted. The concept of national energy efficiency program has been explained 
roughly to provide the reader to gain a basic knowledge. 
 
Key words: Energy efficiency, energy performance in buildings, energy policies, environment, 
insulation. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarına erişim çabaları dünyamızın 
politik ve ekonomik durumu üzerinde belirleyici bir role sahiptir. Buna bağlı olarak, ülkelerin, özellikle 
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dış kaynaklı enerjiye olan bağımlılıkları arttıkça ekonomik ve siyasi bağımsızlıkları da o oranda 
tehlikeye düşmektedir. Son yıllarda, bir yandan enerji talebinin hızlanarak artması, diğer yandan buna 
bağlı olarak enerji tüketimi sonucu ortaya çıkan çevresel faktörlerin baskısı ve enerji maliyetlerinin 
artış trendine girmesi enerji kullanımıyla ilgili bazı faktörlerin dengelenmesi gerekliliğini ortaya 
koymuştur. 
 
 
1.1. Sürdürülebilir Enerji  
 
Gelecekte, enerji ihtiyacımızın artarak devam edeceği ve dünya var oldukça bu ihtiyacın da var 
olacağı şüphesizdir. Bilindiği üzere, enerji ihtiyacımızın büyük bir bölümünü fosil yakıtlardan 
karşılamaktayız. Fakat, fosil yakıtların oluşum süreci göz önüne alındığında, bugün, fosil yakıtları, 
oluşum hızından milyonlarca defa daha hızlı bir şekilde tükettiğimiz ortaya çıkmaktadır. Bu durumun 
sonsuza dek devam edemeyeceği aşikardır. Bu nedenle, gelecekte enerji tüketimi ile üretimi arasında 
sürdürülebilir bir denge kurulması zorunludur.  
 
 
1.2. Çevreyle Dost Enerji 
 
Fosil yakıtların kullanımı neticesinde, özellikle son yıllarda etkileri hissedilmeye başlanan çevre 
etkisinin gelecekte daha vahim boyutlara ulaşmaması için gerekli tedbirlerin bugünden alınması 
kaçınılmaz olmuştur. Bu amaçla, zararlı gaz salınımlarının azaltılması ve artan tüketim talebinin 
karşılanabilmesi için yalnızca üretimi artırmak yoluna gidilmemesi, ayni zamanda enerjinin verimli 
kullanımını sağlayarak da aratan talebin dengelenmesi gerekmektedir. 
 
 
1.3. Güvenli Enerji 
 
Enerji kaynaklarının, özellikle de fosil kaynakların, topraklarımız dışında bulunması ve enerji 
ihtiyacının büyük bölümünün dış alım ile sağlanabilmesi, günümüz dünya siyasi yapısı göz önüne 
alındığında ülke ekonomisi ve siyasi bağımsızlığı açısından tehlike arz ettiği söylenebilir. Bu olumsuz 
durumun bertaraf edilebilmesi amacıyla, yerel enerji kaynaklarına yönelmek ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanım oranını artırmak yanında enerji tasarrufu sağlanarak enerji talebinin net artışı 
düşük tutulabilir.  
 
 
 
 
2. DÜNYADA, BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİLERİ 

 
Enerji Verimliliği, kısaca; en az enerji tüketimi (kömür, gaz, elektrik, v.b.) ile konfor şartlarından taviz 
vermeden daha çok enerji performansı elde etmek, şeklinde tanımlanabilir. Enerji verimliliği sayesinde 
sağlanacak avantajlar şu şekilde sıralanabilir: 
 

a. Artırılmış enerji güvenliği; özellikle, siyasal riski yüksek fosil yakıtlara bağımlılığın azalması, 
b. Daha düşük veya sıfır salım sayesinde çevrenin korunması, 
c. Enerji maliyetindeki düşüş sayesinde finansal dengede iyileşme, 
d. Üretim ve İstihdama katkı, 

 
Enerji verimliliği sağlayan yalıtım gibi teknolojiler, ilk yatırım maliyetleri yüksekmiş gibi algılansa da, 
işletme giderleri ile birlikte geri ödeme esaslı değerlendirildikleri zaman ekonomik katkıları bir anlam 
kazanmaktadır. Bununla birlikte, insan kaynaklı sera gazı salımlarının azaltılmasını öngören 
protokoller doğrultusunda çevrenin korunması yönünde oluşan kamuoyu baskısı ve yakıt fiyatlarındaki 
artış eğilimi, karar vericilerin enerji verimliliği konusunda daha duyarlı olmalarına neden olmaktadır. 
Diğer yandan, OECD Ülkelerinde 1973 krizinden sonra uygulamaya konulan enerji verimliliği 
politikalarının, 2004 yılına kadar geçen sürede gerçekleşen enerji tüketiminde hatırı sayılır enerji 
tasarrufu sağladığı aşağıdaki şekilde de görülebilir (Grafik1). 
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Şekil1. OECD Ülkelerinde 1973 Yılından Beri Enerji Verimliliği Konusundaki Çalışmalar Sayesinde 
Elde Edilen Toplam Tasarruf. 

  
Diğer bir deyişle; 1973 yılında, söz konusu enerji verimliliği tedbirleri alınmasaydı, OECD ülkelerinde 
bugün, %56 daha fazla enerji tüketiliyor olacaktı. 1973 yılında başlatılan enerji verimliliği çalışmaları 
1990’lı yıllarda daha bilinçli ve etkin bir hal almıştır. Bu sayede, dünyadaki ekonomik büyümeye 
paralel olarak enerji tüketimi daha düşük bir artış oranı sergilemiştir. 
 
Dünyanın toplam enerji tüketiminin %40 ‘ı binalarda tüketilmektedir ve bu tüketim sonucu dünya 
atmosferine salınan toplam CO2’nin %24’ü binalardaki enerji tüketiminden kaynaklanmaktadır. Yatırım 
maliyeti geri dönüşümü konusunda oldukça avantajlı olmasına rağmen mevcut konutlardaki enerji 
tasarrufu potansiyeli halen çok yüksektir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de binalardaki enerji 
verimliliği yatırımları için gerekli finansal kaynak yaratma zorluğudur. Bunlar arasında, vergi ve teşvik 
politikalarının yetersizliği ve mevcut finans sisteminin bu tür projelerin desteklenmesi için cazip 
olmaması sayılabilir. 
 
Tablo 1.’de de görülebileceği gibi ABD ve AB ülkelerinde tüketilen toplam enerjinin yaklaşık %40’ı 
konutlarda kullanılmaktadır. Bu oranın, Türkiye’de, diğer ülkelerden farklı olarak daha düşük bir 
seviyede,  %30 civarında olduğu görülmektedir.  
 
Tablo 1. Ülkelerin Toplam Enerji Tüketimlerinin Sektörlere Göre Dağılımı 
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3. DÜNYADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROGRAMLARI 
 
3.1. Amerika Birleşik Devletleri 
 
3.1.1. EERE Programı 

 
ABD Yönetimi tarafından 2009 yılı başında oluşturulan ve halen yürütülmekte olan, Amerika İyileştirme 
ve Yeniden Yapılandırma Hareketi (ARRA – American Recovery and Reinvestment Act) kapsamında 
Amerikan Enerji Bakanlığı (DOE- Department Of Energy) tarafından Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir 
Enerji (EERE- Energy Efficiency and Renewable Energy) isimli bir program uygulanmaktadır. Bu 
program için toplam 90 milyar USD ayrılmış bulunup, direk yatırım ve vergi indirimleri şeklinde 
gerçekleşecektir. Bu program sonucu beklenen çıktılar; istihdam artışı, petrol bağımlılığında azalma, 
ulusal güvenliğe katkı ve daha temiz bir çevre için önemli bir katkı. 
 
ARRA kapsamında yapılan yatırımlarda 5 milyar USD bina kabuğu iyileştirme çalışmalarına ayrılmıştır. 
Bu bağlamda, program dahilinde düşük gelir seviyesindeki ev sahiplerine, enerji verimliliği amacıyla 
kullanılmak üzere konut başına 6,500 USD katkıda bulunulmaktadır. 
 
Amerikan Federal hükümeti, 1 Ocak 2009 ve 31 Aralık 2010 arasında geçerli olmak üzere, enerji 
verimliliği sağlamak amacıyla tüketiciler tarafından yapılan yatırımlara 1,500 USD üst limitli vergi 
indirimi uygulamaya koymuştur. Bu indirim bina yalıtımı için de geçerlidir. 
 
3.1.1.1. Building America’ Araştırma Programı 

 
ABD ‘de toplam enerjinin %20 ‘si ev tipi konutlarda tüketilmektedir. Amerikan Enerji Bakanlığı’na bağlı  
“Building America” ekipleri gelişmiş konut enerji sistemleri geliştirerek, önemli bir maliyet artışı 
yaratmadan, Amerikan evlerinin daha konforlu ve enerji verimliliği yüksek bir hale gelmelerini 
sağlamaya çalışmaktadırlar. 
 
Program, 1995 yılında başlamış olup, bugüne kadar bazı çalışmalar ve analizler yapılarak Amerikan 
Enerji Bakanlığına rapor olarak sunulmuştur. Bu programın en önemli hedefi, 2020 yılına gelindiğinde 
yeni yapılan binalardaki enerji tüketiminde %70 kadar düşüş sağlanmasıdır. Diğer önemli bir hedef ise; 
bina kabuğundaki iyileştirmeler ile mekanik tesisat entegrasyonu sayesinde maksimum enerji 
tasarrufuna ulaşabilmektir. Program kapsamında, ayrıca, binalardaki enerji ihtiyacının en az %30 
‘unun yenilenebilir kaynaklardan karşılanabilmesi, enerji verimliliğine diğer bir katkı olarak 
hedeflenmektedir. Araştırma sonuçlarının uygulanması halinde mevcut binalarda da %30 ‘a varan 
enerji tasarrufu sağlanması beklenmektedir. 
 
Belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla iki çalışma alanı belirlenmiş ve ekipler bu alanlara göre 
oluşturulmuştur: 
 

 Çalışma Alanı 1. – Building America Team (Yeni binalardaki enerji verimliliği araştırma ekibi) 

 Çalışma Alanı 2. – Building America Retrofit Team (Mevcuti binalardaki enerji verimliliği 
araştırma ekibi) 

 
 
3.2. Avrupa Birliği (2020 - %20 Planı) 
 
2005 yılı Enerji Verimliliği Yeşil Sayfa’sı şunu belirtmektedir: Bugün dahi tasarruf edebileceğimiz çok 
enerji potansiyeli bulunmaktadır. “Enerji Verimliliği Eylem Planı” Avrupa Birliği dahilinde, enerji 
tüketiminin 2020 yılına kadar %20 azaltılmasını sağlayabilecek gerçekçi ve başarılı bir plan olarak 
oluşturulmuştur: Bu sayede AB kapsamında yılda 100 milyar EURO tasarruf sağlanmış olacaktır. Bu 
başarının, endüstri, tüketici, çevre, ekonomik büyüme ve işsizlik konularında pozitif etkileri olacağı 
aşikardır.  
 
Ayrıca, böyle bir planın başarılı olması AB’nin dünya üzerindeki rekabet gücünü de artıracaktır. Çevre 
açısından değerlendirildiğinde ise, 2020 yılına kadar 780 milyon ton CO2 emisyonu engellenmiş 
olacaktır. 
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Eylem Planı, düşük maliyetli enerji tasarruf yöntemlerini en kısa zamanda uygulamaya koymayı 
hedeflemektedir. Çıkış noktası, piyasa aktörlerini harekete geçirerek, gelecekte AB vatandaşlarına 
Dünyadaki, enerji verimliliği açısından en iyi binaları, cihazları, prosesleri, taşıtları ve enerji sistemlerini 
sağlamayı hedeflemektedir. 
 
Enerji Verimliliği politikaları ve tedbirleri, gelecekte ihtiyacın artmasına rağmen, enerji tüketiminin 
gerilemesini sağlayacak kadar önemli sonuçları işaret etmektedir. Yapılan tahminlere göre, Enerji 
Verimliliği Programı sonucunda, 2020 yılında, EU-25 ülkelerinin toplam enerji tüketimi 2000 yılındaki 
seviyesine gerileyecektir ( 2000 yılında 1653 Milyon TEP iken %0,5 civarında bir artışla 2020 yılında 
1662 Milyon TEP olması hedeflenmektedir). 2030 yılına gelindiğinde ise toplam enerji tüketimi 1990 ‘lı 
yılların seviyesine gerileyecektir (40 yıllık sürede %0,8 ‘lik bir düşüşle 2030 yılında toplam tüketimin 
1544 Milyon TEP olması öngörülmektedir).  
 
Bu durum, yıllardır artış trendinde olan eneji tüketim verilerinin, yıllık %2 ‘lik bir ekonomik büyüme 
kabulü de göz önüne alındığında ilk defa tersine dönmesi açısından da bir dönüm noktasını işaret 
etmektedir.  
 
AB ülkelerindeki toplam enerjinin %40’ı binalarda tüketilmektedir. Bu tüketim içerisinde, mahal ısıtması 
en büyük paya sahip bulunmaktadır. Verimlilik programının en önemli noktası, enerji talebinin 
azaltılması, dolayısıyla karbon emisyonunun da azaltılması, böylece fosil yakıtlara olan bağımlılığın da 
daha düşük bir seviyeye getirilebilmesidir.  
 
Yalıtım, binalardaki enerji performasını artırmaktaki en efektif yöntem olarak kabul edilmektedir. 
 
Tablo 2. AB’de 2020 Yılı Enerji Verimliliği Programı Kapsamında Sektörlere Göre Enerji Tasarruf 
Potansiyeli. 
 

 
 
3.2.1. Vergi Düzenlemeleri 
 
AB komisyonu, 2007 yılında yapmış olduğu bir dolaylı vergilendirme çalışmasıyla, Enerji Vergi 
Direktifini gözden geçirerek, teşvik edici ve sonuç odaklı bir enerji vergi sistemi oluşturmaya 
çalışmıştır. İlave olarak, 2007 yılında, komisyon, enerji verimliliği yüksek sertifikalı cihaz ve ekipman 
üretiminin artırılması amacıyla işletmelere yönelik oluşturulmuş vergi indirimleri ve diğer teşviklerin ne 
derece faydalı olduğunu incelemiştir. 
 
3.2.2. AB Enerji Tasarrufu Düzenlemesi 
 

 Binaların Enerji Performansı Direktifi 

 Enerji Ürünleri ve Elektrik Vergilendirme Esasları Direktifi 

 Elektrikli Fırınların, Klima Cihazlarının ve Buz Dolaplarının markalanması 

 ‘Energy Star’ etiketi düzenlemesi, 

 Eko-Tasarım gerekliliklerini içeren Direktif.  
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 Enerjinin son kullanımı ve enerji hizmetleri Direktifi. 
 
 
3.3. Ülkemizdeki Durum 
 
KYOTO protokolüne imza atmış bir ülke olarak, bu konuda somut adımlar atılması gerekliliği herkes 
tarafından kabul edilen bir durumdur. Tablo 3.’ deki karşılaştırma göz önüne alındığında, geçmiş 
yıllarda konutlarda kullanılan enerji artışımız AB ülkelerine göre oldukça yüksektir. Bu durum, son 
yıllardaki ekonomik gelişmemizi de yansıttığı söylenebilir. Fakat diğer taraftan, enerji tasarrufu 
konusunda yapabileceğimiz çok şey olduğunun da kanıtıdır ayni zamanda.  
 
Tablo 3. Ülkelere Göre, Konutlarda Enerji Tüketim Değişimleri. 

 

 
 

3.3.1. Gelecek Projeksiyonu 
 
Gelecekte, ülkemizde oluşacak olan tahmini enerji talebi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından yayınlanan raporlarda Tablo.4 ‘deki şekilde verilmektedir. Bu talebin belirli bir kısmının, 
binalarda uygulanabilecek enerji tasarruf yöntemleriyle aşağıya çekilmesi mümkündür. ABD ve AB 
ülkelerinde geleceğe yönelik yapılması planlanan çalışmalar ve bunlara bağlı olarak elde edileceği 
tahmin edilen tasarruf miktarları yukarıdaki bölümlerde bahsedilmiştir. Ülkemizde de enerji verimliliği 
sağlanabilecek en yüksek potansiyele sahip konut sektöründe ne tür önlemler alınabileceğiyle ilgili 
bazı çalışmalar yapmış bulunmaktayız. Bu amaçla, binalarda yapılabilecek basit yalıtım uygulamaları 
ile elde edilebilecek ekonomik kazanç anlatılmaya çalışılmıştır. Aşağıda bu çalışmanın detayları 
görülebilmektedir. 
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Tablo 4. Türkiye’de Farklı Sektörlerde Gelecek Yıllara Göre Enerji Tüketim Tahminleri (BİN TEP). 
 

 

YILLAR KONUT 
SANAYİ 

(*) 
ULAŞTIRMA TARIM 

ENERJİ 
DIŞI 

TOP. 
NİHAİ 

ENERJİ 
TÜKETİMİ 

ÇEVRİM 
SEKTÖRÜ 

TOPLAM 
BİRİNCİL 
ENERJİ 

TÜKETİMİ 

2009 27.300 40.869 18.790 4.170 2.451 93.600 25.426 119.026 

2010 29.019 43.585 19.915 4.370 2.513 99.402 26.872 126.274 

2011 30.800 46.353 21.100 4.571 2.576 105.400 28.582 133.982 

2012 32.650 49.270 22.370 4.775 2.640 111.705 31.156 142.861 

2013 34.500 52.056 23.700 4.998 2.706 117.950 32.940 150.890 

2014 36.450 54.766 25.100 5.210 2.774 124.300 35.911 160.211 

2015 38.507 57.633 26.541 5.443 2.844 130.968 39.186 170.154 

2016 40.400 60.991 28.000 5.690 2.915 137.996 40.459 178.455 

2017 42.150 64.842 29.840 5.943 2.988 145.403 42.520 187.923 

2018 43.900 69.144 31.000 6.203 3.063 153.310 45.601 198.911 

2019 45.700 73.795 32.500 6.475 3.140 161.610 48.626 210.236 

2020 47.549 78.732 34.039 6.753 3.219 170.292 52.132 222.424 

 

(*) Rafineri talebi dahildir. 

 
3.3.2. Türkiye’de Yapılması Gerekenler ve 2010-2023 Dönemi Isı Yalıtımı Planlaması  
 
Önümüzdeki 13 yıllık dönemde, dış ülkelerde yapıldığı gibi ve benzer motivasyonlarla hareket ederek 
uygulanabilir bir ısı yalıtımı programı hazırlanıp uygulamaya konulduğu taktirde elde edilecek tasarruf 
ve ekonomik yansımaları bir senaryo çerçevesinde çeşitli tablolarla açıklanmaya çalışılmıştır. ABD ve 
AB ülkelerinde de 2020 yılını hedefleyen benzer projeksiyonlar bulunduğu yukarıda bahsedilmişti. 
 
3.3.3. Tablo 5‘de Özetlendiği Üzere 2013-2023 Yılları Arası İçin Hazırlanan Senaryolarda 
Kullanılan Öngörüler, Destekler ve Yaptırımlar; 
  
a. 2012 yılında mevcut ve yeni konut miktarı yaklaşık toplam 400,000 adet civarındadır. 
b. 2013 yılından itibaren mevcut konut stokunda yapılan ısı yalıtım uygulamaları 2023 yılına kadar 

her yıl yaklaşık 100,000 adet konut artarak 2023 yılında toplamda yaklaşık 10 milyon adet konutun 
ısı yalıtımı yapılmış olması hedeflenmektedir. 

c. 2013 yılından itibaren öngörülen kamu destekleri ve yaptırımları; 
 

i. Yalıtım malzemelerinin satış ve uygulamalarından alınan KDV’nin 2013-2018 yılları 
arasında %1’e indirilmesi, 

ii. 2013-2023 yılları arasında yalıtım malzemelerinin satış ve uygulamaları için kullanılan 
bireysel krediler üzerindeki BSMV ve KKDF gibi dolaylı vergilerin sıfırlanması, 
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iii. 2013 yılından itibaren uygulamaya geçirilmek üzere binalarda enerji limitlerinin 
otomatik olarak düşürülmesi ve buna bağlı olarak yalıtım kalınlıklarının artırılması 
şeklinde mevzuatlar düzenlenecek, 

iv. Sektör ürünleri fiyat artışı yıllık %5 olarak öngörülmüştür, 
v. Enerji kimlik belgesi olmayan binalar G sınıfı sayılacak, 

vi. Enerji kimlik belgesinde E, F, ve G sınıfında olan binalar için Emisyon Vergisi 
getirilecek, 

vii. Bu arada, bu süreçte BEP’te belirtilen enerji kimlik belgesindeki A, B ve C grubundaki 
konut veya binalara; 
 

 Binanın statüsüne uygun olarak kullanacağı enerji birim fiyatları değişken 
olarak uygulanacak, (Örn.: A:%75, B:%80, C:%85 D: %100, E: %110, F: 
%120, G: %130 oranında enerji birim fiyatlarından kullanacak) 

 Kullanılacak banka kredilerinde konut veya bina statüsüne uygun teşvik 
modeli geliştirilecek (Örn.: A: Alınan kredinin %25’i; B: alınan kredinin 
%20’si; C: alınan kredinin %15’i hibe sayılacak ve devlet tarafından 
sübvanse edilecek) 

 A,B ve C statüsündeki konut veya binalara alım/satım vergisinde, emlak 
vergisinde, çevre temizilik vergisinde, tapu harçlarında statü A: %75, statü 
B: %50 ve statü C: %25 gibi indirimler uygulanması, 

 
Tablo 5. Isı Yalıtımı 2013- 2023 Planlaması Hesap Kabulleri ve Yalıtımı Özendirici Tedbirler 
 

YILLAR

MEVCUT KONUT  

Adet

YENİ KONUT

Adet

 TOPLAM 

KONUT   

Adet

MEVCUT 

KONUT 

 %

KULLANILAN 

YALITIM 

KALINLIKLAR

I (cm)

KDV 

ORANI    

%

KKDF    

BSMV    

%

A B C A B C A B C A B C

15%
5%

TOPLAM 10.039.000 4.161.000 14.200.000

425.000

450.000

200.000

288.000

300.000

297.000
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336.000
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378.000

405.000

1%

18%

18%

18%

18%

0%
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75% 50%
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enerji kimlik 

sınıfındaki binalara 

için enerji fiyat 

indirimi-%

0,70 10

7

0,67 7

0,50 5

Enerji verimliliği için 

alınan kredilerde 
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sübvansiyon oranları-

%

0,73

15%

BEP 'te belirtilen 

enerji kimlik 

sınıfındaki binalara 

için alım-satım 

vergisi indirimi-%

0,75

18%

16

25%
18%

20%

16

0,73 13

0,72

0,73

0,74

25%25%

735.000 1.050.000

10

2018 949.000

2023 1.350.000 1.800.000

1.300.000

2020 1.095.000 1.500.000

2019 1.022.000 1.400.000

2022 1.275.000 1.700.000

0,75

132021 1.184.000 1.600.000416.000

2017 864.000 1.200.000

13

10

2012 200.000 400.000

2015 603.000 900.000

72013 312.000 600.000

2014 450.000 750.000

0,52

0,60

2016

KABULLER TEŞVİKLER

BEP 'te belirtilen 

enerji kimlik 

sınıfındaki binalara 

için emlak vergisi 

indirimi-%

 
 
Tablo 5.’de öngörülen tedbir ve teşviklerin uygulanması halinde 2020 yılına kadar olan bir dönemde, 
konutlarda tüketilecek tahmini enerji miktarının yıllara göre dağılımı Şekil 2’de görülmektedir. Burada, 
Tablo 5’de öngörülen teşvik edici önlemler alınması halinde ve bu önlemler alınmaması halinde 
oluşacak enerji tüketimi karşılaştırılabilmektedir. Şekilden de anlaşılacağı üzere, öngörülen tedbirler 
alınmasa bile, yalıtım sektörünün kendi çabaları ve dinamikleri ile de önemli bir enerji tasarrufu 
sağlanabilecektir. Bu çabalar desteklenebilirse, elde edilecek tasarrufun bir kattan daha fazla 
artabileceği görülmektedir. 
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Şekil 2. Yıllara Göre Konutlarda Kullanılan Enerji Miktarları Grafiği 

 
Benzer şekilde, Tablo 5 ‘de verilmiş olan yalıtım özendirici tedbirlerin uygulanması ve uygulanmaması 
halinde sağlanacak olan enerji tasarrufunun parasal değeri şekil 3’de karşılaştırmalı olarak görülebilir. 
Burada,  özendirici tedbirlerin uygulanması halinde kümülatif olarak bir kattan daha fazla tasarruf elde 
edilebileceği açıkça gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Kümülatif Mukayeseli Enerji Verimlilik Grafiği 
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Bu durum CO2 emisyonu açısından değerlendirildiğinde benzer bir tablo ile karşılaşılmaktadır (şekil 
4). Diğer yandan, öngörülen teşvik edici tedbirlerin uygulanması istihdam üzerin daha farklı bir sonuç 
ortaya koyduğu görülmektedir (şekil 5). Tedbirlerin uygulanması halinde istihdamda iki kat artış 
sağlayacağı açıkça görülmektedir. Bu hususun ülkemiz açısından ne derece önem arz ettiği her 
platformda vurgulanan bir gerçektir.  
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Şekil 4. Kümülatif Mukayeseli Karbon Emisyonlar Azalım Grafiği 
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Şekil 5. Kümülatif Mukayeseli İstihdam Grafiği 

 
 



    ______________________  1805 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yalıtım Semineri 

 

SONUÇ 
 
Tablo 5’ de belirtilen yalıtımı özendirici tedbirlerin sağlanması halinde ülkemizin, devletimizin ve ülke 
bireylerinin kazanımlarını şöyle özetleyebiliriz: 
 

a. Bugün 16 milyon civarında olan yalıtımsız konut sayısı 2023 yılında 4-5 milyon seviyesine 
inecektir. Yaklaşık olarak 20 milyon adet konut stoku olacak ve 2023 yılı itibariyle yalıtımsız 
bina oranı %90 ‘lardan %30 ‘lara indirilmiş olacaktır. 

b. Yıllık ortalama 10 milyar TL ‘lik ekonomik kaybın önemli ölçüde önüne geçilmiş olacaktır. 
c. 2013 yılı ve sonrası için 2011 yılında %70 civarında olan kapasite kullanım oranı yeterli 

olmayacağından yeni yatırımlar gerekecektir. Kapasite ve üretim prosesine bağlı olarak her yıl 
10-25 arasında tesis devreye girmesi gerekecektir, 

d. 2013yılından itibaren sektörde ortalama 10,000 kişilik yeni istihdam alanı yaratılacak, 
e. Kullanılan fosil yakıtlardaki verimlilik dolayısıyla, özellikle 2012’de yürürlüğe giren ve ülkemiz 

için de artık bağlayıcı olan KYOTO sonrası KOPENHAG taahhütlerimize önemli katkı 
sağlayacaktır. 

f. Sera gazı salımı önemli ölçüde azaltılarak küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine karşı 
mücadelede önemli bir başarı sağlanmış olacaktır. 

g. Kayıt dışılığa, kalitesizliğe ve verimsizliğe önemli ve poziitif katkılar sağlayacaktır. 
h. AB uyum çalışmalarına olumlu katkı sağlamış olacaktır.  
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FIRSATININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

Özge SİPAHİOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, kentsel dönüşümde enerji verimliliği fırsatı değerlendirilmiştir. Değerlendirme kentsel 
dönüşüm fırsatı ile olası enerji verimliliğinin hem ülke ekonomisi,   hem de toplum faydaları göz önüne 
alınarak yapılmıştır. Söz konusu değerlendirme kapsamında kentsel dönüşüm tanımı, metotları ve 
enerji verimliliği için uygulanması gereken mimari tasarım ve uygulama kriterleri tanımlanmıştır. Bu 
çalışmaların sonucuna bağlı olarak, kentsel dönüşüm fırsatı ile birçok açıdan fayda sağlanmasının 
mümkün olabileceği vurgulanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, enerji verimliliği, ısı yalıtımı 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the opportunity for energy efficient buildings within the newly launched urban 
regeneration had been emphasized. The possible opportunity of energy efficiency in buildings with 
regard to the urban regeneration had been interpreted with economical and social aspects. The 
definition of urban regeneration, methodologies to be followed, design and implementation criteria had 
been expressed.  Consequently, various aspects of benefit expected to be gained through the 
regeneration action had been emphisezed.  
 
Key Words: Urban regeneration, energy efficiency, thermal insulation 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Verimlilik; kavram, terim ve ölçü olarak farklı tanımlara sahip olmakla birlikte iktisatçılar, işletmeciler ve 
mühendisler tarafından farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. En genel tanımıyla, üretim sürecine giren 
faktörlerle (girdiler) bu sürecin sonucunda çıkan ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkidir. Savurganlıktan 
uzak, kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek üretmektir.[1] 
 
Enerji verimliliği ise;  enerjinin üretiminden iletimine, tüketiminden atık aşamalarına kadar geçen 
süreçteki etkinlik çalışmalarının tümünü kapsar. 
 
Herkes tarafından kabul edilen bir gerçek vardır ki; bu da en az maliyetli enerji, verimli kullanım 
sonucu tasarruf edilen enerjidir. Enerji tasarrufu ile, kısa ve orta dönemde ülkelerin enerji teminiyle 
ilgili sorunlarının çözümüne küçümsenemeyecek katkı sağlanabilmektedir. Tasarruf edilerek 
kazanılabilecek enerjiyi üretmek için, çok daha pahalı yatırımlara ve daha uzun zamana ihtiyaç vardır. 
Oysa enerji tasarrufu, daha çabuk ve ucuza elde edilebilen bir enerji kaynağıdır. Gelişmekte olan 
ülkelerde enerji yatırımları için ayrılabilen kaynakların sınırlı olması, öte yandan ise enerji talebinin 
hızla büyümesi, enerji verimliliği stratejilerinin önemini bu ülkelerde bir kat daha artırmaktadır. Buna 
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ilave olarak enerji verimliliği, enerji üretiminden doğan çevresel kirliliğin ve ekolojik dengenin 
bozulmasının ortadan kalkmasını sağlayan bir programdır.[2] 
 
İnşaat sektörü olarak, enerji tüketiminin önemli bir payını oluşturmaktayız. Binaların en önemli 
işlevlerinden biri olan iç çevrede ısıl (termal) konfor koşullarının sağlanamaması durumunda;  tüketilen 
yakıt binayı değil atmosferi ısıtmakta, bu nedenle gerektiğinden fazla yakıt tüketilmektedir. Oysa 
günümüzdeki enerji sorunu göz önünde bulundurulduğunda, bina kabuğunun ısıl konforu minimum 
enerji kullanarak sağlaması büyük bir önem taşımaktadır.

 
[3] 

 
 
1.1. Kentsel Dönüşüm Kavramı  
 
Kentsel dönüşüm; kentsel gelişmenin, toplumsal, ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı 
ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, 
canlandırma, sağlıklı hale getirme veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama 
yapılmasıdır. Kısacası kentsel dönüşüm, ‘bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi’ olarak da 
tanımlanabilir. Kentsel dönüşüm projeleri sağlıklı koşullarda yaşamanın ve planlı şehirleşmenin 
sağladığı sayısız fırsatın yanı sıra gerek sosyal dışlanmışlığı önlemede, gerekse daha önceleri 
elverişsiz koşullarda bulunan kişilerin kendi algılamalarını şekillendirirken daha saygın bir kimlik fırsatı 
sunmak konusunda son derece faydalıdır.[4] 
 
Kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarda, birçok kentsel dönüşüm tanımı ortaya konulmuştur. Bu 
tanımlar, vurguladıkları vizyon, amaç, strateji ve yöntemlere göre kısmen farklılıklar da gösterebiliyor. 
Ancak, nasıl tanımlanırsa tanımlansın; kentsel dönüşüm, bozulma ve çökmeye uğrayan kentsel alanın 
ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla 
iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade ettiği temel kabuldür.[5] 
 
Bu çalışmada detaylı incelenecek konu ise, söz konusu dönüşüm süresince üretilecek yeni yapılarda  
Enerji tüketimi azaltılması fırsatı enerji verimliliğine dayalı önlemler ile desteklenir ise uzun vadede 
gerek toplum gerekse tekil paydaşlar için daha konforlu, çevre için daha duyarlı binalar yapma fırsatını 
elde edebiliriz. 
 
 
1.2. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm 
 
Avrupa ve Amerika’da uygulama sahaları üzerinde geliştirilen pek çok müdahale biçiminden farklı 
olarak; Türkiye’de, kentsel dönüşüm deyince akıllara ‘gecekondu bölgelerinin dönüşümü’ geliyor. 
Kentsel dönüşümün doğasına aykırı olarak, kentlerin farklı sorunlarına karşı genellikle tek ve aynı 
çözümler uygulanıyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarına neden oluşturan sorunlar, fiziksel mekânın 
dönüşümüne indirgenirken, yerleşime ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlar genellikle dikkate 
alınmıyor.[6] 
 
 
1.3. Kentsel Dönüşümün Hedefleri 
 
Kentsel dönüşüm, faaliyet alanı ve doğası gereği, mevcut şehrin yapısına ve burada yaşayan 
insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütün 
geleneklerine etki edebilmektedir. Bu nedenle, bütün planlama çalışmalarında, sosyolog, ekonomist, 
mühendis, mimar, şehir plancı ve peyzaj mimar gibi farklı disiplinlerin birlikte çalışması 
gerekmektedir.[5] 
 
Kentsel dönüşüm, beş temel amaca hizmet etmek üzere tasarlanmalıdır. 
 

1. Kentin fiziksel koşulları ile toplumsal sorunları arasında doğrudan bir ilişki kurulmalıdır. Keza, 
kentsel alanların çöküntü alanı haline gelmesindeki en önemli nedenlerden birisi toplumsal 
çökme ya da bozulmadır. Kentsel dönüşüm projeleri, temelde toplumsal bozulmanın 
nedenlerini araştırmalı ve bu bozulmayı önleyecek önerilerde bulunmalıdır. 

2. Kentsel dönüşüm; kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak sürekli değişim 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/kavrami/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/kentsel/


    ______________________  1811 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yalıtım Semineri 

 

ihtiyacına cevap vermelidir. Bir başka deyişle, kentsel dönüşüm projeleri kentin hızla büyüyen, 
değişen ve bozulan dokusunda ortaya çıkan yeni fiziksel, toplumsal, ekonomik, çevresel ve 
altyapısal ihtiyaçlara göre, kent parçalarının yeniden geliştirilmesine olanak sağlamalıdır. 

3. Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı bir ekonomik kalkınma modeli/yaklaşımını ortaya 
konulmalıdır. 

4. Fiziksel ve toplumsal bozulmanın yanı sıra, kentsel alanların çöküntü bölgeleri haline 
gelmesinin önemli nedenlerinden birisi de, bu alanların ekonomik canlılıklarını yitirmesidir. 
Kentsel dönüşüm projeleri, fiziksel ve toplumsal çöküntü alanları haline gelen kent 
parçalarında ekonomik canlılığı yeniden getirecek stratejileri geliştirmeyi ve böylece kentsel 
refah ve yasam kalitesini artırmayı amaçlamalıdır. 

5. Kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya 
yönelik stratejilerin ortaya konulmasıdır. 

 

Kentsel Dönüşüm projelerinde bölgenin sorunları ve potansiyellerinin niteliğine bağlı olarak, bu 
hedeflerden biri veya bir kaçı ön plana çıkabilmektedir.[7] 
 
 
1.4. Kentsel Dönüşüm Yöntemleri 
 
Kentsel dönüşüm, mevcut kent yapısının yenilenmesi için yapılan uygulamaları içinde toplayan genel 
bir kavramdır. Ancak, bu uygulama biçimlerinin tanımlanmasında pek çok farklı görüş ortaya 
çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni, dünyanın farklı ülkelerindeki bilim insanlarının çeşitli isimlerle 
tanımladığı bu uygulama biçimlerinin Türkçeye uyarlanmasında yaşanan terminoloji karmaşasıdır. 
Kentsel dönüşümün içinde barındırdığı dokuz farklı uygulama biçimi aşağıda özetlenmektedir: 
Yenileme (renewal): “Gerek yerleşme düzeni, gerekse mevcut yapıların durumu bakımından yaşama 
ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi olanağı bulunmayan alanlardaki yapıların tümünün veya bir 
bölümünün ortadan kaldırılarak yeniden imar edilmesi” yenileme olarak tanımlanmaktadır.[8]  
Sağlıklaştırma (rehabilitation): “Eski kent dokusunun ve çöküntü alanlarının kısmi yenileme ile 
kullanıma açılması” olarak ifade edilmektedir.[9] 
Koruma (conservation): “Toplumun geçmişteki sosyal ve ekonomik koşullarını, kültürel değerlerini 
yansıtan fiziksel yapısının, yaşanan değişim ve gelişimler nedeniyle yok olmasının engellenmesi,  
kentsel dokunun çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi, kültürel varlıkların topluma faydalı, ekonomik ve 
işlevsel koşullarla sağlıklaştırılması” şeklinde tanımlanmaktadır.[10] 
Yeniden canlandırma (revitalization): “Eski canlılığını kaybetmiş kentsel alanların, özellikle de tarihi 
kent merkezlerinin alınacak sosyal önlemlerle yeniden canlılık kazanmasını sağlamak” şeklinde 
tanımlanmaktadır.[9] 
Yeniden geliştirme (redevelopment): “Ekonomik ve yapısal özellikleri, iyileştirilmesine imkan 
vermeyecek ölçüde kötüleşmiş olan alt gelir gruplarının konutlarının yıkılması ve bunların oluşturduğu 
kent bölümlerinin yeni bir tasarım düzeni içinde geliştirilmesi” olarak tanımlanmaktadır.[8] 
Düzenleme (improvement): “Bir kentin, bir kasabanın tümünün veya bir yerleşim yerinin bir 
bölümünün kendiliğinden gelişmesine engel olmak, bu gelişmeye toplum yararına biçim vermek 
amacıyla, yerleşim yerinin işlevleriyle toprak kullanımı arasında bir ilişki kurmayı öngören, geleceğe 
dönük kamusal bir eylem türü” olarak tanımlanmaktadır.[8] 
Temizleme (clearance): “Alt gelir gruplarının yaşadığı bölgelerdeki konutların ve diğer yapıların 
sağlığa aykırı niteliklerinin giderilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.[8] 
Yeniden Üretim (regeneration): “Tamamen yok olmuş bozulmuş, köhnemiş alanların yeniden 
üretilmesi, olarak ifade edilmektedir. 
Kalitenin yükseltilmesi: “Uygulama alanında yaşayanların sosyo-ekonomik açıdan statü ve yaşam 
kalitelerinde önemli ölçüde değişiklik yaşanmadan; fiziksel çevrenin iyileştirilmesi” olarak ifade 
edilmektedir. 
Soylulaştırma: “Sosyo-kültürel açıdan bozulmuş, köhnemiş, dolayısıyla fiziksel çevresi de bozulmuş 
alanlarda, özellikle de tarihi kent parçalarında sosyal yapının geliştirilmesi” olarak ifade edilmektedir. 
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2. KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARININ 
İRDELENMESİ  
 
İlgili kentsel dönüşüm projesinde öncelikli olarak riskli binanın tespiti yapılması gerekir. Çevre ve 
Şehirliğinin ilgili web sitesinde konuya yetkili kurum, kuruluş, belediye, üniversiteler tanımlanmıştır.[12] 
Kentsel dönüşümde mevcut kent yapısının revizyonunda,  bildiride bahsedilen 9 farklı uygulama 
biçiminden Yenileme (renewal), Yeniden geliştirme (redevelopment), Temizleme (clearance), Yeniden 
Üretim (regeneration), ağırlıklı olarak mevcut konut stoğunun yenilenmesi çalışmalarını kapsaması 
nedeni ile yeni üretilen projelerin TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Standardı kriterleri doğrultusunda 
planlanması zorunlu bir uygulamadır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre kentsel 
dönüşüme uğrayarak yeniden yapılan projelerde enerji verimliliği kriterleri baz alınarak aşağıdaki ilave 
kriterler talep edilmektedir.  
 
 
2.1. Mimari Proje Tasarımları ve Uygulama Kriterleri 
 

 Binanın bulunduğu konum; güneş, nem ve rüzgar etkisi dikkate alınarak ısıtma, soğutma, 
Havalandırma ve aydınlatma imkanlarından en üst düzeyde yararlanılmalıdır. 

 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı araştırılmalıdır. 

 Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtım projesindeki malzemeler ve nokta 
detayları ile bütünlük sağlamalı, ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı duvar, duvar 
pencere, duvar taban ve taban döşeme duvar bileşim detaylarını içermelidir. 

 Isı kaybeden düşey dış yüzeylerinin toplam alanının %60’ı ve üzerindeki oranlarda camlama 
yapılan binalarda pencere sisteminin ısıl geçirgenlik katsayısının (Up) 2,1 W/m2K’den büyük 
olmayacak şekilde tasarımlanması ve diğer ısı kaybeden bölümlerinin ısıl geçirgenlik 
katsayılarının TS 825 standardında tavsiye edilen değerlerden %25 daha küçük olmasının 
sağlanması durumunda, bu binalar TS 825 standardına uygun olarak kabul edilir. Söz konusu 
binalar için ısı yalıtım projesi ve hesaplamalar aynen yapılır, bu hesaplamalar içerisinde 
yukarıdaki belirtilen şartların yerine getirildiği ayrıca gösterilmelidir. 

 Her bir iklim bölgesi için bina kabuğunu oluşturan; ısıtılan hacimleri ayıran duvar, döşeme ve 
taban ile tavan ve çatılar için alınacak “U” değerlerinden herhangi biri veya birkaçının tavsiye 
edilen değerlerden %25 daha büyük olması durumunda, diğer “U” değerlerinden biri veya bir 
kaçı için seçilecek değer/değerler, standartta tavsiye edilen değerin/değerlerin %25’inden 
daha düşük olmamalıdır. Bu durum, tavsiye edilen değerlerin %25’inden daha düşük 
değerlerin seçilerek uygulanmasına engel olmaz. Ancak belirtilen bu özel durum sebebiyle, 
binanın ısı kaybeden söz konusu yapı bileşenlerinden herhangi birinin veya bir kaçının tavsiye 
edilen değerin/değerlerin %25’inden daha düşük olarak uygulanması durumunda bile, TS 825 
standardında verilen hesaplama yöntemi içerisinde kullanılacak olan değer için, tavsiye edilen 
değere göre %25 oranında düşük olarak tasarımlandığı varsayılarak hesaplara yansıtılır. 

 Yeni yapılacak binalar için ısı yalıtım raporu hazırlandığı durumlarda,  iç yüzeyden dış yüzeye 
doğru oluşturulan katmandaki yapı ve ısı yalıtım malzemeleri, giydirme cam cephenin iç 
yüzeyindeki cama yapıştırılan film tabakasının ısıl geçirgenlik katsayısı, giydirme cam cepheli 
binanın bulunduğu iklim bölgesindeki TS 825 standardında tavsiye edilmiş olan ısıl geçirgenlik 
katsayısından büyük olamaz. 

 Yeni yapılacak binalarda; ısıtma ve soğutma sistemlerinin tasarım ve uygulaması kriterleri 2 
hususa göre planlanır. Toplam kullanım alanının 1.000 m’den büyük olması halinde merkezi 
ısıtma sistemi yapılır. Merkezi ısıtma ve/veya kullanım alanı 250 m2’nin üstünde olup bireysel 
ısıtma sistemine sahip gaz yakıt kullanılan binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar kullanılır. 
Merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılan binalarda, sıcaklık kontrol ekipmanları ile ısı merkezinde iç 
ve/veya dış hava sıcaklığına bağlı kontrol ekipmanlarının kullanılması zorunludur. Binaların 
ısıtma tesisatında kullanılan pompa grupları, zamana, basınca veya akışkan debisine göre 
değişken devirli seçilir. 

 Kenstsel dönüşüm sürecine uğramış kamu yapıları öncelikli olmak üzere tüm yapılarda 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve kojenerasyon sistemleri tercih edilmelidir. 
Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2’nin tasarımında kojenerasyon sistemlerinin uygulama 
imkanları analiz edilir. İnşaat maliyetinin yüzde onunu geçmeyen uygulamalar yapılır. Yeni 
yapılacak olan ve kullanım alanı 1.000m’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri 
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konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak 
su sistemlerinde güneş enerjisi toplayıcıları ile sistemin desteklenmesi zorunludur. 

 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde öngörülen bütün mimari, mekanik, elektrik ve 
aydınlatma sistemleri ile ilgili konularda Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar 
sorumluluğunda, sistemler, ilgili raporda belirtilen periyotlarda ve ilgili standartlarda belirtilen 
ve sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur. Sistemlerin verimliliği 
sağlanır. 

 
 
2.2. Enerji Kimlik Belgesi 
 
Binaların Enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıfı, yalıtım özellikleri, ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi 
konularının belgelendirilmesini sağlayan, Enerji Kimlik Belgesi vermeye Yetkili Kuruluş tarafından 
hazırlanan ve ilgili idarece onaylanan evraktır. Yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Toplam kullanım alanı 1.000 m² üzerinde olan mevcut binalar için hazırlanır. Enerji 
Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince 
muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. 
Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, malsahibi tarafından alıcı veya 
kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir. 
 
 
 
 
3. KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARININ 
İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE İRDELENMESİ  

 

Kentsel Dönüşüm yöntemleri kapsamında,  Türkiye genelinde 20 yılda 14 milyon konutun elden 
geçirilmesi planlanmakla birlikte, dönüşüm öncelikli olarak riskli alanlar olarak görülen İstanbul 
ilçelerinden Avcılar, Zeytinburnu, Ümraniye ve Pendik ilçelerinden başlayarak İstanbul ve tüm Türkiye 
ölçeğine yayılması planlanıyor. Dönüşümün Türkiye'ye maliyetinin 350- 400 milyar dolar olması 
beklenirken, bu rakamın 100 milyar dolarlık bir bölümü ise İstanbul'a ait olması öngörülüyor.[12]  
 
Kentsel dönüşümün beraberinde getireceği enerji verimliliğine yönelik uygulamalardan bazıları özetle; 
  

 Binalarda ısı ve gürültü yalıtımından sonra su yalıtımı da zorunlu hale gelmesi ve yapının 
ekonomik ömrünü uzatan su yalıtımına ilişkin gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda yapı 
kullanma izni verilmemesi 

 Afet riski altındaki alanların dönüştürüldüğü bölgelerde, çöplerin daha sağlıklı toplanması ve 
görüntü kirliliğinin önlenmesi için çöp konteynerlerinin yer altına konulması  

 Dönüşüm kapsamında inşa edilecek evlerde, lavabo kenarına, atık bitkisel yağların 
dökülebileceği ayrı bir kanal yapılması  

  
Şeklinde öngörülmektedir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Önemi her geçen gün artan ve yaygın bir uygulama alanı bulan kentsel dönüşüm uygulamaları hem 
sosyal hem de teknik bakımdan detaylı olarak irdelenmesi ve sorgulanması gereken projelerdir. 
Dönüşüm alanlarında yaşayan insanların alıştıkları yaşam alanlarından ayrılması ve kentin uzak 
bölgelerine tahliyesi riskler taşımakla beraber, mevcut stoğun yenilenmesi ve enerji verimliliği 
konusundaki katkıları sebebi ile büyük bir fırsat olarak da değerlendirilmelidir. 
 
İstanbul ölçeğinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projeleri öncelikle ilk 5 yıllık planda yaklaşık 
olarak 300.000 adet bina,  20 yılda ise 2 milyon konutun yenilenmesini kapsaması sebebi ile vade 
sonunda ülke ekonomisine en az 300 milyar dolarlık ekonomik fayda sağlanması beklenmektedir. Bu 

http://www.bloomberght.com/etiket/kentsel_dönüşüm
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değerler ülke ölçeğinde düşünülecek olursa sağlanacak ekonomik faydanın boyutları daha iyi 
anlaşılabilir. Türkiye’de son dönemde gündeme gelmiş olan kentsel dönüşüm uygulamalarında, bu 
tüketimin azaltılması fırsatı enerji verimliliğine dayalı önlemler ile desteklenir ise, uzun vadede tüm 
toplum için daha konforlu, çevre için daha duyarlı binalar yapma fırsatını elde edebiliriz. Deprem riski 
göz önüne alındığında ise kentsel dönüşümüm sağlayacağı faydaya paha biçmek mümkün 
olmayacaktır.    
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MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 
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ÖZET 
 
Son yıllarda İklimlendirme, Soğutma ve Klima uygulamaları yaygınlaştıkça soğuk hatların yalıtımında 
gittikçe önem kazanmaktadır. Soğutmaya yapılan harcamaların ısıtmaya oranla daha fazla olduğu 
dikkate alınırsa (soğutma için gereken enerji her zaman ısıtma için gereken enerjiden fazladır), 
soğutma sistemlerinde yalıtımın önemi daha da belirgin hale gelir. 
 
Yanlış malzeme seçimi ve hatalı uygulama, sistem devreye alındıktan sonra giderilmesi güç sorunlar 
ortaya çıkardığı gibi ekonomik anlamda da kullanıcıya büyük maliyetler yüklemektedir. Özellikle, 
kullanılan yalıtım malzemelerinin su buharı geçişine karşı gösterdiği direnç, yalıtımın sağlıklı olarak 
vazifesini yetire getirip getiremeyeceği ile de doğrudan ilgilidir. Netice olarak yalıtım malzemesinin ve 
yalıtım kalınlığının doğru seçilmesi büyük önem taşır. Aksi takdirde hem yalıtım malzemesinin içinde 
istenmeyen yoğuşmalar oluşabilir bu da istenen ısı verimliliği temin edilememesine yol açar. Yalıtım 
kalınlıklarının  seçiminde ürünün sağlayacağı enerji verimliliğinin yanında, ekonomik bedeli, 
uygulanabilme kolaylığı, mekandaki hacim kaybı ve diğer özellikler dikkate alınmalıdır.  
 
Bu bildiride soğuk hatların yalıtımında kullanılacak olan malzemelerde aranılması gereken temel 
nitelikler ile uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar irdelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tesisat yalıtımı, Soğuk Hatların Yalıtımı, Yoğuşma, Elastomerik Kauçuk, Buhar 
Difüzyon Direnci 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In last years, the insulation of cold installations and fittings are getting more and more important due to 
wide usage of HVAC systems. If it is considered that the cost of cooling is more than heating (the 
quantity of energy needed for cooling is more than the heating ) its more obvious to see the 
importance of insulation of cooling systems. 
 
Usage of wrong material and unsufficient applications can be very costly especially after the system is 
started to be used. It is very important that the material used in insulation has to be resistant to vapor 
transfer for a healty and long life insulation. As a result, the right selection of insulation material and 
insulation thickness is very important. Otherwise inside of insulation material there can be unwanted 
condensation which will cause poor, ineffective insulation. 
When the thickness of insulation material is selected, besides of the effectivenes, the cost of material, 
easy handling and application of material and the loss of the volume in the area are also important 
factors to be considered. 
 
In this chapter, the main criterias in selecting the proper insulation material in cooling systems and 
other main specifications and points will be analyzed. 
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1. GİRİŞ  

 
Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme  “ısı yalıtımı” 
denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için 
uygulanır. 
 
Tesisatta ısı yalıtımı hat içerisinden geçen akışkan sıcaklığına göre 3’e ayrılır. 
 
Soğuk Hatlar : Akışkan sıcaklığı < +6°C 
Ilık Hatlar : +6°C < Akışkan sıcaklığı < +100°C 
Sıcak Hatlar : +100°C < Akışkan sıcaklığı 
 
Tesisatta Isı yalıtımı, sıcak hatlarda ısı kayıplarını, soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek için yapılır.  
Enerji verimliliği ve sistemin ömrü boyunca performansından hiçbir şey kaybetmeden çalışabilmesi için 
doğru yalıtım malzemesi seçiminden önce, bir yalıtım malzemesini belirleyen temel özellikleri 
sıralayacak olursak; 
 
Düşük Isı İletkenlik Katsayısı ( λ ), 
Yüksek Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı ( µ ), 
Yangın Dayanımı, 
Gözenek Yapısı 
İşletmede Kullanım Sıcaklık Aralığı, 
Mekanik Dayanım ve Stabilite, 
Korozyon Riskinin az olması 
Malzemenin yangın esnasında çıkardığı zehirli gaz miktarı (Toksisite) 
Duman yoğunluğu (Opasite) 
Geri dönüşebilir malzeme olması, 
Elastikiyet ve Uygulama Kolaylığı, 
Ekonomikliği v.s. 
 
gibi özellikler karşımıza çıkar.  
 
 
1.1. Isı İletim Katsayısı ( λ - W/m.˚ K )  
 
Isı iletkem katsayısı ( λ ) şöyle tariflenir; 
 
Homojen bir malzemenin kararlı hal şartlarında birbirine dik 1 m mesafedeki, 1m² iki yüzeyi arasından 
sıcaklık farkı 1˚C olduğunda birim zamanda geçen ısı miktarıdır. (Diğer dört yüzeyde ısı geçişi yoktur.) 
Yalıtım malzemelerinin düşük ısı iletkenliğine sahip olması en önemli kriterdir. ISO ve CEN 
Standartlarına göre bir malzeme λ 0,065 W/mK ise ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir. 
 

 
 

Aşağıda soğutma sistemlerinde kullanılan çeşitli yalıtım malzemelerinin ısı iletkenlik değerleri 
verilmiştir.( Tablo 1) 
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Tablo 1. Bazı Yalıtım Malzemelerinin Isı İletkenlik Katsayıları 
 

CAMYÜNÜ 10 ˚ C ‘de = 0.034 - 0.036 W /m.˚K 

TAŞYÜNÜ  10 ˚ C ‘de = 0.034 - 0.036 W /m.˚K 

XPS POLİSTİREN KÖPÜK 10 ˚ C ‘de = 0.024 - 0.028 W /m.˚K 

EPS POLİSTİREN KÖPÜK 10 ˚ C ‘de = 0.035 - 0.040 W /m.˚K 

POLİETİLEN KÖPÜK   0 ˚ C ‘de = 0.038 - 0.046 W /m.˚K 

ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ   0 ˚ C ‘de = 0.036 - 0.040 W /m.˚K 

CAM KÖPÜĞÜ 10 ˚ C ‘de = 0.046 - 0.050 W /m.˚K 

 
Isı İletim katsayısına etki eden faktörler (malzemeye bağlı olanlar) 

 
Malzemenin yoğunluğu 
Malzeme tipi ( Levha,Boru,Dökme v.s.) 
Malzemenin içindeki nem miktarı 
Malzemenin buhar difüzyon direnç faktörü 
Gözenek, lif, hava dağılımı ve yapısı 
 
 
1.2. Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı ( µ ) 
 
Hava içerisinde bir miktar su buharı bulundurur. Isının sıcak taraftan soğuk tarafa geçiş yaptığı gibi su 
buharı da sıcaklık ve bağıl neme bağlı olarak, kısmı basınç ile yüksek nem oranına sahip ortamdan, 
düşük nem oranına sahip ortama akar. Bu akış gerçekleşirken buhar, direnç ile karşılaşır. (Buhar 
difüzyon direnci).  
 
Buhar difüzyon direnci tesisatta yoğuşma olup olmayacağını doğrudan etkileyen faktörlerin başında 
gelir. 
 
Nem akışının hangi miktarda olacağı, ortam şartlarından başka, iki ortam arasında bulunan 
malzemelerin nem geçişine karşı gösterdikleri dirence de bağlıdır. Her malzemenin 1 m² lik yüzeyi 
kalınlığına bağlı olarak buhar difüzyonuna karşı koyar. Bu direncin havanın buhar difüzyon direncine 
oranlamasına buhar difüzyon direnç katsayısı denir ve µ işareti ile gösterilir. ( µ =Havanın Su Buharı 
Geçirgenliği / Malzemenin Su Buharı Geçirgenliği) Havanın buhar difüzyon direnç katsayısı µ = 1 
kabul edilmiştir. µ değeri yüksek olan yalıtım malzemesi tek başına yeterli bir şart değildir. Aynı 
zamanda yalıtım malzemesinin kalınlığının da doğru seçilmesi gereklidir. ( µ.e ) değeri bize aynı 
kalınlıktaki havanın direncine eşit değeri verir. Örneğin µ değeri 7000 olan 19 mm kalınlığındaki bir 
malzemenin havaya eşit direnci 133 metre’dir. 
 
Buhar Difüzyon Direnç Katsayısına Etki eden Faktörler: 

 
1. Malzemeye bağlı olmayan, sıcaklık 
2. Malzemeye bağlı olan 
 

Kapalı hücreli olması 
Küçük hücreli olması 
Hücre duvarları arasındaki kohezyon kuvveti 
Hücre cidar kalınlığı 
Malzemenin kalınlığı boyunca homojen olması 
 
Tablo 2 de bazı yalıtım malzemelerinin buhar difüzyon direnç katsayıları verilmiştir. 
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Tablo 2. Bazı Malzemelerin µ Değerleri 
 

Aluminyum,Bakır v.s gibi 
Metaller 

∞ 

Cam ∞ 

Beton 28 

Sıva 20 

Bitümlü Membran 3.000-100.000 

Tuğla 6-10 

XPS Polistren 100-400 

EPS Polistren 70-100 

Mineral Yünler 1-1,2 

Poliüretan Köpük 40-100 

Polietilen Köpük 1000-7000 

Elastomerik Kauçuk Köpüğü 1500-15000 

 
 
1.3. Yoğuşma 
 
İçinden düşük sıcaklıkta akışkan geçen hatların sıcaklığı, genellikle bulundukları ortamın sıcaklığından 
düşüktür. Ortamın bağıl nem değerine bağlı olarak, hattın yüzey sıcaklı ve ortam sıcaklığı arasındaki 
farkın yüksek olması, hat yüzeyinde nem birikmesi yani yoğuşma olayının gerçekleşmesine neden 
olur. 
 
Aşağıda farklı ortam sıcaklıkları ve bağıl nem oranlarına bağlı olarak havanın içerisindeki en yüksek 
su buharı miktarları ve yüzeyde yoğuşma olmaması için ortam sıcaklığından inilebilecek en yüksek 
sıcaklık farkları verilmiştir. Bağıl nem, havanın doymuşluk haline oranla içerisinde % olarak taşıdığı su 
buharı miktarına verilen isimdir. 
 
Tablo 2. Yoğuşma Olmaması İçin Ortam Sıcaklığından İnilebilecek Max. Sıcaklık Farkları  
 

Ortam 
Sıcaklığı  

Max. 
Su 
Buharı 

Havanın çeşitli bağıl nem oranlarına göre yoğuşma olmaksızın inilebilecek max. 
sıcaklık değerleri ( Ortam sıcaklığından düşülebilecek max. sıcaklık farkı ) 

˚ C Gr/Kg % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 

- 20 0.65 12 9.1 7.0 5.2 3.7 2.9 2.3 1.7 1.1 0.6 

- 10 1.64 12.9 9.9 7.6 5.7 3.9 3.2 2.5 1.8 1.2 0.6 

0 3.76 13.9 10.7 8.1 6.0 4.2 3.5 2.7 1.9 1.3 0.7 

10 7.64 16.0 12.6 10.0 7.4 5.2 4.2 3.3 2.4 1.6 0.8 

20 14.7 18.1 14.0 10.7 8.0 5.6 4.6 3.6 2.6 1.7 0.8 

26 21.0 18.9 14.7 11.2 8.4 5.9 4.8 3.7 2.7 1.8 0.9 

30 26.4 19.5 15.1 11.6 8.6 6.1 5.0 3.8 2.8 1.8 0.9 

35 34.8 20.2 15.7 12.0 9.0 6.3 5.1 4.0 2.9 1.9 0.9 

 
1.3.1. Yoğuşma Probleminin Isı İletkenlik Katsayısı λ’ ya Etkisi  
 
Yoğuşma boru yüzeyinde (yalıtım malzemesinin iç kesitinde) veya yalıtım malzemesinin dış kesitinde 
meydana gelebilir. 
 
Yoğuşmanın yalıtım malzemesinin dış yüzeyinde oluşma nedeni, bu yüzeyin sıcaklığının çiğ noktası 
sıcaklığından düşük olmasıdır. Buda yalıtım malzemesinin kalınlığının doğru seçilmediğini gösterir. Bu 
durum sistemin gerekli performans ile çalışmasına engeldir. 
 
Yoğuşma malzeme iç kesitinde ise bu durum daha tehlikelidir. Sistem performansının yetersizliğinin 
yanı sıra metal elemanların korozif etkiden dolayı paslanmasına ve çürümesine neden olur. İç kesitte 
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yoğuşma bölgesi oluşmasının sebepleri buhar difüzyon direnci düşük malzemelerin kullanılması ya da 
uygulamada hava geçişine imkan sağlayacak hataların yapılmasıdır. 
 
Düşük buhar difüzyon direncine sahip malzemeler içerisinde zamanla su buharı toplanır. Yalıtım 
malzemesi ıslandığı için ısı iletim katsayısında zamanla ciddi düşüş olur. Dolayısı ile yalıtım 
malzemesi görevini yapamamaya başlar.  
 
Aşağıda bazı malzemeleri ilk uygulama (kuru hal) ve uygulamadan bir yıl sonraki (ıslak hal) değerleri 
verilmiştir.(Tablo3) 
 
Tablo 3. Bazı Malzemelerin İlk Uygulama Anındaki İle 1 Yıl Sonraki Değerleri ( Akışkan Sıcaklığı 12˚ 
C, Ortam Sıcaklığı 26˚ C Kabul Edilmiştir. ) 
 

  CAMYÜNÜ POLİÜRETAN KÖPÜK KAUÇUK KÖPÜĞÜ 

Kuru Hal (20˚C) λ=0.040 W/mK (20˚C) λ=0.038 W/mK (20˚C) λ=0.040 W/mK 

Yalıtım 
Kalınlığı 
(mm) 

Birim Isı 
Kaybı K değeri 

Birim Isı 
Kaybı K değeri 

Birim Isı 
Kaybı K değeri 

Q/m²W W/mK Q/m²W W/mK Q/m²W W/mK 

25 -17,1 1,20 -18,2 1,30 -18,2 1,30 

40 -12,1 0,87 -12,2 0,87 -12,0 0,86 

50 -10,4 0,74 -10,3 0,74 -9,8 0,70 

Islak Hal (20˚C) λ=0.075 W/mK (20˚C) λ=0.050 W/mK (20˚C) λ=0.038 W/mK 

25 -26,6 1,90 -21,8 1,56 -18,2 1,30 

40 -20,3 1,45 -15,6 1,11 -12,0 0,86 

50 -17,7 1,26 -13,2 0,94 -9,8 0,70 

 
1.3.2. Yoğuşma Olmaması İçin Temel Şart Ty > Tç 
 
Soğutma sistemleri yalıtımında yoğuşma olmaması için temel şart, yalıtım yüzey sıcaklığının çiğ 
noktası sıcaklığından yüksek olmasıdır. Bilindiği gibi ortam havası içerisinde sıcaklık ve bağıl nem 
oranına bağlı olarak bir miktar su buharı içermekte ve bu su buharı soğuk yüzeylerde (Çiğ noktası 
sıcaklığı=Yalıtım üzeri yüzey sıcaklığı) yoğuşmaktadır. Ortam havasının çeşitli sıcaklık ve bağıl nem 
oranlarına bağlı olarak yoğuşma dereceleri Tablo 1’de görülmektedir. (Ortam sıcaklığı - inilebilecek 
max. sıcaklık farkı= Kritik yoğuşma derecesini vermektedir.) Örneğin 26 ˚C ortam sıcaklığındaki hava 
içerisinde 21 gr/kg su buharı içerir ve %85 bağıl nemliliğe sahip bir ortamda 23.3 ˚C bir yüzey 
bulduğunda içerisinde bulunan su buharını soğuk yüzeye bırakır.( 26 - 2.7 = 23.3 ˚C ) 
 
1.3.3. Yoğuşma Olmaması İçin Gerekli Yalıtım Kalınlığı Hesabı  
 
Soğutma sistemleri yalıtımında ortamdan akışkana geçen enerjiyi minimize edebilmek için gerekli 
malzeme kalınlığının tesbiti, yalıtım malzemesinin bulunduğu ortam sıcaklığındaki ısı iletkenlik 
katsayısı, akışkan sıcaklığı, ortam koşulları ( Dış yüzey kaplaması, rüzgar hızı v.s ) ve ısı transfer 
yüzey alanı gibi değerler bilindikten sonra hesaplanabilir. Birim yüzey alanından olan ısı transferi 
miktarı aşağıdaki formüllerle bulunur. 
Düzlem yüzeyler için ısı geçişi  
 

qs = ( tis-tos ) / R  (1) 
 

Silindirik yüzeylerdeki ısı geçişi  
 
qs = ( tis-tos ) / [[ rs ln (r1/ri)]/k1+[rs ln (rs/r1)]/k2]  (2) 
 

Boru yüzeyinin birim alanı başına ısı geçişi ise  
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qo = qs ( rs / ri )  (3) 
 
qs = Yalıtım dış yüzeyinin birim alanı başına geçen ısı miktarı ( W/m2)  
R = Yüzeyden yüzeye ısıl direnç ( K m² / W ) 
k1 , k2 = Ortalama sıcaklık değerlerinde hesaplanmış ısı iletim katsayısı ( W / m²K ) 
qo = Boru yüzeyinin birim alanı başına ısı geçişi (W/m2)  
r1 = Yalıtım orta tabakasının dış yarı çapı ( m ) 
ri = Yalıtım iç yarı çapı ( m ) 
rs = Yalıtım dış yarı çapı ( m )  
tis = İç yüzey sıcaklığı ( ˚C ) 
tos = Dış yüzey sıcaklığı ( ˚C )  
 
Soğutma sistemlerinde yoğuşma olmaması için gerekli yalıtım kalınlığı da aşağıdaki formüllerle 
bulunur. 
Silindirik yüzeylerde yalıtım kalınlığı  
 
e = (2 λ .( tç-ti )) / (α . (ta-tç ))  (4) 
 
Düz yüzeylerde yalıtım kalınlığı  
 
e = ((λ / α) ( tç-ti )) / (ta-tç)  (5)  
 
Yalıtım üzeri yüzey sıcaklıkları ise aşağıdaki formüllerle hesaplanır. 
 
Silindirik yüzeylerde yüzey sıcaklığı; 
 

ty = (( ti-ta ) / (1+ ((α /(2 λ) ) (d+2e).(ln ((d+2e)/d)) + ta  (6) 
 

Düzlem yüzeylerde yüzey sıcaklığı  
 
ty = (( ti-ta ) / ((e .α ) / λ ) +1 ) + ta  (7) 

 
e = Yalıtım kalınlığı (m)  
λ = Isı iletkenlik Katsayısı W /m.˚K 
tç = Çiğ noktası ( Yoğuşma ) sıcaklığı ( ˚C )  
ti = Akışkan sıcaklığı ( ˚C )  
α = Dış yüzey film katsayısı ( W / m² ˚K ) 
ta = Ortam sıcaklığı ( ˚C )  
ty = Yüzey sıcaklığı ( ˚C )  
d = Boru dış çapı ( Yalıtm iç çapı ) (m) 
 
 
 
 
2. UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ NOKTALAR  
 

 Soğutma sistemleri yalıtımında mutlaka kapalı gözenekli ve ( µ ) katsayısı yüksek malzemeler 
seçilmeli, mineral yün gibi açık gözenekli malzemelerden kaçınılmalıdır. 

 Yalıtımda ısı köprülüleri oluşturulmamalıdır. 

 Dış yüzey kaplamasının cinsine göre yüzey film katsayısı ( α ) dikkate alınmalıdır. 

 Sistemde kullanılan tüm armatürler yalıtılmalıdır. 

 ( µ ) değeri düşük kapalı gözenekli malzemeler kullanılıyor ise buhar kesici ile kaplanmalı, 
yırtılma ve delinmelere karşı önlem alınmalıdır. 

 Yalıtım yapılan borunun hava ile teması kesinlikle kesilmelidir. 

 Yalıtım malzemelerinin ek yerleri özel yapıştırıcılarla birleştirilmeli ve ek yerleri bantlanmalıdır. 

 Çelik boru ve tanklarda uygulama yapılacak ise yüzeyler pas’tan arındırılarak anti korozif boya 
uygulanmalıdır. Bu boya uygulandıktan sonra 24-48 saat beklenmelidir. 



    ______________________  1823 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yalıtım Semineri 

 

 Yalıtım tamamlandıktan 36 saat sonra iç ortamda ise yağlı boya dış ortamda ise UV’ye 
dayanıklı boya ile kaplanmalıdır. ( İki kattan az olmamak üzere.) 

 Yalıtım üzeri metal ceketlerle kaplanacak ise, metal birleştirme vidalarının yalıtımı delmemesi 
için yeterli boşluk bırakılmalıdır.  

 Birkaç hattın yan yana gittiği yerlerde, yeterli hava sirkülasyonunun sağlanabilmesi için 
yalıtımdan sonra en az boru çapı kadar boşluklar bırakılmalıdır. Bu sıcak ve nemli ortamlarda 
yoğuşmaya karşı ekstra bir önlem oluşturur. 

 Yalıtım bantları gerdirilmeden uygulanmalıdır.  

 Uygulama sistemler çalışırken değil uygun ortam sıcaklığında yapılmamalıdır. Uygulama 
yapıldıktan sonra sistemi çalıştırmak için en az 36 saat beklenmelidir. 

 
 
 
SONUÇ 
 
Soğuk hatların yalıtımında en önemli kriter uygun malzeme seçimidir. Kullanılacak malzeme kapalı 
gözenekli, buhar difüzyon direnci yüksek malzeme olmalıdır. Soğuk hatlarda açık gözenekli yalıtım 
malzemeleri yoğuşma tehlikesi yaratır. Yanlış seçim ile yalıtım azami ölçülerde dahi yoğuşma ile 
birlikte ileriki yıllarda ilk günkü enerji tasarruf değerlerini kaybeder.  
 
Doğru teknik değerlere uygun malzeme seçimi, yalıtımın ömrü ile birlikte sistemin ömrünü 
belirleyecektir. Bunun yanında bu ömrü uzatmak kaliteli bir uygulama ile mümkün olacaktır. 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] 1998 ASHRE Refrigeration Handbook (SI) 
[2] Dr.Peter WÖSS ( µ- faktörü kalite belirleyici mi yoksa yarışma sayısı mı ?- Termoklima- 42. Sayı ) 
[3] Ecvet BİNYILDIZ (Soğuk tesisat yalıtımlarında her zaman buhar kesici gerekli mi ? - 5.Ulusal 

Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı ) 
[4] ASHRE Fundamentals ( Isı Yalıtımı ve Buhar Kesiciler-Bölüm 20 – TTMD Yayınları) 
[5] Prof.Dr. Hikmet KARAKOÇ – Orhan TURAN - Ecvet BİNYILDIZ ( IsıYalıtım Kitabı – Ode Yayınları)  
[6] Cüneyt ÖZYAMAN – Soğuk boru tesisatlarının ısı yalıtımında µ’nin etkisi (Soğutma Dünyası – 

6.Sayı) 
[7] Okan Murat ERENOĞLU Tesisatlarda Elastomerik Kauçuk Köpüğü Malzemelerinin Kullanılma 

Nedenleri (TMMOB-MMO Yalıtım Kongresi Mart 2001) 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Ali ALANÇAY 
 
1986 yılı İzmir doğumludur. 2010 yılında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Makine 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına Dinamik Isı firmasında devam etmektedir. 
 
Metin AKDAŞ 
 
1963 Niğde doğumlu.1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği fakültesinden mezun 
oldu. 87-92 yılları arasında Satın Alma Sorumlusu, Şantiye Şefi, Proje Müdürü ve Mekanik Tesisat 
Müdürü olarak çalıştı. 1991 yılında kurucu ortaklığını yaptığı Dinamik Isı firmasında, yönetim kurulu 
başkanlığı görevini sürdürmektedir. Sosyal ve Mesleki aktivitelerde oldukça yoğun olarak yer alan 
Metin AKDAŞ başta MMO, ESSİAD, TOBB, EBSO, İZODER ve TTMD olmak üzere birçok 
organizasyonda aktif görevler almış, Konferanslarda bulunmuş ve çeşitli konularda 50 den fazla 
makaleye imza atmıştır. 
 



 



 
 
 
 
 
  TESKON 2013 / YALITIM SEMİNERİ 
 
 
  
 
 
  
 

MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEKANİK TİTREŞİMLER VE TİTREŞİMİN 
YALITIMI 

 
 

AYHAN ÇAKIR 
İZOCAM 

 
  
  
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 



    ______________________  1827 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yalıtım Semineri 

 

MEKANİK TİTREŞİMLER VE TİTREŞİMİN YALITIMI 
 
 

Ayhan ÇAKIR 
 
 
 
 
 
ÖZET  
 
Etrafımız gürültü ile çevrili olduğu gibi, aynı zamanda buna sebep olan titreşimlerle de çevrilidir. 
Mekanik sistemlerin yarattığı titreşimler zeminlerde, yapı duvarlarında veya diğer kısımlarda hava 
doğuşumlu duyulabilen gürültüden farklı olarak yapı elemanlarında yarattığı titreşimle diğer mekanlara 
rahatsız edici gürültü olarak ulaşırlar. Bu katı doğuşumlu titreşimler bazen ancak parmak uçlarında 
hissedilebilen çok düşük frekans bölgesinde olabilirler. Aynı zamanda duyulabilen frekans bölgesini de 
kimi zaman uyarırlar. Mekanik sistemlerden kaynaklanan yapısal titreşimler çoğunlukla sistemin ilk 
planlamasında öngörülememe sonucu oluşabildiği gibi, sistemde yapılan modifikasyon ve değişimlerle 
de oluşabilir. Bu titreşimlerin yapı kısımlarına veya bileşenlerine etkisini en aza indirmek için ve sistem 
elemanlarının sorunsuz çalışmasını temin etmek için üç ana kısımda titreşim kontrolü ele alınır.  
 

 Kaynak 

 İletici ortam 

 Alıcı 
 

Basitçe titreşim yayılımının etkilerinin kontrolünde iki tip senaryo düşünmekteyiz. 
 

1. Yapıyı veya bileşenlerinin bir kısmını mekanik titreşimlerin etkilerinden korumak 
2. Teçhizatı veya insanları yapının titreşim etkilerinden korumak. 

 
Kaynak veya alıcı olarak makina elemanı ile yapı elemanının iletim yolu arasında oluşan karşılıklı 
işleyiş titreşim kontrolünün akustik stratejisini oluşturmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Titreşim, yay katsayısı, sönüm, yer değiştirme, doğal frekans, geçirgenlik, çelik 
yaylar, elastomerler, esnek yastık ve takozlar 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
As we surrounded by noise, we are also surrounded by vibration which cause to noise. Vibrations of 
mechanical systems can be heard as a disturbing noise that other parts of the building such as the 
ground, walls of a building or other items, in contrast to airborne audible noise. These structure borne 
vibrations may be low frequency movements that it can be sensed with our  finger-tips. On the other 
hand, they may extend in frequency up to the audible region, in which case we will detect them from 
the sound emitted. 
 
The structural vibrations usually come from mechanical sources, possibly for reasons inherent in the 
design of the unit, or accidentally due to manufacturing modifications. 
 
When we consider the effects of disturbing vibration, there are two scenarios which may apply. 
 

1. To protect the building from the vibration effects of the machinery operation. 
2. To protect equipment or people from the vibration effects of the building. 
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Here we are concerned with force transfer from equipments and it is briefly discussed the main factor 
of vibration and the various vibration isolators for the usual vibration problems encountered in the 
building. 
 
Key Words: Vibration, spring constant, damping, displacement, natural frequency, transmissibility, 
steel springs, elastomers,  flexible rubbers and pads. 
 
 
 
 
1. TEMEL TİTREŞİM BİLGİSİ 
 
Titreşim, bir sistemin denge konumu etrafında yaptığı salınımlardır. Titreşen en basit sistem bir yayın 
ucuna bağlanmış bir kütledir. Böyle bir sistem, denge konumundan uzaklaştırıldıktan sonra serbest 
bırakılırsa, denge konumu etrafında salınımlar yapar. Bu salınımlara serbest titreşimler adı verilir. 
Serbest titreşimler bir sistemin, üzerinde hiçbir dış kuvvet yokken yalnız başlangıç koşulları ile yaptığı 
titreşimlerdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Titreşim Yapan Sistemin Basit Modeli 

 
Şekil1’de titreşim yapan bir sistemin en basit modeli görülmektedir. Burada k sistemin direngenliğini 
gösteren yay katsayısı, m sistemin toplam kütlesi, c sistemin enerji kaybını gösteren viskoz sönüm 
katsayısıdır. Zamanın fonksiyonu olan x ise, sistemin belli bir başlangıç (referans) konumuna göre yer 
değiştirmesini göstermektedir.  
 
Bir mekanik sistem amacına uygun şekilde modellenerek, geçerli bir matematik modelin elde edilmesi 
her zaman kolay olmayabilir. Mekanik bir sistemin tek serbestlik dereceli bir modelinin elde edilmesi 
ise çoğunlukla kolaydır. Temel ilke kütle, direngenlik ve sönüm özelliği bulunan elemanların bu 
özelliklerinin, sırasıyla kütle, yay katsayısı ve viskoz sönüm katsayısı olarak gösterilebilmesidir.  
 
Sönümsüz Serbest Titreşimler 
 
Eğer sistemde sürtünme veya benzeri dirençler sebebi ile enerji kaybı ve sönümüne sebep olacak bir 
etki yok ise titreşim problemi sönümsüz (undamped) olarak adlandırılır.  
 
Sönümsüz serbest titreşimde hareket denklemi  
 

 
 
şeklindedir. Sistemin serbest titreşimlerinin frekansına doğal frekans adı verilir. Bir sistemin doğal 
frekansı sistemin bir özelliğidir ve sistemin kütlesiyle direngenliği tarafından belirlenir. Yukarıdaki 
eşitlikte tanımlanna bir sistem için doğal frekans 
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 şeklinde bulunur. Ses ve gürültü analizlerinde kullandığımız frekans birimi Hz olduğundan eşitlik  
 

 
 
şeklini alır.  
 
 
Sönümlü Serbest Titreşimler 
 
Eğer sistemde sönüm mevcut ise sistem sönümlü (damped) olarak adlandırılır. Titreşim problemlerini 
incelerken sönüm ihmal edilerek çözüm basitleştirilebilir, fakat sönüm etkileri özellikle rezonans 
durumu için oldukça önemlidir. 
 
Sönümlü serbest titreşimin hareket denklemi  
 

 
 
şeklindedir. c katsayısının viskoz sönüm katsayısı olduğunu hatırlayalım.  
 
Sönümün kritik veya kritik üstü olması durumunda serbest titreşimlerde denge konumu etrafında 
salınım sözkonusu değildir. Kritik sönüm salınımın hemen başladığı anda sönümlenmesidir. Kritik üstü 
sönüm sert bir sönümü tanımlamaktadır. Gerçek mekanik sistem ve yapıların hepsinde az ya da çok 
belli bir sönüm vardır.  
 
Zorlanmış Titreşimler ve Geçirgenlik 
 
Tek serbestlik dereceli bir sistemin kütlesinin dışarıdan bir kuvvetin uygulanmasıyla oluşan titreşimlere 
zorlanmış titreşimler adı verilir. Mekanik titreşimler endüstriyel uygulamalarda uyarı kuvvetlerinin, 
genellikle dönen dengesiz parçalardan ya da öteki dönen elemanlardan kaynaklanan harmonik 
kuvvetler olmasıdır. Örneğin bir fan, jeneratör yada elektrik motorunun neden olacağı uyarı kuvveti 
harmoniktir. 

 
Hareket denklemi  

 

 
 

şeklindedir. Pompa, motor kompresör ve vantilatör gibi makinalardan yayılan, sürekli tekrarlanan sinüs 
dalgaları şeklindeki titreşimleri ifade edebilmek için basit bir bağıntı vardır.  

 

Geçirgenlik   

1

1
2













n

d
d

t

f

fF

F
T    

 
Bu bağlantı, yükte uniform deformasyonlu karakterde ve ihmal edilebilir susturuculu çelik yaylar için 
geçerlidir. Organik malzemelerde aşağıdaki düzeltmelerin yapılması gereklidir.  
Lastik ve neopren için, fn hesaplanırken statik deformasyonun %50 si alınmalıdır.  
Mantar için fn hesaplanırken gerçek testte tespit edilen tabii frekansın 1,5 misli kabul edilmelidir. 

 
= Tahrik titreşim frekansı (devir/dak),  

 = Esnek bağlantı sistemi tabii frekansı (devir/dak)   

Esnek bağlantılı taşıyıcı sisteme etki eden dengesiz kuvvet (kg)  

 = Esnek bağlantılı taşıyıcı sistemden naklolan kuvvet (kg)  
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 = 950 


1
 ;  = Esnek bağlantı malzemesinin statik deformasyonu (mm olarak)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Şekil 2. Titreşim Yalıtıcıları Üzerinde Kompresör 

 = 
K

W

 

 
W = Bağlantının taşıdığı yük (kg) ; 
 
K = Bağlantının sertlik faktörü  

 
Sistemdeki deformasyon arttıkça, sistemin tabii frekansı o derece azalacaktır. Bunun önemini 
aşağıdaki forma sokulan bağıntının incelenmesinde görmek mümkündür.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Şüphesiz ki  nakledilen kuvvet asgariye indirilmek istenir. Çünkü  tahrik kuvveti makina 

karakteristiğinin bir fonksiyonudur ve azaltılamaz. Sadece makinanın dinamik balansı veya çalışma 
hızının düşürülmesi ile bir miktar azaltılabilir; fakat bu da her zaman pratik olmaz. Nakledilen kuvvet 

ancak fonksiyonun asgariye indirilmesi ile azaltılabilir. Bu da ancak   frekans oranının arttırılması ile 

mümkündür.  tahrik frekansı makinanın devir/dak sına bağlı bir fonksiyon olduğundan genellikle 

değişmez. O halde bağlantı sisteminin doğal frekansı değiştirilmelidir. 

 

Elastik bağlantının statik deformasyonunu arttırmak,   yi düşürmek, titreşim geçişini azaltır. Bundan 

dolayıdır ki, bağlantının esnekliği ve deformasyonu arttıkça verimliliği de artar.  
 
Aşağıdaki eğri geçirgenlik üzerinde değişen frekans oranlarının etkisini göstermektedir.  
 
Eğer dikkatsizce bir seçim ile elastik bağlantının frekansı, tahrik frekansına eşit veya yakın değerde 
seçilirse “rezonans” olayı meydana gelir.  
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Geçirgenlik 
 

Nakledilen kuvvet 
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Bağıntısında taban sıfır olunca, geçirgen kuvvet  teorik olarak sonsuz  oranı 2  altına inince 

elastik bağlantıdan nakledilen kuvvet azalır.   
 
Yukarıdaki eğrinin incelenmesiyle şu önemli sonuçlara varabiliriz.  
 
Sönümsüz bir sistem doğal frekansında uyarıldığında sistemin titreşim genliği sonsuza gider. Bu 
duruma rezonans denir. Doğal olarak fiziksel bir sistemde titreşim genliğinin sonsuza gitmesi 
sözkonusu olamaz. Bunun ilk nedeni hiçbir mekanik sistemin tamamen sönümsüz olmamasıdır. İkinci 
olarak rezonansa geldiği için titreşim genliği sürekli artan mekanik bir sistemde belli bir noktadan sonra 
kırılma, bozulma vb. olaylar görülür.  
 
Sönümün en etkili olduğu bölge rezonans frekansı dolaylarındaki frekansları içeren rezonans 
bölgesidir. Bu bölgeye sönüm kontrollü bölge adı da verilir.  
 
Frekans oranının 1’den çok büyük değerleri için sönümün etkisi çok azdır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Şekil 3. Sönümlü Sistemde Geçirgenlik 
 
Sistemin başlangıç koşullarından kaynaklanan serbest titreşimleri olacaktır. Kısa bir süre sonra 
serbest titreşimler söneceğinden yalnız uyarı kuvvetinden kaynaklanan titreşimler gözlenecektir.  
 
Aşağıdaki şekil uygun elastik bağlantıların seçimini göstermektedir. Bağlantıya gelen kuvvet, tahrik 
frekansı ve geçirgenlik değerleri bulunan bu grafik, elastik bağlantı limitlerini, ortama uygun olarak 
seçebilme imkânını vermektedir.  
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Not: Bu diyagram, lineer vibrasyon söndürmeyen çelik yaylar için geçerlidir. Vibrasyon emme 
hassaları olan organik malzemeler (lastik, mantar, keçe) için geçirgenlik, tabii frekansları kullanılarak 

hesaplanabilir. Ancak  skalası bu malzemeler için geçerli değildir. Bu malzemeler için bu 
diyagramdan tabii frekanslar elde edilir. Fakat kalınlık ve yük hesabı için malzemenin ampirik frekans 
değeri kullanılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  T  
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2. TİTREŞİM YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELER 
 
2.1. Çelik Yay Yalıtıcılar 
 
Titreşimi azaltma açısından bir yalıtıcı maddenin randımanı bu maddenin sağlayabildiği elastik 
deformasyona bağlıdır. Yalıtım için kullanılan malzemeler içinde, en büyük elastik deformasyonu çelik 
yaylar sağlarlar ve kritik titreşim azaltımı bunlarda en düşüktür. Sonuç olarak en randımanlı ve uygun 
titreşim yalıtım sistemleri çelik yaylarla sağlanır.  
 
Vibrasyon yalıtımında kullanılan çelik yaylar, genellikle dökme demir veya çelik muhafaza içinde 
bulunduklarından ömürleri, kullanıldıkları makina ömürlerinden çoğunlukla daha uzundurlar. Bu tip 
yalıtıcılar bakımı kolay olup sudan, yağdan, birçok kimyasal maddelerden ve aşırı ısı değişmelerinden 
etkilenmezler.  
 
Çelik yaylı yalıtıcıların performansları daha önceden kesin olarak tayin edilebilir. Bu durum diğer 
yalıtım malzemelerinde bulunmaz. Böylece deneme yapılmadan malzemeyi kullanma imkânı vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Elastomerler  
 
Elastomerler, yüksek frekanslı sesleri söndürmede çok uygun olduklarından, kritik olmayan tesislerde 
darbe ve titreşim transmisyonunu önlemede başarı ile kullanılırlar. Sönümleme özellikleri metal 
yaylara nazaran 10 kat fazla olduğundan rezonanstandan geçişleri hızlı olmayan makinaların 
yalıtımında metal yaylara tercih edililer.  
 
Titreşim yalıtımında orta ve yüksek hızdaki cihazlarda daha çok kullanılır. Hafif ve orta ağırlıktaki 
makinalar için ekonomiktirler. Daha ağır makinalar için maliyetleri çelik yay yalıtıcılarınkine yaklaşır.  
 
Kesmeye veya basmaya çalışan şekilleri, çekmeye çalışan şekillerine tercih edilirler. Döşeme ve tavan 
kullanımına ve muhtelif yük kapasitelerine göre değişik boyutlarda imal edilirler. Elastomer yalıtıcılar, 
ucuz titreşim yalıtım imkânı verirler. Elastik deformasyonları 5-10 mm. kadardır. Yüksek frekanslı 
titreşimler yaratan pek çok dinamik makinalarda gövdesel ses yalıtımına karşı başarı ile kullanılabilir. 
Taşıyacağı yüke göre imalatçı katalogundan uygun tiplerin seçimi yapılmalıdır. Elastomer 
bağlantılarının düşük frekanslarda yalıtım verimlilikleri düşüktür. Titreşim azaltımında ayrıca makinanın 
rezonansa gelmesi halinde osilasyon hareketine karşı koyar. Bu karakteri ise makinanın ilk hareketi ve 
durdurulması esnasında meydana gelen rezonansları önlediği ve makina akustiğine olumlu katkıları 
dolayısıyla çok istenen bir özelliktir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    ______________________  1834 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yalıtım Semineri 

 

2.3. Esnek Yastık ve Takozlar 
 
Bu grupta mantar, mineral yünler, keçe türü malzemeler vardır. Genellikle tabaka şeklinde bulunurlar 
ve istenilen boyutta kesilerek kullanılırlar. 
 
Yüksek frekansta titreşen malzemelerin yalıtımı için uygundurlar. Gürültü kontrolü amacıyla yapılan 
titreşim yalıtımlarında mekanik açıdan yüksek frekansları yalıtmada etkili olmaları nedeniyle yaygın 
olarak kullanılırlar.  
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BİNALARDA YANGIN YALITIMI ESASLARI 
 
 

Osman Hakan USLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Binalarda “Yangın Yalıtımı” altı temel başlık altında incelenebilmektedir: 
 

1. Cephelerde yangın yalıtımı esasları: Dış cephelerin, yüksek binalarda zor yanıcı 
malzemeden, diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Bina tipi ve 
kullanım amacına bağlı olarak cephelerde yangın güvenliği sağlamak amacıyla pencere 
üstlerine yatay yönde 2 katta bir ve cepheleri birbirinden ayırmak için dikey yönde bina 
boyunca taşyünü yangın bariyerleri uygulanmalıdır.  

2. Çatılarda yangın yalıtımı esasları: Bitişik nizam yapılarda çatı kaplamalarının BROOF sınıfı 
malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici 
malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin 
kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen 
malzemelerden olmasına izin verilir. 

3. Döşemelerde yangın yalıtımı esasları: Bütün döşemelerin yangın duvarı niteliğinde olması 
gerekir. Ek 3/C’ye göre döşemeler 21.5 metreye kadar 60 dakika, 30.5 metreye kadar 90 
dakika, 30.5 metreden yüksek binalarda 120 dakika yangına dayanıklı olmaldır.  

4. Kaçış koridorlarında yangın yalıtımı esasları: Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü 
kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, 
bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı 
dayanıklı olması gereklidir. 

5. Endüstriyel yapılarda yangın yalıtımı esasları: Yağmurlama sistemi olmayan endüstriyel 
yapılarda ve depolama tesislerinde, bina yüksekliği 5 metreye kadar ise dış duvarların ve 
çatıların en az 60 dakika, bina yüksekliği 5 metreden fazla ise en az 90 dakika yangına 
dayanıklı olmaları gereklidir. Yağmurlama sistemi olan endüstriyel yapılarda ve depolama 
tesislerinde ise bu süreler sırasıyla 30 dakika ve 60 dakika olmalıdır.  

6. Çelik yapılarda yangın yalıtımı esasları: Alanı 5000 m
2
’den az olan tek katlı yapılar hariç 

olmak üzere, diğer çelik yapılarda, çeliğin sıcaktan uygun şekilde yalıtılması gerekir. Yalıtım, 
yangına dayanıklı püskürtme sıva ile sıvama, yangına dayanıklı boya ile boyama, yangına 
dayanıklı malzemeler ile çevreyi sarma, kutuya alma ve kütlesel yalıtım şeklinde yapılabilir.  

 
Yukarıda altı kategoride ele alınan binalarda yangın yalıtımı esasları, her kategoride doğru malzeme 
seçimi, malzemelerin doğru uygulanması ve yapılan yalıtımın karşılaması gerekli kriterler detaylı bir 
şekilde anlatılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yalıtım, Yangın, Binalarda Yalıtım, Çatılarda Yalıtım, Çelik Yapı.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Fire protection in buildings can be classified under 6 headings: 
 

1. Fire protection principles on building facade: Facades shall be made of hardly combustible 
materials in high-rise buildings while in other buildings, they shall be made of from minimum 
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hardly flammable materials. Rockwool strips should be introduced on the facade as fire 
barriers on at least every second storey.  

2. Fire protection principles on building roofs: The roof coverings shall be made of class 
BROOF materials, the surface beneath the roof coverings or the insulation shall be made of 
minimum hardly flammable material. However, in the case of fire proof materials are used to 
cover the roof, it is allowed to use minimum normal flammable materials for the surface on 
which roof covering will be applied. 

3. Fire protection principles on building floors: All floors must have characteristics of a fire 
wall. All floors must have 60 mins fire resistance up to 21.5 meter building height, 90 mins fire 
resistance up to 30.5 meter building height, 120 mins fire resistance for more than 30.5 meter 
building height. 

4. Fire protection principles in fire escape halls: It is obligatory that the escape stair and fire 
safety hall doors are smoke-proof and resist to fire minimum 60 minutes if they serve less than 
4 floors and minimum 90 minutes if they serve beasement storeys and more than 4 floors.  

5. Fire protection principles in industrial buildings: Those industrial buildings and storage 
facilities without a sprinkler system, with wall height of up to 5 m should resist to fire minimum 
60 minutes, with wall height of more than 5 m should resist to fire minimum 90 minutes. Fire 
resistance periods should be 30 mins and 60 mins respectively, if there is a sprinkler system. 

6. Fire protection principles on steel frame constructions: Except of single-storey buildings 
having a surface area less than 5000 m

2
, in other steel buildings, heat insulation must be 

applied to the steel elements in a proper method. Insulation can be made by means of 
covering with fireproof shotcrete mortar, applying fire resistanct paints, wrapping the 
surroundings with fireproof materials, boxing and bulk insulation. 

 
Key Words: Insulation, Fire protection, Building insulation, Roof Insulation, Steel frame constructions. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2002 yılında yayınlanmış, 2007 ve 2009 
yıllarında iki kez revizyon geçirmiştir. 2007 yılındaki revizyonda, yapı malzemelerinin yangına tepki 
sınıfları ve yapı elemanlarının yangın dayanım sınıfları AB standart ve yönetmelikleri ile uyumlu hale 
getirilmiştir. 2009 yılındaki revizyonda bu sınıflandırmalar değişmemiş olup 2013 yılında yayınlanması 
beklenen 3. revizyonda da korunacaktır. 
 
Yangına tepki sınıflandırmasına göre A1 sınıfı malzemeler hiç yanmaz, A2 sınıfı malzemeler zor 
yanıcı, B ve C sınıfı malzemeler zor alev alan, D ve E sınıfı malzemeler normal alev alan, F sınıfı 
malzemeler ise kolay alev alan malzemelerdir. 
 
Yangın dayanım sınıflandırması direnç(R), bütünlük(E) ve yalıtım(I) özelliklerine bağlı olarak yapı 
elemanının kaç dakika yangına dayandığını göstermektedir. Bu süre, bahsedilen özelliklerden sadece 
bir tanesine göre belirlenebileceği gibi üç özelliğin tamamına göre de belirlenebilir. Bu durumda  hangi 
özellik en az süre yangına dayanıyor ise yapı elemanı o süreye göre sınıflandırılır. 
 
 
1.1. Yük Taşıma veya Direnç (R) 
 
Taşıyıcı sistemlerin yangına dayanım süresi sadece direnç (R) özelliğine göre sınıflandırılır. Kolon, 
kiriş gibi yapı elemanları yük taşıma yeteneğini koruduğu süreye göre R30, R60, R90, R120 şeklinde 
sınıflandırılır. Bir kolon yangın sırasında 59 dakika yük taşırsa R30, 60 dakika yük taşırsa R60 olarak 
sınıflandırılır.  
 
Duvar ve döşeme gibi yapı elamanlarının yangına dayanım süresi ise yük taşıma durumuna göre EI 
veya REI olarak sınıflandırılır. Bir taşıyıcı duvar yangın sırasında 60 dakika yük taşımaya devam 
etmiş, yangına maruz kalmayan yüzey 60 dakika boyunca bütünlüğünü korumuş ve 45 dakika yalıtım 
sağlayabilmiş ise bu yapı elemanı REI 30 olarak sınıflandırılır. REI 60 sınıfı olabilmesi için yalıtım 
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özelliğinin de 60 dakika devam etmesi gerekir. Yapı elemanında taşıyıcı özellik bulunmuyor ise 
sınıflandırma bütünlük ve yalıtım özelliklerine göre EI 30, EI 60 şeklinde yapılır. 
 
 
1.2. Bütünlük (E) 
 
Bütünlüğün korunması, yapı elemanının yangına maruz kalmayan yüzeyinin bozulmaması anlamına 
gelir. Bütünlük özelliği, aşağıdakilerden biri gerçekleştiği taktirde bozulmuş olur. 
 

 Yangına maruz kalmayan yüzeyde açılma olması, bu açıklıklığa yaklaştırılan pamuk pedin 30 
saniye içinde alev alması, 

 Açılmanın en veya boy yonünde 15 cm.’den fazla olması, 

 Yüzeyde oluşan deliklerin 25 mm.’den derin olması 
 
 
1.3. Yalıtım (I)  
 
Yalıtım özelliği, yapı elemanının yangına maruz kalmayan yüzeyindeki sıcaklık artışının başlangıca 
göre ortalama 140 

0
C’yi, herhangi bir noktada da 180 

0
C’yi geçmemesi anlamına gelir. 

 
 
 
 
2. CEPHELERDE YANGIN YALITIMI ESASLARI 
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 27’de cepheler için şu tanımlama 
yapılmaktadır: “Dış cephelerin, yüksek binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az 
zor alevlenici malzemeden olması gerekir.” 
 
Bu tanımlama tüm bina tiplerini kapsamak açısından yetersiz kalmaktadır. Pratik uygulamalar 
düşünüldüğünde dış cepheler, havalandırmalı giydirme cepheler, havalandırmasız giydirme cepheler 
,sıvalı yalıtımsız cepheler, sıvalı kompozit yalıtımlı cepheler olarak farklı özelliklerde olabilmektedir. Bu 
cephe tiplerinin her birinin yangın sırasında göstereceği davranış farklıdır. Örneğin havalandırmalı bir 
cephede yanmaz (A1) veya zor yanıcı (A2) olmayan yalıtım malzemeleri kullanıldığı taktirde, yangın 
sırasında alevler baca etkisi nedeniyle hızla yukarıya doğru yükselecek ve kısa süre içinde tüm 
cephenin yanmasına neden olacaktır. Bu nedenle giydirme cephelerde normal alev alan yalıtım 
malzemeleri kullanılmamalıdır. Ayrıca plastik dolgu malzemeleri ile üretilmiş kompozit giydirme cephe 
panelleri belli bir yüksekliğe kadar kullanılabilir. Ancak özellikle yüksek binalarda bu tip panellerin 
kullanılması uygun değildir. 
 
2011 yılında meydana gelen Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi yangınında (Şekil.1) temel sorun 
uygun olmayan yalıtım malzemeleri kullanılan giydirme cephe idi. Cephe imalatı sırasında çıkan 
yangında yalıtım malzemeleri yangına katkıda bulunarak tüm cephenin kısa sürede yanmasına neden 
oldu. 2012 yılında meydana gelen Polat Tower yangınında(Şekil.1) ise sorun cephe kaplamaları içinde 
kullanılan ve en az zor yanıcı özellikte olmayan dolgu malzemeleri idi. Bu tip yüksek binaların giydirme 
cephelerinde kullanılan kompozit panellerin en az zor yanıcı (A2) sınıfta olması gerekmektedir.  
  
 
 



    ______________________  1840 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yalıtım Semineri 

 

  
(Polat Tower Yangını)  

 
(Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi Yangını) 

Şekil 1. Cephe Yangını Örnekleri. 
 

Sıvalı cephe sistemlerinde yangının yayılma riski havalandırmalı giydirme cephe sistemlerindeki kadar 
yüksek değildir. Bu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanılan yalıtım 
malzemelerinin en az normal alev alan (E) sınıfta olmasıdır. Üretiminde alev geciktirici kullanılmayan 
veya yetersiz miktarda kullanılan polistren esaslı yalıtım malzemeleri şantiyelerde sıcak işlem yapılan 
yerlerden sıçrayan kıvılcımlardan alev alarak yanabilir. Sıvalı kompozit yalıtım sistemi 
uygulamalarında yalıtım plakalarının çevresine yapıştırıcı kesintisiz uygulanmalıdır. Sadece orta 
kısımlarından öbeklenerek yapıştırılan yalıtım plakaları nedeniyle sistem yangın sırasında 
havalandırmalı cephe gibi davranacak ve yangın üst katlara yayılacaktır. 
 

  
(Hatalı Uygulama) (Doğru Uygulama) 

 
Şekil 2. Hatalı ve Doğru Uygulama Örnekleri. Hatalı Uygulama Açıklama: Yalıtım Plakalarının 

Arkasında Hava Boşluğu Var, Yangında Baca Etkisi Yaratmış. 
 

Sıvalı kompozit ısı yalıtım uygulamalarında, yalıtım malzemesi kalınlığı (polistrenler için), kaplama 
kalınlığı ve kaplama cinsi sistemin yangına tepki performansını etkiler. Cephe, organik kaplama 
(örnek: akrilik) ve polistren esaslı ısı yalıtım malzemesi kullanıldığı taktirde, mineral kaplamalı 
sistemlere göre daha riskli hale gelecektir. Avrupa’da yaygın şekilde kullanılan organik kaplamalar ile 
polistren esaslı yalıtım malzemesinden oluşan ya da polistren yalıtım malzemesi kalınlığının 100 
mm’den büyük olduğu sistemlerde, katlar arasında yangının atlamasına engel olabilmek amacıyla 
yanmaz malzemeden bariyer uygulanmaktadır (Şekil.3). Bu bariyerin genişliği en az 20 cm.’dir. 
Genelde taşyünü malzemeden üretilen yangın bariyerleri, iki katta bir binayı çevreleyecek şekilde 
kullanılabileceği gibi pencere ve diğer korumasız boşlukları sararak veya üst kısımlarından 30 cm. sağ 
ve sol tarafa aşarak uygulanır.  
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(İki Katta Bir Bina Çevresinde Yanmaz Bant 

Uygulaması) 
(Pencere Etrafında Veya Üst Kısmında Yanmaz 

Bant Uygulaması 
 

Şekil 3. Cephe Yangın Yalıtım Yöntemi. 
 
 
 
 
2. ÇATILARDA YANGIN YALITIMI ESASLARI 
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 28. Maddesi’nde çatı kaplamalarının BROOF 
sınıfı olması gerektiği, çatı kaplaması altında bulunan yalıtımın ise en az zor alevlenici yani C sınıfı 
olması gerektiği ifade edilmektedir.  
 
BROOF kriterleri çatının maruz kaldığı etkilere göre değişmektedir. Bu kriterler AB Ülkelerinde farklı 
farklı uygulanmaktadır.  
 
BROOF (t1) : Çatı kaplamasının sadece yanan parçacık etkisi altındaki davranışı dikkate alınır. (Test1) 
BROOF (t2): Çatı kaplamasının yanan parçacık, rüzgar etkileri altındaki davranışı dikkate alınır. (Test2) 
BROOF (t3): Çatı kaplamasının yanan parçacık, rüzgar, ışıma etkileri altındaki davranışı dikkate 
alınır.(Test3) 
BROOF (t4) : Çatı kaplamasının iki yanan parçacık, rüzgar ve tamamlayıcı ısı kaynağı etkileri altındaki 
davranışı dikkate alınır.(Test4) 
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte veya bir başka Ulusal dokümanda, bu 
kriterlerden hangisinin dikkate alınması gerektiği, kaplama malzemelerinin hangi yönteme göre test 
edileceği açıkça belirtilmemektedir. 2. yönteme göre test edilen BROOF sınıfı bir kaplama, altındaki 
yüzeyin yangına tepki sınıfı değişmediği taktirde farklı çatı detaylarında da yine BROOF olarak 
kullanılabilir. Diğer yöntemlerden herhangi birisine göre test edilen BROOF sınıfı bir kaplama ise 
altındaki yüzey değiştiğinde yeniden test edilmek zorundadır.  
 
Diğer yandan bazı çatı membranları BROOF (t1) kriterini sağlamakta ancak BROOF(t2) kriterini 
sağlayamamaktadır. Bu karışıklığın giderilmesi için yönetmelikte yapılacak revizyonlarda hangi test 
metodunun kullanılacağı belirtilmelidir. 
 
Yönetmeliğin 28. Maddesinden hareketle, çatı kaplaması olarak bitümlü membran, PVC veya TPO 
membran malzemelerin alt kısımda ahşap esaslı tabaka bulunuyorsa ısı yalıtımı olarak normal alev 
alan ısı yalıtım malzemelerinin kullanılamayacağı söylenebilir. Ancak belirtilen kaplamaların altında 
ahşap yerine yanmaz bir şap tabakası oluşturulursa, bu durumda normal alev alan malzemeler ısı 
yalıtımı amacıyla kullanılabilir. 
 
 
 
 
 
 



    ______________________  1842 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yalıtım Semineri 

 

3. DÖŞEMELERDE YANGIN YALITIMI ESASLARI 
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te döşemelerin üzerinde kullanılan yalıtım 
malzemeleri ile ilgili şu ifade geçmektedir: Döşeme üzerinde kolay alevlenen malzemeden ısı yalıtımı 
yapılmasına, üzeri en az 2 cm kalınlığında şap tabakası ile örtülmek şartı ile müsaade edilir.  
 
Buna göre döşemenin üzerindeki ısı yalıtımları normal alevlenici ise üzerine şap tabakası serilmesine 
gerek yoktur. Diğer yandan bir yangın anında betonarme döşeme üzerindeki yüzey sıcaklıklarının 
ortalama 140 

0
C’ye kadar artması halinde yönetmelikte belirtilen yangına dayanım süreleri sağlanmış 

olur. Ancak döşemenin üzerinde normal alev alan ısı yalıtım malzemeleri var ise bu malzemeler 
eriyerek yangına maruz kalmayan yüzeyde çeşitli risklere neden olacaktır. Normal alev alan ısı 
yalıtımlarının kullanıldığı döşeme üzerine şap tabakası serilmesi, şap tabakası yok ise ısı yalıtımının 
taşyünü gibi 140 

0
C sıcaklıkta erimeyen malzemelerden yapılması doğru olur.   

 
 
 
 
4. KAÇIŞ KORİDORLARINDA YANGIN YALITIMI ESASLARI 
 
Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata 
hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 
90 dakika yangına karşı dayanıklı olması gereklidir. 
 
Yangın kapılarının sadece bütünlük kriterini sağlamaları yeterli değildir. Yönetmelikte kastedilen 
yangına dayanım süreleri hem bütünlük (E) hem de yalıtım (I) kriteri içindir. Kapılar, bina yüksekliğine 
bağlı olarak EI60 veya EI90 özellikte olmalıdır. Maalesef yangın kapısı adıyla pazara sunulan kapıların 
büyük bölümü yalıtım kriterini sağlayamamaktadır. 60 veya 90 dakika yangın dayanımı sağlamak 
kapının içinde yüksek yoğunluk ve kalınlıkta, kapı boyutlarında üretilmiş, ısı köprüsüne neden olmayan 
taşyünü levha kullanılması gerekir. Yangın kapılarının içinde genellikle düşük yoğunlukta, çok parçalı 
taşyünü levha kullanıldığından ısı köprüleri oluşmakta, maruz kalınan yüksek sıcaklıklara direnç elde 
etmekte başarı sağlanamamaktadır. 
 
 
 
 
5. ENDÜSTRİYEL YAPILARDA YANGIN YALITIMI ESASLARI  
 
Yağmurlama sistemi olmayan endüstriyel yapılarda ve depolama tesislerinde, bina yüksekliği 5 
metreye kadar ise dış duvarların ve çatıların en az 60 dakika, bina yükseliği 5 metreden fazla ise en az 
90 dakika yangına dayanıklı olmaları gereklidir. Yağmurlama sistemi olan endüstriyel yapılarda ve 
depolama tesislerinde ise bu süreler sırasıyla 30 dakika ve 60 dakika olmalıdır. 
 
Endüstriyel yapıların çatı ve cephelerinde genellikle sandviç paneller ya da yerinde uygulamalı kenet 
sistemler kullanılmaktadır. Sandviç panellerin poliüretan dolgulu olmaları halinde yönetmelikte 
belirtilen EI30, EI60 yangın dayanımı kriterlerini sağlamaları mümkün değildir. Bu paneller 15. 
dakikaya ulaşılmadan yangına maruz kalan yüzeydeki sacın ayrılması ve poliüretanın yanması ile 
yangının diğer bölmelere sirayet etmelerine neden olacaktır. Poliüretan dolgulu sandviç paneller ancak 
yönetmelikte belirtilen yangın dayanımını sağlayan tuğla vb. yapı malzemelerden yapılmış duvarlarda 
giydirme cephe oluşturmak için kullanılabilir. 
  
Yerinde uygulamalı kenet sistemlerde ısı yalıtımı amacıyla genellikle camyünü veya taşyünü 
kullanılmaktadır. Camyünü ile elde edilebilecek en iyi yangın dayanımı EI30 sınıfıdır. 60 dakika yangın 
dayanımı elde etmek için en az 110 kg/m

3
 yoğunlukta, 60 mm kalınlıkta taşyünü levha kullanılmalıdır. 

Daha düşük yoğunluk ve kalınlıklarda taşyünü kullanarak elde edilebilecek yangın dayanımı 30 dakika 
olacaktır. 
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6. ÇELİK YAPILARDA YANGIN YALITIMI ESASLARI 
 
Alanı 5000 m

2
’den az olan tek katlı yapılar hariç olmak üzere, diğer çelik yapılarda, çeliğin sıcaktan 

uygun şekilde yalıtılması gerekir. Yalıtım, yangına dayanıklı püskürtme sıva ile sıvama, yangına 
dayanıklı boya ile boyama, yangına dayanıklı malzemeler ile çevreyi sarma, kutuya alma ve kütlesel 
yalıtım şeklinde yapılabilir.  
 
Taşıyıcı sistem elemanları yangın yönetmeliğine göre,  bina yüksekliğine bağlı olarak 120 dakikaya 
kadar yangına dayanıklı olmalıdır. Çelik 540 

0
C’nin üzerinde yumuşamaya başlar. Yangında sıcaklık 

60 dakikaya ulaşmadan da 950 
0
C’nin üzerine çıkar. Bu nedenle çelik yapılarda kolonlar ve kirişler 

uygun kalınlıkta yangın yalıtım malzemesi ile yalıtılmalıdır. 
 
Çelik taşıyıcıların yangına dayanım süreleri çelik tipi, çelik kesiti ve taşıdığı yüke bağlıdır. Yalıtım 
malzemesi seçimi ve yalıtım kalınlığının tayini amacıyla önce çelik taşıyıcı profili için kesit faktörü tayin 
edilmelidir.  
 
Kesit faktörü, çelik profilin aleve maruz kalan kısmının çevresinin kesit alanına bölümü ile elde edilir. 
 

Hp/A = Heated Perimeter (m) / cross sectional area (m
2
) 

 
Daha sonra, bulunan kesit faktörü için yalıtım malzemesi üreticisinin beyan tablolarından malzeme 
yoğunluğu ve kalınlığı tayin edilir. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Ekleri 
[2] Ausführungsvarianten zum „Brandriegel“ für schwerentflammbare WDVS mit einer Dämmung aus 

schwerentflammbarem Polystyrol-Hartschaum (DIN 4102-B1) mit Dämmstoffdicken > 100 mm bis 
£ 300 mm- Ingolf Kotthoff, MFPA Leipzig 

[3] The Integrity of compertimentation in buildings during fire - bre 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Osman Hakan USLU 
 
1971 yılı İstanbul doğumludur. 1989 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesini, 1994 yılında İTÜ. Uçak ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. Uzmanlık alanı, yalıtım 
malzemelerinin standardizasyonu, geliştirilmesi ve belgelendirilmesidir.  
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
  TESKON 2013 / YALITIM SEMİNERİ 
 
 
  
 
 
  
 

MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPRAKALTI HATLARININ YALITIMI 

 
 

MURAT AKIN ARIKAN 
 DİREN ENERJİ YALITIM 
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 



    ______________________  1847 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yalıtım Semineri 

 

TOPRAKALTI HATLARININ YALITIMI 
 
 

Murat Akın ARIKAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, toprak altından geçen hatların verimliliğinin taşıma sistemine ne denli bağlı olduğu ve 
bunun yanında yaratılan katma değerin başka hangi israfları önlediği anlatılmıştır. Toprakaltından 
geçen hatlarda çoğu kez yalıtımın ihmal edildiği gözlemlenir. Bunun temel nedeni, toprağın yalıtım 
özelliğidir ki bu temelde doğrudur. Ancak toprağın yaltım özelliği, toprakaltı hatlarının yalıtılması ile 
sağlanacak tasarrufa bir engel değildir. Özellikle son yıllarda teknik olarak ciddi avantajlar getiren ön 
yalıtımlı boru sistemlerinin kullanılması hem projeci hem yatırımcı, hem uygulamacı, hem işletmeci 
hem de tüketici için artı kazanımlar getirir. Avantajların bazıları şöyledir: 
 

 Projenin dizaynı kolaydır, esnek olması nedeniyle arazi şartlarına rahatlıkla adapte edilebilir.  

 Ek yerleri ve bağlantı elemanları daha az olduğundan parça  listesi kısa ve basittir.  

 Her türlü mühendislik desteği sağlanabildiğinden ürün seçimi ve  enerji tüketim hesabı kolay 
ve nettir. 

 Uygulamacı sorun yaşamayacağından, projeciyi ek talep ve  önerilerle meşgul etmez.  

 Çevreci ve enerji tasarrufu sağlayan özellikleri nedeniyle projeye  artı bir değer katar.   

 Galeri yapılmasına gerek yoktur, maliyet tasarrufu sağlar.  

 İşçilik süresi çok kısadır, proje hızlı ilerler ve işçilik maliyeti düşer.  

 Araziye uyumlu döşenebilir, doğal unsurlar korunur. 
 
Anahtar Kelimeler: Toprakaltı hatları, Ön Yalıtımlı Boru, Verimlilik, Uzun ömür, Doğal unsurların 
korunması 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the dependance of the efficiency of underground lines to the transport system and the 
way the added value occuring from this efficiency prevents other wastages has been explained. It’s 
common to observe that the insulation is mostly neglected in underground lines. The main reason for 
this is the insulation qualities of the soil, which is fundamentally correct. However, the insulation 
qualities of the soil does not make the savings of the insulation of underground lines insignificant. 
Especially usage of technically advantageous pre-insulated pipe systems in the past few years brings 
major gains to the projector, investor, administrator, applier and the consumer. Some of the 
advantages are: 
 

 It is easy to project, adaptable to all terrain conditions through its flexibility. 

 List of parts is short and simple thanks to less joints and connecting pieces. 

 Product selection and calculation of the energy consumption is plain and simple through 
competent engineering support. 

 Thanks to its simple application, the applier will not occupy the projector with additional 
demands and suggestions. 

 Its green and energy saving qualities contributes to the value of the project. 

 There is no need for a gallery, thus providing additional cost savings. 

 Lower labor costs through short labor time and fast application. 

 Natural elements can be preserved thanks to terrain compatible application. 
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Key Words: Underground lines, Pre-insulated Pipe, Efficiency, Longevity, Preservation of natural 
elements 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünyada enerjiye ulaşımın zor ve pahalı olması, artan enerji kullanımının çevreye verdiği zararlar, 
enerjinin verimli kullanımını ve enerji üretim-dağıtımının yenilenebilir kaynaklarla ve daha etkin 
yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının üretimden tüketime kadar 
tüm safhalarda en yüksek etkinlikte değerlendirilmesini ifade eder. 
 
Buna Türkiye açısından bakarsak; 
 

1. Ülkemizin mevcut enerji potansiyelini asgari maliyetle değerlendirmek, 
2. Yenilenebilir Enerji kaynaklarının toplam enerji üretimimiz ve tüketimimiz içinde ki payını hızla 

arttırmak, 
3. Bütün üretim ve inşai faaliyetlerimizde enerji tüketiminin minimize edileceği teknolojilere 

yönelmek (örneğin A Enerji sınıfı makina ve ekipmanlar, B Enerji sınıfı binalar gibi) 
4. Tüketicilerin enerjinin bilinçli kullanımını teşvik edecek ve onları eğitecek politikalar 

geliştirmek, 
5. Enerjinin kaynağında tasarruf edilmesinin en önemli öğelerinden olan yalıtımın toplum 

tarafından bilinir ve talep edilir hale getirilmesini temin etmek, 
6. Enerjinin verimli kullanımının çevresel etkilerini (küresel ısınma riskinin azaltılması, ekolojik 

dengenin korunması...) ve maddi kazanımlarını ( ev ekonomisine katkılarını ) okullardan 
itibaren topluma öğreterek, bir refleks haline gelmesini sağlamak, 

 
Gelişmiş ülkelerde bu yönelim çeşitli yasa ve yönetmeliklerle desteklenmiş ve bunlarla ilgili yeni 
standartların oluşturulmasına devam edilmektedir. Türkiye’de de Avrupa Birliği müktesebatı 
kapsamında bu alanda yeni yasa ve yönetmelikler oluşturulmuştur. [1]. 
 
Burada özellikle bireysel ısıtma-soğutma sistemlerinden merkezi ısıtma-soğutma sistemlerine ve hatta 
bölgesel ısıtma-soğutma sistemlerine bir teşvik söz konusudur. Bu bağlamda dağıtım sistemlerinin 
verimliliği çok daha önemli hale gelmiştir. Dağıtım sistemleri en az CO2 salınımı sağlayacak biçimde 
ve diğer çevresel faktörler dikkate alınarak dizayn edilmelidir. Sistemin sağlayacağı enerji tasarrufu 
yanında, uzun ömürlü olması ve çevreye olumsuz etkilerinin olmaması önem taşır. 
 
 
 
 
2. DAĞITIM HATLARINA GENEL BAKIŞ 
 
Dağıtım hatlarını çeşitli kategorilerde incelersek; 
 

• Isıtma 
– Sıcak su dağıtımı 
– Müstakil binalara tedarik 
– Bina içi dağıtımı 
 

• Merkezi Isıtma veya bölgesel ısıtma 
 

• Sıcak Su 
– Kullanım veya kullanım-dışı su dağıtımı 

 
• Özel uygulamalar 

– Kimyasal akışkanların taşınması 
– Gıda Endüstrisi 
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– Soğutma sistemleri 
– Yüzme havuzları, eğlence merkezleri 

 
 
 
 
3. BÖLGESEL ISITMA 
 
Şehir veya uzaktan ısıtma tekniği adı da verilen bu sistemde, bir ısı merkezinde hazırlanan sıcak 
akışkan belirli bir yarıçap içinde yer alan binalara taşınır. Genellikle ısı merkezinde hazırlanan ve 
birincil akışkan adını alan akışkan kaynar su veya buhardır. Bu akışkan ısı değiştirici (eşanjör) yardımı 
ile ikincil devrede azami 90 derece sıcaklıktaki su ile merkezi sistemde kullanılan devrelerin benzeri bir 
dolaşıma tabi tutulur. 
 
Bölgesel ısıtma, teknik açıdan en ekonomik sistemdir. Özellikle doğal gaz dışında, kömür veya ağır 
fuel oil gibi yakacakların kullanılması durumunda, yanmanın ve akışkan sıcaklıklarının tek bir 
merkezde hassas olarak kontrolü ancak bu sistemle yapılabilir. Yenilenebilir enerji sistemlerinin, 
özellikle jeotermal enerjinin kullanımı ve dağıtımın da da bu sistemin etkin olarak kullanıldığını 
gözlemliyoruz. 
 
 
 
 
3. DAĞITIM SİSTEMLERİNDE ARANAN ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: 
 

 Korozyon direnci 

 Mükemmel mekanik direnç 

 Eşsiz kimyasal direnç 

 Çok düşük sürtünme katsayısı 

 Mükemmel aşınma direnci 

 Isıya çok iyi direnç 

 Mükemmel boyutsal kararlılık 

 Boyuna çatlaklar oluşmaması (veya diğer stres çatlakları oluşmaması) 
 Düşük sünme 

 Borunun pürüzsüzlüğü nedeniye yüzeyde birikim /çamurlaşma oluşmaması 

 Yüksek ve kalıcı esneklik 

 Çok iyi yalıtım özellikleri 

 CFC içermeyen üretim 

 İç tesisatlara oksijen taşımaması ve korozyona yol açmaması (oksijen bariyeri) 
 
 
 
 

4. ESNEK ÖN YALITIMLI BORU SİSTEMİNİN GENEL AVANTAJLARI 
 

 Dış Kılıf çift katlı HDPE olup, çok mukavimdir. Taşıma ve depolama sırasında hasar görme 
riski çok düşüktür. 

 Dış Kılıfın yüksek mukavemet değeri daha az kanal kazısı ile ürünün yerleştirilmesine olanak 
sağlar. Trafik yükü olmayan yerlerde 60-80 cm, trafik yükü olan yerlerde 80-100 cm kanal 
derinliği yeterlidir. 

 Akışkan taşıyıcı boru PEX-a son derece dayanıklı bir malzemedir. Sünme direnci çok düşük 
olup, yüksek esnekliğe sahiptir. Ayrıca pek çok kimyasala dayanımı söz konusudur. 

 Akışkan taşıyıcı boru PEX-a sıhhî özelliği nedeniyle gıda nizamnamelerine de uygun olup, 
içme suyu veya içecek akışkanların taşınmasında da kullanılabilir. 

 Akışkan taşıyıcı boru oksijen bariyerli olup, kesinlikle oksijen difüzyonu yaparak metal 
aksamlarda korozyona neden olmaz. Bu tür plastik sistemlerde Avrupa’ da oksijen bariyerli 



    ______________________  1850 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yalıtım Semineri 

 

ürünler şartnamelerde zorunlu tutulmaktadır. Oksijen bariyer 4 parmak (110 mm) dâhil tüm 
çaplara uygulanmaktadır. 

 Kullanılan XPE (Çapraz bağlı Polietilen) yalıtım malzemesi, homojen ve küçük hücre 
yapısından dolayı çok düşük ısı iletkenlik katsayısına sahip bir üründür ve %100 kapalı hücre 
yapısı nedeniyle nem almaz. 

 Bu sistemde numune ve ürün arasında fark yoktur, özel numuneler hazırlanarak bilahare 
farklı ürün gönderilmez. 

 Sistemde mekanik bağlantı etkin bir şekilde uygulanabilir ve bu sayede işlem süresi kaynaklı 
bağlantılara göre çok daha hızlı ve sistem çok daha emniyetlidir. 

 Tüm çapta ürünler standart 100 m bobin boylarında sevk edilir, dolayısıyla ürünlerin her 
birinin ölçü kontrolü yapılmasına gerek yoktur. 

 Sisteme 10 yıl garanti verilmektedir. Teorik olarak hesaplanan ömür yaygın kullanılan işletme 
basınç ve sıcaklıklarında 50 yılı aşmaktadır.  

 
 
 
 

5. ÇELİK BORULU SİSTEMLERE GÖRE ESNEK SİSTEMLERİN AVANTAJLARI 
 
a) Projeciye Avantaj Sağlar;  
 

 Projenin dizaynı kolaydır, araziye rahatlıkla adapte edilebilir 

 Ek yerleri ve bağlantı elemanları daha az olduğundan parça listesi basittir 

 Her türlü mühendislik desteği sağlanabildiğinden ürün seçimi ve enerji tüketim hesabı kolay ve 
nettir 

 Çevreci ve enerji tasarrufu sağlayan özellikleri ile projeye artı bir değer katar 
 
b) Yatırımcıya Avantaj Sağlar;  
 

 Galeri yapılmasına gerek yoktur 

 İşçilik süresi çok kısadır 

 Araziye uyumlu döşenebilir 

 Keskin dönüşler olmaması nedeniyle toplam boru boyu daha düşük çıkar 

 Sürtünme kayıpları daha az olduğundan bir küçük çapa geçiş imkanı olabilir 

 Yüksek enerji tasarrrufu özelliği ile pompa ve diğer ekipmanlar daha düşük kapasiteli seçilebilir 
 
c) Uygulamacıya Avantajı Sağlar; 
 

 Ürünler hafif ve taşıması kolaydır 

 Bobinler halinde olduğundan çok hızlı döşenir 

 Ek yerleri dışında bobin boyunca kanal genişliği daha düşük seçilebilir 

 Ek yerleri çok az olacağından ve mekanik bağlantı nedeniyle uygulama süresi çok kısadır 

 İlave bir ekipman gereksinimi yoktur 

 Çok sayıda eleman gereksinimi yoktur 
 
d) İşletmeciye/Kullanıcıya Avantaj Sağlar; 
 

 Çok uzun ömürlüdür, bakım gerektirmez 

 Dışarıdan bir hasar verilmedikçe kaçak yapmaz, sorun çıkarmaz 

 Yüksek enerji tasarrufu sayesinde enerji faturaları çok düşük olur 
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SONUÇ 
 
Ekonomik, çevreci ve sürdürülebilir ısıtma-soğutma sistemleri hedefleniyor ise mutlak surette bölgesel 
ısıtma sistemleri öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. Bu sistemlerde yenilenebilir enerji kullanımı, 
kojeneresyon imkanı değerlendirilmeli, dağıtım hatlarında esnek ön yalıtımlı boru sistemleri tercih 
edilmelidir.  
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SU YALITIMININ ÖNEMİ VE ÇEVRECİ ÇATILAR 
 
 

Jozef BONFİL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bilindiği üzere betonarme donatı üzerine gelecek olan su, havanın içindeki oksijen gazının yardımı ile 
demir donatı üzerinde korozyona neden olur. Bu korozyon betonarme yapıda öngörülen çekme ve 
kesme kuvvetlerin deprem anında karşılayamamasına, dolayısı ile binanın çökmesine neden 
olmaktadır. Betonarme bir yapıyı korozyon tehlikesinden korumanın tek çözümü temelin tabanından 
çatının mahyasına kadar dış kabuğun su ve ısı yalıtımının kesintisiz ve bir bütünlük teşkil edecek 
şekilde yapılmasıdır. Ayrıca bina içindeki ıslak alanlarda da su yalıtımlarının yapılması zorunludur. Su 
yalıtım malzemeleri olarak bitümlü örtüler, sentetik örtüler ve sürme esaslı su yalıtım malzemeleri 
kullanılmaktadır. Bu ürünler ile uyum gösterecek olan, elkstrude polistiren, ekspande polistiren ve taş 
yünü ısı yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. 
 
Modern yapılarda teras çatılarda ekolojik dengeleri sağlamak, ısı yalıtımına katkıda bulunmak ve 
şehirler üzerindeki mikro klima etkilerini azaltmak, sel oluşumunu engellemek amacıyla bahçe çatılar 
önem kazanmaktadır. Bu bahçe çatılar üzerine fotovoltaik paneller konularak binanın gereksinin 
duyduğu enerjinin bir bölümünü de üretmek mümkün olmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Korrozyon, su yalıtımı, ısı yalıtımı 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
All the external surfaces off the building, from the basement up to the ridge must be coverd with 
waterproofing and thermal insulation materials to protect against the demages of corrosion .Also all 
the wet areas must be watertight. Corrosion will reduce all the strenghts that are necessary on the the 
earthquake., We can use bitumen membranes, single plies or liquid based brush applied cement, 
bitümen, polyurethan or acrylic based materials as waterproofing. As thermal insulation are advized 
rock-wool, extruded or expanded polystiren materials to be used with waterproofing. 
 
Most of the modern buildings are built with garden roofs due environmental and ecological aspects. 
Also garden roofs helps to reduce the demages such as; microclimate, noise, polution and flood 
effects. Fotovoltaic panels can be combined also with garden roofs to increase their efficiency 
 
Key Words: Corrosion, waterproofing, thermal insulation. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bugün inşa edilmekte olan yapılarda estetik, ekonomi, çevre ile uyum, kullanılırlık gibi faktörlerin yanı 
sıra yapı güvenliği de aranmaktadır. Yapı güvenliği, yapının ekonomik ömrü boyunca içinde yaşayan 
kişilere doğal afetler ve diğer tehlikeler karşısında, bina içindeki insanların tahliye edilinceye kadar ki 
sürede stabilitesini korumasıdır. 
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Ülkemizin aktif deprem kuşakları üzerinde olması vede nüfusumuzun %95’inin bu kuşaklar üzerinde 
yaşaması yapı güvenliğini ön plana çıkarmaktadır. Yapı stokumuzun büyük bir bölümü betonarme 
yapılardır. Betonarme yapılarda beton basma kuvvetlerini karşılarken içindeki demir donatı da çekme 
ve yanal kesme kuvvetlerini karşılamaktadır. Bu nedenle betonarmenin bu iki farklı malzemesinin yapı 
ekonomik ömrü boyunca ilk günkü gibi sağlam kalması gerekmektedir.  
 
 
 
 
2. BETONARME YAPILARDA SU VE ISI YALITIMININ ÖNEMİ 
 
1999 depremi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hasar Tespit Komisyonu 55.651 yapı 
üzerinde yaptırdığı araştırmada, yapıların %64’nün demir donatıda korozyondan oluşan hasarlar 
nedeni ile güvenirliliğini yitirdiğini açıklamıştır 
 
Demir donatı üzerinde korozyonun oluşabilmesi için, ortamda su ve oksijenin bulunması 
gerekmektedir. Su betonarme yapı elemanı içine 3 şekilde girebilir. 
 

1. Dış yüzeydeki çatlaklardan:  Toprak üstündeki bina diş yüzeyinde oluşan çatlaklardan içeri su 
sızabilir. 

2. Kapilarite ile emilen su:  Toprak içindeki yapı yüzeylerinin kapiler özellikler ile bünyelerine 
aldıkları su. Aynı şekilde ıslak alanlar için de geçerlidir. 

3. Kondansasiyon ile: Su buharı betonarme yapı elamanı içinden geçerken, soğuk bölgede 
yoğuşarak su damlasına dönüşmesidir. 

 
Dış yüzeydeki çatlaklardan ve kapilarite ile giren su, su yalıtım malzemeleri kullanarak; kondansasiyon 
ile oluşan su, ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak bertaraf edilebilir.  
 
Bu nedenle yapının temel tabanından başlayan su ve ısı yalıtımı, çatının mahyasına kadar kesintisiz 
ve bir bütünlük içinde devam etmesi zorunludur. Ancak bu şekilde koruma altına alınmış bir yapıda 
korozyon oluşum riski en düşük düzeye indirilerek, yapının ekonomik ömrü boyunca güvenirlilik 
sağlanmış olur. 
 
 
 
 
3. YÜZEYSEL SU YALITIM MALZEMELERİ 
 
Yüzeysel su yalıtım malzemeleri yapı dış kabuğu üzerinde su geçirimsiz bir filim oluştururlar. Yüzeysel 
su yalıtım malzemeleri üç ana grupta toplanmaktadır.  
 
 
3.1. Bitümlü Su Yalıtım Malzemeleri 
 
TS EN 13707 (çatılarda kullanılacak olanlar) ve TS EN 13969 (temellerde kullanılacak olanlar), TS EN 
544 (eğimli çatılarda kullanılan bitüm esaslı shingle) standartlarına göre üretilerek CE belgesi ile 
pazara sunulmaktadır. Bitümlü su yalıtım örtülerinin yapıların çatı ve temelinde kullanımına yönelik 
olarak 2010 yılında TS 11758-1 uygulama kural standardı yayınlanmıştır. Bu uygulama kural standardı 
içinde tüm temel, çatı ve nokta detayları ile bitümlü örtülerde su yalıtımı ile ilgili tüm uyulması gerek 
kurallar, örtü seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar yer almaktadır. Bu kural standardı içinde yer 
alan tüm detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanmakta olan Birim Fiyat ve Analizlerinde de 
yer almıştır. Bu malzemelerin yangın sınıfları E olup son kat olarak kullanılacak olan mineral kaplı 
örtüleri ise yangın yönetmeliği gereğince BROOF sertifikasına sahiptir. Bu malzemelerin uygulaması 
kolay olup genelde yapıların temellerinde, teras çatılarında, eğimli çatılarında, ıslak alanlarda, 
viyadüklerde, aç-kapa tünellerde, yüzme havuzlarında ve göletlerin su yalıtımında kullanılmaktadırlar. 
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3.2. Sentetik Su Yalıtım Malzemeleri 
 
TS EN 13956 (çatılarda kullanılacak olanlar) ve TS EN 13967 (temellerde kullanılacak olanlar) 
standartlarına göre üretilerek CE işareti ile pazara sunulmaktadırlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
yayınlanmakta olan Birim Fiyat ve Analizlerinde de yer almıştır. Bu malzemelerin yangın sınıfları E 
olup son kat olarak kullanılacak olan taşıyıcılı ve UV dayanımlı örtüleri ise yangın yönetmeliği 
gereğince BROOF sertifikasına sahiptir. Bu ürünler özel makineler ile ek yerlerinden kaynaklanarak 
uygulanırlar. Kullanım yerine uygun olarak yüzeye, yapıştırılmadan üzerine ağırlık konularak veya 
mekanik tespitler kullanılarak yüzeye monte edilirler. Bu malzemelerin her iki yüzeyinde detaya uygun 
gramajlarda polyester veya polipropilen keçeler kullanılmalıdır. Bu malzemelerin uygulaması kolay 
olup genelde yapıların temellerinde, teras çatılarında, aç-kapa ve oyma tünellerde, depolama 
havzalarında, su depolarında, yüzme havuzlarında ve göletlerin su yalıtımında kullanılmaktadırlar. 
 
 
3.3. Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri 
 
Bu guruptaki ürünler kullanılmadan önce, yüzeyin uygulama için hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 
Bu guruptaki ürünler ham maddelerine göre dört alt gruba ayrılırlar. 
 
3.3.1. Çimento Esaslı Malzemeler 
 
Bu malzemelerin ana bileşeni çimentodur. Tek veya çift komponentli, suyun geliş yönüne göre iç veya 
dış yüzeyden uygulananlar, elastik veya rijid tipleri bulunmaktadır. TS EN 1504-2 (beton yapıların 
korunması), TS EN14891(seramik altı uygulamaları), ETAG 005 ve ETAG 022 standartlarına göre CE 
belgesini alırlar. Soğuk uygulamalı olup şap, sıva veya sürülerek yüzeye uygulanırlar. Genelde ıslak 
mekanlarda, küçük balkonlarda, yüzme havuzlarında ve su depolarında uygulanırlar. 
 
3.3.2. Bitüm Esaslı Malzemeler 
 
Ana ham maddesi bitümdür. Tek veya çift komponentli, emülsiyon (su) veya solüsyon (solvent) bazlı 
tipleri mevcuttur. Genelde soğuk uygulamalı olup sürülerek veya püskürtülerek yüzeye uygulanırlar. 
TS 103 ve TS113 standartlarına göre üretilen ürünler TSE işareti ile piyasaya arz edilirler. Bitümlü 
kalın kaplamalar ile ilgili TS EN 15814 standardı yayınlanmış olup bununla ilgili CE belgelendirmesi 
yakın bir tarihte başlayacaktır. Bu ürünler genelde temellerin basınçsız su yalıtımlarında, ıslak 
mekanlarda, bitümlü örtülerin altında astar katmanı olarak ve toprak içinde kalacak olan metal 
yüzeylerin korozyondan korunması için kullanılırlar. 
 
3.3.3. Poliüretan Esaslı Malzemeler 
 
Tek veya çift komponentli uygulanan tipleri bulunmaktadır. Genelde teras ve kabuk çatılara 
uygulanmaktadırlar. Detaya uygun olarak son yüzeye içine UV dayanımı vb. gibi katkı maddeleri ilave 
edilmelidir. Poliüretan bazlı ürünler ETAG 005’e göre CE belgesi almaktadırlar. 
 
3.3.4. Akrilik Esaslı Malzemeler 
 
Tek komponentli ürünlerdir. Genelde balkonlarda ve dere içlerinde uygulanırlar. Akrilik bazlı ürünler 
ETAG 005’e göre CE belgesi almaktadırlar. 
 
 
 
 
4. SU YALITIMINDA DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 

1. Yapılacak işe uygun malzeme seçilmeli, malzemeye ve projeye uygun detaylar oluşturulmalı 
ve uygulamalar ehil kuruluşlara yaptırılmalıdır. 

2. Seçilen malzemelere uygun olacak şekilde, uygulama yüzeyi hazırlanmalıdır.  
3. Temeldeki su yalıtımı kesintisiz olarak temeli bohçalayacak şekilde projede öngörülen toprak 

seviyesinin 20 cm. üstüne kadar aynı ürünle devam etmelidir. 
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4. Temelde su yalıtımı iyi bir drenaj sistemi ile takviye edilmelidir. 
5. Temel yalıtımlarında kullanılacak olan malzeme miktarları standartların veya üretici firmanın 

ön gördüğü düzeyde olmalıdır. 
6. Uygulama tekniğinde standartların veya üretici firmaların önerileri dikkate alınmalıdır. 
7. Çatılarda eğim %2’nin altında olmamalıdır. 
8. Çatılarda süzgeçlerin çapları ᴓ 100 mm altında olmamalı her 1 m

2
 çatı alanı için 1 cm su iniş 

çapı hesaplanmalıdır. Dik inişler düşey duvarlardan min. 50 cm. öteye konulmalıdır. 
9. Kullanılacak olan ısı yalıtım malzemelerinin detaya uygun özelliklerde olması ve üzerine 

gelecek olan basınç kuvvetleri altında ezilmemelidir. Bununla ilgili olarak TS 11758-2 
standardı bir düzenleme getirmiştir (Tablo 1). 

10. Isı yalıtım hesapları TS 825’e göre yapılmalı, bulunan kalınlık için kesitte kondansasiyon 
tahkikleri yapılmalıdır. 
 

Tablo 1. Çatılarda Kullanılacak, Yeterli Basınç Kuvvetleri İçeren Isı Yalıtım Malzemeleri. 
 

 
 
 
 
 
5. ÇEVRECİ YEŞİL ÇATILAR 
 
2000’li yıllardan sonra tüm çalışmaların çevre odaklı olması, Leed ve Breeam sertifikalarının yapıya 
değer katması, yapıda yeşil çatıların yapımını daha ön plana çıkarmıştır. 
 
Yeşil çatıların estetik, kullanılabilirlik, ekolojik ve şehir mikro klimasındaki, toz emilimi, gürültüyü 
azaltması gibi olumlu etkileri yanı sıra çatılardaki kayaç yüzeyleri emici yüzeyler haline getirerek yağan 
yağmur suyunu daha dengeli bir şekilde şehir şebekesine aktarılmasını sağlamakta böylece sel riskini 
azaltmaktadır. Yeşil çatılar yoğun, yarı seyrek ve seyrek Bitkilendirme (Resim 1) tiplerine göre toprak 
kalınlıklar değişmektedir. Toprak kalınlıklarına göre de çatıya gelen yükler değişmektedir. Aktif deprem 
kuşakları üzerinde olan ülkemizde seyrek veya yarı seyrek bitkilendirme modelleri tercih edilmelidir. 
Bahçe çatılar katman olarak bitki, toprak, sistem filtresi, drenaj plakası, su tutucu keçe ve bitki 
köklerine dayanıklı tabakadan oluşmaktadır (şekil 1). Bitümlü, sentetik su yalıtım örtüleri ve poliüretan 
esaslı su yalıtım malzemeleri bitki köklerine dayanaklıklarını DIN 4062, FLL veya TS EN 13948 
standartlarına göre belgelendirmelidirler. Aksı takdirde su yalıtım katmanları üzerinde kök tutucu folyo 
uygulanmalıdır.  
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Şekil 1 Bahçe Çatı Detayı   Resim 1 Seyrek Bitkilendirilmiş Çatı 

 
Bitki örtüsünün çatı yüzeyinde sürekli nemli ve nispeten daha düşük ısıda bir ortam yaratması bu tür 
çatılar üzerine konulacak olan solar panellerinde elektrik üretim verimliliğini artırmaktadır. 
 
Bu nedenle birçok AB ülkesinde yeşil çatılar üzerine fotovoltaik paneller yerleştirilerek üretilen enerji, 
elektrik veya sıcak su olarak kullanılmaktadır. (Resim 2)  
 

 
 

Resim 2. Seyrek Bitkilendirilmiş Çatı Üzerine Fotovoltaik Panellerin Yerleştirilmesi. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yapının ekonomik ömrü boyunca depreme karşı yapı güvenliğinin sağlanabilmesi için, yapının 
özelliklerine uygun su yalıtım malzemelerinin seçilmesi, seçilen bu malzemelere uygun detayların 
oluşturulması, uygulamaların bu konuda sertifikalı ustalarca uygulanması gerekmektedir. Su yalıtımı 
yapının dış kabuğunu temelin tabanından, çatının mahyasına kadar kesintisiz olarak devam etmelidir. 
Çatıların daha fonksiyonel kullanılması sadece binaya değil ayna zamanda çevreye de olumlu katkılar 
sağlayacaktır. 
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ÖZET 
 
Çanakkale’de farklı özellikteki (trafik kaynağına olan uzaklık, kullanılan ısınma amaçlı yakıt türü vb.) ve 
farklı lokasyonlarda bulunan okullar (ilkokul, üniversite ve kreş), evler, yurtlar (özel ve devlete bağlı) ve 
dış ortamlarında havadan kaynaklı bakteri seviyesi ölçülmüştür. Ayrıca, ölçümlerin yapıldığı 
ortamlarda bir de anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması; iç ortam hava kalitesine etkisi 
olabilecek faktörlerin (sigara içimi, evcil hayvan varlığı, trafiğe yakınlığı ve evin tadilat durumu) 
belirlenmesi, hasta bina sendromunun göstergesi olan semptomların tanı konulmuş bir hastalığı 
olmayan kişilerde görülüp görülmediği ile anket yapılan ortamın termal konfor ve iç hava kalitesi ile 
ilgili anket yapılan kişilerin görüşlerini belirttikleri, sosyoekonomik durumlarını ve anket yapılan 
ortamda ne kadar vakitlerini geçirdiklerini belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. Çalışma neticesinde, 
dış havada ölçülen bakteri seviyeleri, belirgin olarak iç havada ölçülenlerden düşük bulunmuştur. En 
yüksek bakteri seviyeleri genellikle kreşlerde gözlenmiştir. Aynı mikro-ortamın mutfak ve diğer 
odalarında yapılan ölçümler karşılaştırıldığında, mutfaktaki bakteri seviyelerinin daha yüksek olduğu 
söylenebilir. Ayrıca, Hava örneklerinin %71’inde küf üremesi de gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: hava kaynaklı bakteri, küf, iç hava kalitesi, hasta bina sendromu, Çanakkale. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Airborne bacteria levels in schools (primary school, university and kindergartens), houses, dorms 
(private and governmental), and outdoors are measured in different locations of Çanakkale, according 
to their different aspects (distance from the traffic, heating fuels etc.). Also, a survey has been aplied 
in those environments. The aims of the survey were to asses factors affecting indoor air quality 
(smoking, domestic pet availability, distance from the traffic, renovation status of the micro-
environment), to define observation frequencies of sick building syndrome symptoms in surveyed 
people who have not been suffered from a known related disease, and to determine the participants’ 
opinions related with thermal comfort and indoor air quality and their socio-economic status and time 
spent in such environments. As a result, outdoor bacteria levels were found markedly lower than those 
observed indoor environments. In general, the highest bacteria levels were found in kindergartens. As 
the kitchen and the other rooms of any micro-environment is compared, it can be mentioned that 
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bacteria levels in the kitchens were higher than in the rooms. Moreover, mold propagation was 
occured in 71% of the air samples.  
 
Key Words: airborne bacteria, mold, indoor air quality, sick building syndrome, Çanakkale.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanların zamanlarının büyük bir bölümünü ev, işyeri ve okul gibi kapalı mekanlarda geçirmektedir. 
Son 20 yıl içerisinde endüstrileşmiş ülkelerin çoğunda okul çağındaki çocukların neredeyse yarısının 
astım ve alerjiye maruz kaldığı ve olumsuz iç hava kalitesi nedeni ile çalışanların çalışma veriminde 
düşüklüğe neden olan hasta bina sendromu semptomlarının (baş ağrısı, yorgunluk ve mukoz 
membran tahribatı gibi) sıklıkla gözlendiği belirtilmektedir [1]. Hasta Bina Sendromu tek veya belirli bir 
kaynağı olmadığı için hastalık yerine sendrom olarak sınıflandırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Hasta 
Bina Sendromu için tanımlanan duyusal reaksiyonlar [2-4]: göz, burun ve boğazda tahribat; deri 
tahribatı; nörotoksik semptomlar; spesifik olmayan aşırı reaksiyonlar; koku ve tat şikayetleri’dir.  
 
İç ortam hava kirleticilerin kaynakları çok çeşitlidir. Bazı kirleticiler iç ortamda yapılan yemek pişirme, 
temizlik ve sigara içimi gibi bazı aktiviteler nedeni ile üretilir. Diğerleri bina malzemeleri, ahşap, halı 
gibi tüketim malzemeleri, yapıştırıcılar, boyalar, ev bitkileri ve banyo malzemelerinden yayılırlar [5-8]. 
Son olarak da bazı iç ortam kirleticileri dış ortamda üretilirler ancak pencere ve kapılardan iç ortama 
girerler. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa 4. Ortaklık Çevre ve Sağlık Konferansı’nda dış ortam ve iç 
ortam hava kirliliğinden ötürü meydana gelen solunum yolu rahatsızlıklarının çocukluk dönemi astım 
vakasını azaltma umuduyla önlenmesi veya azaltılmasının önemini vurgulamaktadır [9]. 
 
Hava kaynaklı arerosoller sebep oldukları belirlenen sağlık problemleri nedeniyle son yıllarda üstünde 
yoğun olarak çalışmaların yapıldığı konulardan biridir. Havada yüksek miktarda bulunan mikroplar 
astım, allerjik rinit, hipersensitif pnömoni, hasta bina sendromu, enfeksiyon ve toksik etkilere neden 
olmaktadır [10-13]. Endüstriyel olmayan iç ortamlarda, havada bulunan bakterilerin en önemli kaynağı 
ise insan aktivitesidir [14,15]. Havadan kaynaklanan bakterilerin büyümesinde dış ortam havasının 
sıcaklık ve bağıl nem değerleri etkilidir [16,17]. Hava kaynaklı bakterilerin çoğu mezofilik bakteriler 
olup 20-35 ºC’de optimum üreme hızındadır ve genelde gram pozitif kok veya basil türleri en yaygın 
gözlenenlerdir [15].  
 
Biyoaerosol seviyesinin kabul edilebilir sınırlarının tespiti için çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır ve 
sürekli güncellenmektedir. ACGIH (The American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
tarafından havadaki tavsiye edilen kültür edilebilir bakteri ve mantar seviyesi 100 CFU/m

3
 olarak 

belirlenmişse de, 1999 yılında bu karar yürürlükten kaldırılmıştır [13]. Kanada Hükümeti ise çeşitli 
sınıflandırmalar yapılarak 500 CFU/m

3
’ün üzerindeki mantar konsantrasyonunu kabul edilemez seviye 

olarak belirlemiştir [18]. Sağlık sorunlarına sebep olabilecek üst limit değer, toplam biyoaerosol miktarı 
olarak NIOSH tarafından 1000 CFU/m³ olarak belirlenmiştir [11,19] Atina ve Chania’da apartmanlarda 
yapılan bir çalışmada bir değer hariç TBC konsantrasyonu 500 CFU/m

3
’ün altında bulunmuştur. İnsan 

varlığı, iç veya dış ortamda bir biyoaeorosol kaynağı olmadığı sürece, iç ortam biyoaerosol seviyesini 
arttıran en önemli parametre olarak tespit edilmiştir [20,21]. Ankara’da yapılan kapsamlı bir çalışmada 
ise bakteri konsantrasyonunun 10 ila 10

4
 CFU/m

3
 arasında değiştiği, en yüksek seviyelerin kış 

döneminde ve ilkokul ve kreş gibi ortamlarda gözlendiği belirtilmektedir [22]. 
 
Bu çalışmada Çanakkale’de farklı özellikteki (trafik kaynağına olan uzaklık, kullanılan ısınma amaçlı 
yakıt türü vb.) ve farklı lokasyonlarda bulunan okullar (ilkokul, üniversite ve kreş), evler, yurtlar (özel ve 
devlete bağlı) ve dış ortamlarında havadan kaynaklı bakteri seviyesinin mekansal değişimi 
araştırılmıştır. Ayrıca, ölçümlerin yapıldığı ortamlarda uygulanan anket çalışması ile iç ortam hava 
kalitesine etkisi olabilecek faktörlerin (sigara içimi, evcil hayvan varlığı, trafiğe yakınlığı ve evin tadilat 
durumu) belirlenmesi, hasta bina sendromunun göstergesi olan semptomların tanı konulmuş bir 
hastalığı olmayan kişilerde görülüp görülmediği ile anket yapılan ortamın termal konfor ve iç hava 
kalitesi ile ilgili anket yapılan kişilerin görüşlerini belirttikleri, sosyoekonomik durumlarını ve anket 
yapılan ortamda ne kadar vakitlerini geçirdiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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2. MATERYAL VE METOT 
 
2.1. Ölçüm Noktaları 
 
Hava kaynaklı bakteri örnekleri ev, okul, yurt ve kreşlerden alınmıştır. Ölçüm noktaları Şekil 1’de 
gösterildiği üzere Çanakkale ilinin farklı semtlerinde yer almaktadır. Ölçümler genel olarak her ortamda 
en az 1 en çok kullanılan oda ve mutfakta yapılmıştır. Her ölçüm noktası için 2 tane dış ortam hava 
örneği de alınmıştır.  
 

 
 

Şekil 1. Ölçüm Noktaları. 
 
 
2.2. Ölçüm Metodu 
 
Havadan kaynaklanan bakterilerin konsantrasyonunun belirlenmesi NIOSH Method-0800 ve Mentese 
et al. (2009)’ de anlatıldığı gibi yapılmıştır [21,23]. Buna göre, havadaki bakteriler tek-basamaklı 
biyoimpaktör vasıtasıyla Plate-count besiyeri üzerine bir pompa ile aktif örnekleme prensibine göre 
toplanmıştır. Örnekleme,  insan solunum seviyesi olan 1.5 metre yükseklikte olacak şekilde, iç ortamın 
tam merkezine; dış ortamda ise, pencere dışından yapılmıştır. Herhangi bir kontaminasyona izin 
verilmeden agarlar plakalara yerleştirildikten sonra, havadan biyoaerosoller toplanmıştır. Bakterilerin 
çoğalması için 37 ºC’de 2 gün süre ile inkübasyon işlemine maruz bırakılan hava örneklerindeki 
bakteri sayıları basit koloni sayım tekniği ile ışık mikroskopu altında sayılarak colony forming unit/m

3
 

hava biriminde (CFU/m
3
) hesaplanmıştır. Ayrıca besiyerlerinde küf üremesinin olup olmadığı da 

kaydedilmiştir. Hava kalitesi ölçümleri süresince, hava sıcaklığı, bağıl nem değerleri, rüzgar hızı ve 
yönü de kaydedilmiştir. Kasım ayı boyunca toplam 137 ölçümün 98’i iç ortamlardan, 39’u ise dış 
ortamlardan alınmıştır. 
 
 
2.3. Anket Çalışması 
 
Anket çalışması, bakteri seviyesinin ölçüldüğü ortamda yaşayan bir yetişkine uygulanmıştır. Ankette, 
örnekleme yapılacak olan ortamlara ait bilgiler ve bu ortamlarda sağlıklı yaşam konforuna etkisi 
olabileceği düşünülen faktörler dikkate alınmıştır. Anket uygulanan kişilere, ev veya işyerlerinde iç 
ortam hava kalitesi açısından önemli olabilecek bazı koşulların varlığının (evde hayvan beslenmesi, 
evde tüketilen günlük sigara miktarı, evin trafiğe yakınlığı, kullanılan mutfak/ısıtma yakıtı vb.) ve 
kişilerin mevcut sağlık durumu ile hasta bina sendromu göstergeleri olan bazı semptomların belirli bir 
hastalığı bağlı olmadan gözlenip gözlenmediğinin araştırılacağı bir anket uygulanmıştır.  
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3. BULGULAR 
 
Ölçüm yapılan mikro-ortamlarda yapılan anket çalışması neticesinde, ölçüm yapılan ortama ait önemli 
olabilecek bazı parametreler (trafiğe yakınlık, hanede yaşayan kişi sayısı vb.) ile anket yapılan kişiye 
ait sosyoekonomik özellikler (yaş, hanede geçirilen günlük süre, eğitim durumu, sigara içimi vb.) 
gözlenme sıklığına göre Tablo 1’deki gibi belirlenmiştir. Buna göre, ölçüm noktalarının büyük bir 
bölümü trafiğe orta seviyede yakın; hanelerde değişken sayıda kişi yaşamakta; anket yapılanların 
yarısı 25 yaşın altında; hanede yaşayanların 2/3’ü vakitlerinin yarısını bu ortamlarda geçirmekte; 1/3’ü 
sigara içmekte ve genellikle günde yarım paketten az sigara içmektedir. 
 
Tablo 1. Ölçüm Yapılan Mikro-Ortamlara Ait Bilgiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toplam bakteri konsantrasyonu (TBC), tespit sınırının altı ila üstünde olmak üzere geniş bir aralıkta 
(<7 - >1400 CFU/m

3
) değişim göstermiştir. Çalışma neticesinde, dış havada ölçülen bakteri seviyeleri, 

belirgin olarak iç havada ölçülenlerden düşük bulunmuştur (bakınız Şekil 2). Bakteri seviyelerinin 
mikro-ortamlara göre de değişim gösterdiği bulunmuştur (bakınız Şekil 3). En yüksek bakteri seviyeleri 
genellikle kreşlerde, en düşük seviyeler ise okullarda (üniversite binaları) gözlenmiştir. Aynı mikro-
ortamın mutfak ve diğer odalarında yapılan ölçümler karşılaştırıldığında, mutfaktaki bakteri 
seviyelerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Özellikle, mutfak, kantin ve yemekhane gibi ortamlarda 
yaygın küf üremesi gözlenmiştir. Ayrıca, hava örneklerinin %71’inde küf üremesi de gözlenmiştir.  

Parametre Sıklık (%) 

Trafiğe yakınlık  

az 31 
orta 62 
çok 7 

Hanede yaşayan kişi sayısı 

1 16 
2 30 
3 25 
4 29 
>4 20 

Kişinin yaşı 

<25 52 
25-45 20 
>45 28 

Hanede geçirilen günlük süre (saat)  

0-8 12 
8-12 22 
>12 67 

Kişinin eğitim durumu 

ilkokul 13 
ortaokul 3 
lise 17 
üniversite 67 

Sigara içen kişi sayısı 

0 74 
1 11 
2 9 
>3 6 

Sigara içilen hanelerde günlük kişi başına içilen sigara sayısı 

1-10 62 
>10 38 
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Şekil 2. TBC Seviyelerinin İç ve Dış Ortamlardaki Seviyelerinin Kutu Grafiği İle Gösterimi. 
 

 
 

Şekil 3. TBC Seviyelerinin Mikro-Ortamlarındaki Değişiminin Kutu Grafiği İle Gösterimi. 
 
Anket sonuçları değerlendirildiğinde; anket yapılan kişilerin %64’ü anket yapılan kapalı mikro-
ortamlarının havasının temiz olduğunu ancak %42’si bu ortamlarda koku problemi gözlemlediklerini 
belirtirken; %56’sı dış ortam havasının temiz olmadığını düşünmektedir.   
 
Hasta bina sendromunun belirgin semptomlarının gözlenmesine neden olabilecek herhangi bir 
hastalığı olmayanlar, anket yapılan kişilerin %76’sını oluşturmaktadır. Bu kişilerde en sıklıkla gözlenen 
hasta bina sendromu semptomları yorgunluk (%64) ve baş ağrısı (%52) iken; en az gözlenen 
semptom ise göğüs sıkışması (%14)’dır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Havadan kaynaklı bakteri seviyesinin iç ortamlarda, dış ortamlara göre daha yüksek olduğu; ayrıca iç 
ortamlarda da mekansal faktörlere göre (toplam kişi sayısı, havalandırmanın yetersizliği vb.) de 
değişim gösterdiği bulunmuştur. Ölçüm yapılan kreşler, bakteri seviyesinin en yüksek olduğu ortamlar 
olurken; evlerin mutfaklarının ölçüm yapılan diğer odalara göre daha yüksek bakteri seviyelerinin 
gözlendiği mikro-ortamlar olduğu belirlenmiştir. Yapılan anket çalışması neticesinde, anket yapılan 
kişiler dış hava kalitesinin iyi olmadığı, ancak iç hava kalitesinin iyi olduğu görüşünde daha sıklıkla 
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bulunmuştur. Bunun yanı sıra, bazı iç ortamlarda koku probleminin olduğu ve kışın havanın nemli 
hissedildiği de belirtilmiştir. Ayrıca, anket uygulanan kişilerde hasta bina sendromu için tanımlanan 
semptomlardan bazılarının (özellikle sürekli yorgunluk hissi ve baş ağrısı) gözlendiği belirtilmiştir.  
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ÖZET 
 
İç ortam hava kirliliği, iç ortamda oluşan kirleticilerin ve dış ortamdan iç ortama giren kirleticilerin 
etkisiyle oluşabilmektedir. İç ortam hava kalitesini; Yapı malzemeleri, yapı kullanım alanları, insanların 
aktiviteleri, ısınma, sıcak su üretimi, pişirme gibi birçok parametre etkilemektedir. Bunun yanında, 
sızıntı ve havalandırma gibi nedenlerle dış ortamdaki kirlilik iç ortama taşınarak iç hava kalitesini 
düşürmektedir. İç ve dış ortamlarda bulunan PM konsantrasyonları önemli kirleticilerdendir. Değişik 
boyutlarda bulunabilen partikül maddeler, insan ve çevre sağlığını tehdit edecek seviyelere 
ulaşabilmektedirler. Bu çalışmada, Balıkesir İl Merkezinde bulunan 29 adet konutta 2008-2009 
yıllarında iç ortam PM ölçümleri yapılmıştır.  
 
Aynı zamanda dış ortam PM konsantrasyonları, il merkezindeki için hava kalitesi izleme 
istasyonundan PM değerlerinin mevsimlik değişimleri ve İç/Dış ortam oranları tespit edilmiştir. Bu 
oranlarının değişimi istatistiksel analizlerle incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Buna göre; iç ortamlarda 
günlük PM ortalama konsantrasyonları yazın 23.59, kışın ise 202.44 µg / m

3
 ölçülmüştür. İç/Dış ortam 

oranları ise özellikle kış mevsiminde 1’e yakın bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: İç hava kalitesi, PM, İç/Dış oranı 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
High air contaminant levels in the indoor environment come from either the ambient air or from indoor 
sources. 
 
Building materials, construction areas, people’s activities, heating, hot water supply, cooking and 
various parameters affect indoor air quality. In addition, indoor air quality reduces by displacement 
mechanism such as air   transportation from outside to inside like leakage and air transport. PM is one 
of the most important air pollutants in ambient and indoor air. Particulate matter that can be found in 
various sizes, can reach levels that threaten the health of humans and environment. In this study, 
measurements of the PM10 concentrations were conducted in 29 homes between 2008 and 2009 in 
the center of Balıkesir. An outdoor PM values was taken air quality station in the city center and indoor 
PM values for the seasonal variations and indoor/outdoor ratios were determined. PM concentration 
was measured 23.59 and 202.44 µg / m

3
 during summer and winter, respectively. Indoor/outdoor 

ratios were close to 1, especially during the winter season. 
 
Key Words: İndoor air quality, PM, indoor/outdoor ratio. 
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1.GİRİŞ 
 
İç ortam hava kirliliği, iç ortamda oluşan kirlilik ve dış ortamdan iç ortama giren kirleticilerin etkisiyle 
oluşabilmektedir [1,2]. 
 
Pek çok insan, özellikle küçük yaştaki çocuklar ile yaşlılar ve hasta insanlar zamanının büyük bir 
kısmını iç ortamlarda geçirirler [3]. İç hava kalitesi, iç ortam havasının temizliği ile ilgili olup, insanın 
rahatlığını ve sağlığını etkileyen ısıl olmayan tüm parametleri kapsar [4]. İç ortam havası; biyolojik 
kaynaklı bakteri, mantar, küf, virüs, polen ve onların parçalarından oluşan biyoaerosoller ve yemek 
pişirme, sigara içimi, ısıtma ve soğutma sistemleri, bina yapı malzemeleri ve mobilyalardan 
kaynaklanan biyolojik olmayan toz ve diğer kirleticiler nedeniyle kirletilebilmektedir [5]. 

 
İç hava kalitesini etkileyen parametreler arasında kişisel karakteristikler, yapı karakteristikleri, ısınma 
karakteristikleri ve mutfak karakteristikleri bulunmaktadır. İç ortamda yaşayan insanların sayısı, yaşı, 
cinsiyeti, mesleği, gelir durumu, sigara kullanımı ve kronik rahatsızlıkları iç hava kalitesiyle ilgilidir. 
Yapının kullanım alanı, yapı bileşenleri, izolasyon durumu, fan ve klima kullanımı iç hava kalitesini 
etkilemektedir. Yapının ısınma şekli ve ısınma için kullanılan yakıtların da iç hava kalitesine önemli bir 
etkisi olmaktadır. Mutfaklarda pişirme için kullanılan yakıt ve sıcak su üretme sistemi iç havada 
kirleticilerin oluşmasında önemli rol oynamaktadır [6]. 
 
Partiküller; tozlar, dumanlar, sis, dumanlı sis, virüs, bakteri, mantar sporları ve polenleri içeren 
bioaerosoller, kaba, ince, görünebilir veya görünemez, teneffüs edilebilir ve solunabilinir olarak 
sınıflandırılırlar [7]. Normal bir insan saatte yaklaşık 0,5 m

3
 havayı teneffüs eder, çalışan bir insan ise 

saatte 8-9 m
3
 havayı solur. Solunan bu hava virüslere, bakterilere ve zararlı kirleticilere taşıyıcılık 

yapmaktadır [8]. İç ortam partikül konsantrasyonlarının iç ve dış kirlilik kaynaklardan ortaya çıktığı 
kabul edilir. Bununla birlikte her iki kaynak, hava değişim oranı, dış hava kirliliği, iç ortamdaki aktivite 
tipi ve partikülün çapı gibi birçok değişkene bağlıdır [9]. 
 
İç ortam havasında bulunan partikül maddelere maruz kalma sağlık problemlerine sebep olabilir. İnce 
partiküller, akciğerin iç kısımlarına kadar ilerleyebildiklerinden, insan sağlığına büyük tehdit 
oluştururlar. Solunabilen partiküler madde, solunum yolları yüzeyleri ile temasa geçerek birikir [10]. 
Ancak bu partikül maddelerin bir kısmı, vücudun koruma mekanizması çok güçlü olduğundan zamanla 
solunum, salgı gibi akciğerlerin kendi kendisini temizleme özelliğine bağlı olarak elimine edilirler. Bir 
kısmı da solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşırlar ve "pnömokonyoz" adı verilen 
akciğer hastalıklarına neden olurlar [10-15].  
 
Balıkesir İlinin büyük bir kısmı Güney Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır. Balıkesir ilinin merkez ilçe 
nüfusu 2009 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre yaklaşık 259.000’dir [16]. Balıkesir’de yıllık ortalama 
sıcaklık 14.5 

0
C’dir. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarındaki ortalama sıcaklık 8.97 

0
C 

civarındadır. Kış döneminde etkili olan yüksek basınç ve diğer meteorolojik faktörler hava kirliliğinin 
daha yoğun yaşanmasına sebep olmaktadır [17]. 
 
Balıkesir ili genelinde kış döneminde etkili olan sis olayı aynı zamanda nem oranının %95–100 
civarına ulaşabildiğini de göstermektedir. Kış dönemindeki yüksek basınç, aşırı enerji kaybı, düşük 
sıcaklık nedeni ile fazla yakıt tüketimi ve bunların beraberinde görülen sis olayı hava kirliliği üzerinde 
etkilidir [18]. Endüstriyel faaliyetler ve trafik gibi etkenler de hava kirliliğinin diğer kaynaklarını 
oluşturmaktadır. 
 
Bunun yanı sıra nüfus artışı, topoğrafik yapı ve meteorolojik şartların da etkisiyle hava kirliliği kış 
aylarında kendisini iyice hissettirmektedir. Özellikle kentin çanak şeklindeki yapısı, kış aylarında hakim 
rüzgarların azalması, yüksek basınç ve hava sıcaklığının düşmesi hava kirliliğini arttırmaktadır [19]. 
Kentlerde dış ortam hava kirliliğinin iç ortam hava kalitesini etkilediği bilinmektedir. Çalışmada, 
Balıkesir’de iç ortam hava kalitesi için bir gösterge olan PM konsantrasyonlarının yaz ve kış aylarında 
ölçülerek iç ortam hava kalitesi belirlenmeye çalışılmıştır. 
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2.YÖNTEM 
 
İç ortamda PM konsantrasyonları 29 evde 5 gün süreyle 24 saat sürekli ölçülmüştür. PM 
konsantrasyonlarının yaz ve kış mevsimlerine göre farklılıklarını belirleyebilmek için, ölçümler yaz 
sezonu 14 Temmuz 2009–03 Eylül 2009, kış sezonu 03 Ocak 2010-05 Mart 2010 tarih aralıklarında 
yapılmıştır. Balıkesir İl Merkezinde farklı 29 noktada yapılan örnekleme noktaları Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  
 
İç ortam PM10 konsantrasyonlarının belirlenmesinde, ışık saçılımı (light-scatting) metoduna göre 
çalışan UCB Particle Monitor kullanılmıştır. Bu yöntemle ince partiküller düşük konsantrasyon 
aralıklarında ölçülebilmektedir. Cihaz ölçüme başlamadan önce 1 saat kapalı kutusunda kalibre 
edilmiştir. Dış ortam PM10 değerleri, iç ortam ölçümlerinin yapıldığı tarihler dikkate alınarak, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın istasyonlarından alınmıştır [20]. 
 
Örneklemenin yapıldığı 29 adet konut Balıkesir İl Merkezinden seçilmiştir. Kirleticilerin kaynak 
bölgelerini ayırabilmek ve karşılaştırma yapabilmek için 3 farklı sosyo-demografik yapı özelliklerine 
göre örnekleme noktaları seçilmiştir. Ayrıca seçilen bölgelerde bulunan mikro çevrelerin konumu 
(trafiğin yoğun olduğu, cadde üzerinde ve uzağında olması), sigara kullanımı, ısıtma amaçlı kullanılan 
yakıt türü (doğalgaz, fuel oil, kömür) ısınmada kullanılan cihazlar, mutfakta kullanılan yakıt (LPG, 
doğalgaz, elektrik) bilgileri de dikkat edilmiştir. UCB monitörler, evlerin mutfaklarına ve yaklaşık 1,5-2 
m yüksekliğe yerleştirilmiştir. Balkon kapı ve camından uzak, ocak tipi yakma sistemlerine 1 m 
mesafeye monte edilmiştir. Ev halkına ölçümü doğrudan etkileyebilecek faaliyetler konusunda bilgileri 
verilerek belirlenen bir ölçüm prosedürüne uymaları istenmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Balıkesir (Merkez) Haritası 
 
 
 
 
3. SONUÇLAR 
 
3.1. İç Ortam PM Konsantrasyonları 
 
PM konsantrasyonlarının belirlendiği evlerde ısınma kaynağı olarak % 47.0 doğalgaz, %23.0 odun-
kömür, % 20.0 kömür kullanılmaktadır. Isınmada %42 kombi, %35 soba, % 14 kalorifer, % 9 karma 
sistemler bulunmaktadır. Pişirmede evlerde kullanılan enerji türü ise %53 LPG, %47 doğalgazdır. 
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Yaz aylarında iç ortamlarda ölçülen PM konsantrasyonlarının ortalaması 23.59 (±10.02), minimum 
16.00 ve maksimum 246.00 µg/m

3 
iken, kış aylarındaki ortalama değer 202.44 (±125.95), minimum 

10.57 ve maksimum 500.81 µg/m
3
’tür. Yaz ve kış aylarında ölçümü yapılan PM konsantrasyonlarının 

24 saatlik ortalama değerleri Şekil 2 ve 3’de gösterilmiştir. Grafiklerden de anlaşılabileceği gibi kış 
aylarında iç ortamlarda yüksek PM konsantrasyonları ölçülmüştür.  

 

 
 

Şekil 2. Yaz Aylarında Ölçülen PM Konsantrasyon Değerleri 
 

 
 

Şekil 3. Kış Aylarında Ölçülen PM Konsantrasyon Değerleri 
 
 
3.2. İç ve Dış Ortam Karşılaştırılması PM Konsantrasyonları 
 
İç ve dış ortamlardaki PM10 seviyeleri arasındaki ilişkileri belirlemenin en temel şekli İç Ortam/Dış 
Ortam (Indoor/Outdoor, I/O) oranlarının belirlenmesidir. Yaz ve kış aylarında ölçümü yapılan PM’nin 
I/O oranları belirlenerek iç ve dış ortam değerleri arasındaki ilişki tespit edilmiştir.  
 
I/O PM oranları yaz ve kış aylarında değişiklik göstermiştir. Konutlarda iç/dış PM oranlarının yaz ve kış 
mevsimindeki değişimler, sırasıyla Şekil 4 ve 5’de gösterilmiştir. Yaz döneminde I/O oranının 1’in 
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üzerinde ölçüldüğü evler ile kış döneminde ölçülen evler farklı bölgelerdedir. Kış döneminde iç 
ortamda daha yüksek PM konsantrasyonlarının ölçüldüğü evlerde; mutfak metrekarelerinin 
ortalamadan (14 m

2
) daha küçük olduğu, ısınma için genelde kömür ve pişirme için LPG kullanıldığı 

görülmüştür. Kış mevsiminde havanın soğuk olması nedeniyle havalandırmanın yeterince 
yapılamaması iç ortamlarda PM birikmesine neden olarak gösterilebilir. Yaz aylarında ise bu evler için 
kapı ve pencerelerin daha uzun sürelerde açık bırakılması, dış ortamlardan iç ortama kirletici 
akışlarının olduğunu düşündürmektedir. 
 
Asya Ülkelerinde yapılan çalışmada, iç ortamlarda PM konsantrasyonları daha yüksek bulunmuştur. 
Özellikle yola yakın evlerde trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin iç ortam havasını etkilediği 
belirlenmiştir. Asya ve batı ülkelerindeki evlerde iç ortam kirliliği mutfaklarda pişirmeden 
kaynaklanabileceği,  mutfaklarda oluşan kirliliğin oturma odalarına kadar ulaştığı belirlenmiştir [21-23]. 
 
İsviçre’de sigara içilen ve içilmeyen evlerde ölçümü yapılan 24 saatlik ortalama PM10 
konsantrasyonları sırasıyla 60 ve 31 µg/m

3 
olup, yaz/kış oranları 1.00’den küçük bulunmuştur. Evlerin 

ısınması için kullanılan fosil yakıtlar, endüstriyel prosesler, yüksek motor emisyonları, atmosferik 
durgunluğun yüksekliği, alçak seviyelerde oluşan inversiyonun etkili olabileceği belirtilmektedir. Sigara 
içilen evlerdeki PM10 konsantrasyonunun içilmeyen evlere göre oranı 1.49 olarak belirlenmiştir [24]. 
 

 
 

Şekil 4. Konutlarda İç/Dış PM Oranları (Yaz) 
 
İç ortam PM konsantrasyonlarının dış ortama göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için t 
testi yapılmıştır. 29 evde ölçülen 5 günlük ortalama PM konsantrasyonlarının iç ve dış ortamlarda 
ölçülen değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05). Yaz aylarında 
PM konsantrasyonu iç ortamlarda genellikle dış ortamlardan düşük bulunmuştur. Ancak birkaç evde 
dış ortam konsantrasyonunu aşmıştır. Kış aylarında ise dış ortam PM konsantrasyonları genelde iç 
ortamlarda ölçülenden, birkaç ev hariç, küçük olmuştur. Kışın camların kapalı tutulmasının bu sonuçlar 
üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.  
 
Kocaeli’nde endüstri ve şehir merkezinde bulunan 15 adet evde yaz aylarında PM10 iç ve dış ortamda 
sırasıyla 45.5 ± 24.4 ve 59.9 ± 18.2 µg/m

3
’tür. Kış aylarında ise 56.9 ± 24.3 ve 102.3 ± 50.7 µg/m

3
’tür. 

Yaz aylarında kapı ve camların açık olması sebebiyle dış ortam havası ile iç ortam havası birbirine 
yakın bulunmuştur [25]. 
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Şekil 5. Konutlarda İç/Dış PM Oranları (Kış) 
 
Amerika’da iç ortamda PM10 konsantrasyonu 23.8 µg/m

3 
bulunmuştur [26].  Birmingham’da iç ortamda 

PM10 konsantrasyonu 16.5 µg/m
3 
tespit edilmiştir [27]. Asya kıtasında bulunan Tayvan’da 60 adet evde 

iç ortam ve dış ortam ortalama PM10 konsantrasyonları sırasıyla 82.8 ve 107.5 µg/m
3 

olarak 
belirlenmiştir [28]. Hong Kong’ta 50 adet evde iç ve dış ortam PM10 konsantrasyonları sırasıyla 78.8 ve 
73.3 µg/m

3 
tespit edilmiştir [29]. 

 
Bangladesh’in kırsal alanlarında evlerin iç ortamlarında PM değerleri tespit edilmiştir. Mutfakta ve 
oturma odalarında ölçümler yapılmış ve LPG kullanan mutfaklarda PM değerleri diğer yakıtlara göre 
(tahta, bitki kabuğu, vs.) daha yüksek bulunmuştur. LPG kullanan mutfaklarda PM10 konsantrasyonu 
133 (± 48) µg/m

3
, oturma odalarında 178 µg/m

3
 olarak bulunmuştur. Dış ortam kirlilik değeri ise 63 

µg/m
3 

olarak tespit edilmiştir. İç ortam kirliliği dış ortama göre daha yüksek tespit edilmiştir. Mutfağın 
bina içerisindeki yeri, havalandırma şartları ve kullanılan yakıt cinsinin PM10 konsantrasyonlarını 
etkileyebileceği düşünülmektedir [30].  
 
Kaba partiküller (>2.5 µm) evlerin temizlenmesi, süpürme gibi aktiviteler esnasında oluşmaktadır [31]. 
Halı, mobilya ve yer döşemesi gibi yatay yüzeylerde biriken PM’lerin yeniden askıda kalmasına yol 
açmaktadır [32]. 

 
 
 
 

4. TARTIŞMA 
 
İç ortamlarda evlerde ölçülen PM konsantrasyonları kış aylarında yaz aylarında ölçülenden daha 
yüksek çıkmıştır. Kış aylarında evlerin %59’unda iç ortam PM konsantrasyonu 70 µg/m

3
’ü aştığı tespit 

edilmiştir. 
 
I/O oranın birçok evde 1.00 sınır değerinin altında olması iç ortamın PM açısından dış ortama göre 
daha temiz olduğunu göstermektedir. Evlerde yemek pişirilmesi, sigara içilmesi, düşük havalandırma 
hızı ve çeşitli aktiviteler partikül maddenin birikmesine yol açmaktadır. I/O oranı 1.00’in üzerinde olan 
evlerin mutfak metrekareleri ortalama değer olan 14.00 m

2
’nin altında bulunmuştur. Bu evlerde ısınma 

için kömür, pişirme için ise LPG kullanıldığı belirlenmiştir. 
 
Bu çalışmada, iç ortam PM konsantrasyonlarının seviyesi araştırılarak dış ortam katkısı belirlenmeye 
çalışılmıştır. Özellikle trafik, sigara içilmesi, ısınmada, pişirmede ve su ısıtmada kullanılan yakıt türleri, 
evlerin metrekareleri gibi özelliklerin de araştırılarak daha kesin saptamalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
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MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVLERDE İÇ ORTAM PARTİKÜL MADDE 
BOYUT KONSANTRASYONUNA ETKİ EDEN 
FAALİYETLER 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
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EVLERDE İÇ ORTAM PARTİKÜL MADDE BOYUT DAĞILIMI 
VE KONSANTRASYONLARINA ETKİ EDEN FAALİYETLER 

 
 

Bilge KARAKAŞ 
Gülen GÜLLÜ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu nedenle, iç ortam 

havasının halk sağlığı üzerine etkisi çok büyüktür. Partikül madde (PM), iç ortamda insan sağlığı ile 

ilgili önemli kirleticilerden biridir. İç ortamdaki partiküller, iç ortam aktiviteleri ve dış ortam olmak üzere 

genel olarak iki kaynaklıdır. Bu çalışmada farklı tipte sigara kullanımı (ince ve klasik sigara), sigara ve 

mum beraber yakımı, mutfak faaliyetleri, mum yakımı, deodorant kullanımı vb. ev içi bazı faaliyetlerin, 

Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonuna etkileri değerlendirilmiştir. Bilgilerin elektronik 

kayıtla direkt ve sürekli eldesini sağlayan, havadan taşınan partiküllerin konsantrasyonunu ölçmek için 

geliştirilmiş olan “Grimm Environmental Dust Monitor (EDM) 107” toz konsantrasyonu ölçüm cihazı 

kullanılmıştır. Yapılan ölçümler sonunda, mum yakımı deneyi parçacık boyut dağılımı analizinde    

0,25 µm aerodinamik çapa sahip partikül madde konsantrasyonu en yüksek oranda gözlemlenmiştir 

(yaklaşık %37,41). Ev içerisinde mutfak faaliyetleri (ocak kullanımı), mum kullanımı, sigara tüketimi, 

deodorant kullanımı vb. faaliyetler iç ortamda partikül madde konsantrasyonu artışına sebep olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Partikül madde (PM), İç ortam hava, Partikül madde boyut dağılımı 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
People spend most of time in indoor environments, suggesting that there is a significant effect of 
indoor air quality on the public health. Particle matter (PM) is one of the major pollutants indoor 
environment related with human health. Particles at the indoor environment can be originated from 
indoor and outdoor activities. In this study, the effects of some of those activities, including types (slim 
or classic) of cigarettes smoked, candle use alone or combined use of candles with cigarette smoking, 
deodorant use and kitchen work, on the concentration of average size of particle were evaluated.  
Grimm Environmental Dust Monitoring (EDM) 107 system was used to monitor indoor air particulate 
concentrations.  This instrument is able to measure the concentration of particles transmitted via air 
(or the concentration of air-transmitted particles) and to record electronic data providing direct and 
consistent information of particle concentrations.  The highest proportion (approx 37.41%) of particle 
fractions with aerodynamics diameter of 0.25 µm was detected by the experiment performed using 
candles alone.  It was found that such activities at home (smoking indoors, deodorant use and kitchen 
activities like stove use) increased the fine PM concentration.  
 
Key Words: Particulate Matter (PM), Indoor air, Size distribution of particulate matter 
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1. GİRİŞ 
 
İç ortamda insan sağlığı ile ilgili en önemli iki kirleticiden biri partikül madde (PM) diğeri de 
biyoaerosollerdir. Bu iki kirleticinin sağlık etkilerinin partikül madde boyutu ve konsantrasyonlarına, ve 
birlikte bulunmalarına bağlı olduğu düşünülmektedir (Dockery and Pope, 1994; Williams et al., 2000). 
 
Partikül kirliliği hava da bulunan sıvı zerreciklerin ve katı zerreciklerin karışımından oluşmaktadır. 
Partikül maddelerin boyut aralığı çok geniştir. Toz, is ya da duman çıplak gözle görülebilecek kadar 
koyu renkli ve çapları büyük partiküllerden oluşurken; bulut çekirdeği veya bazı zehirli partiküller ancak 
elektron mikroskobunda görülecek kadar küçük çaplara sahiptir (Sivaslıgil, 2007). 
 
Partiküller kütle ve bileşimi yönünden; aerodinamik çapı 2,5 μm’den büyük kaba partiküller, 
aerodinamik çapı 2,5 μm’den küçük ince partiküller olarak iki gruba ayrılır. İnsan sağlığı ile ilgili 
partiküller çapı 10 μm (PM10)’den daha küçük, özellikle 2,5 μm (PM2.5)’den küçük olanlar solunabilir 
partiküller olarak bilinirler (Bulut, 2007). Partikül madde miktarı genellikte birim hacimdeki kütle veya 
parçacık adedi olarak verilir. Partikül madde miktarı endüstriyel ortamlarda μg/m

3
 veya mg/m

3
 olarak, 

ofis binalarında ve endüstriyel temiz odalarda ise adet/m
3
 olarak ifade edilir (ASHRAE, 2003).  

 
En önemli hava kirleticilerinden ve EPA’nın 6 kirletici parametrelerinden bir tanesi olan PM (PM2.5 ve 
PM10)’nin kimyasal kompozisyonu, reaksiyon özellikleri, kısa ve uzun aralıkta difüze olma özellikleri 
farklıdır. Ultra ince (ultra fine) partiküller aerodinamik çapı 0,1 µm’den küçük olanlar ve ince (fine) 
partiküller aerodinamik çapı 1 µm’den küçük olanlar ve kaba (course) partiküller çapı 1 µm’den büyük 
olanlardır. Bu partiküller solunum sistemlerinde depolanabilirler. PM10 üst solunum sisteminde 
depolanırken ince ve ultra ince partiküller alveollerde birikirler. PM’in sağlığa etkilerini değerlendirmek 
için önemli rol oynayan parametreler partikül çapı, yüzeyi, kompozisyonu ve sayısıdır. PM’in esas 
bileşenleri metaller, organik bileşikler, biyolojik orijinli materyaller, iyonlar, reaktif gazlar ve partiküler 
karbondur. Ultra ince ve ince partiküller sağlık etkisi bakımından kaba partiküllerden daha tehlikelidir 
(Alptekin, 2007). Dolayısıyla 1 µm’den küçük aerodinamik çapa sahip partiküllerin kimyasal yapısı 
insan sağlığı için büyük önem taşımaktadır. PM1’in yapısını oluşturan bazı organik karbon bileşikleri ve 
mineralleri gösteren grafik Şekil 1’de verilmiştir. 
 

 
Kaynak: MASS CONCENTRATIONS OF PM1 PARTICLE FRACTION IN ZAGREB AIR, Krešimir Šega

*
, 

Ivan Bešlić
*
 and Silvije Davila

*
 (AIR QUALITY MANAGEMENT at URBAN, REGIONAL and GLOBAL 

SCALES, 4th International Symposium and IUAPPA Regional Conference, 10-13 September 2012 
Istanbul -Turkey ) 

 
Şekil 1. PM1 İçerisindeki Bazı Organik Bileşiklerin Gösterimi 

 
Bu çalışmada, ev içerisinde mutfak faaliyetleri (ocak kullanımı), mum kullanımı, farklı kalınlıkta sigara 

tüketimi, deodorant kullanımı vb. faktörlerin partikül madde boyut dağılımı ve konsantrasyonuna 

etkileri değerlendirilmiştir. 
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2. MATERYAL VE METOTLAR 
 
2.1. Örnekleme  
 
Partikül madde miktarı genellikte birim hacimdeki kütle veya parçacık adedi olarak değerlendirilir. 
Partikül madde miktarı endüstriyel ortamlarda μg/m

3
 veya mg/m

3
 olarak, ofis binalarında ve endüstriyel 

temiz odalarda ise adet/m
3
 olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada elde edilen ince partkül madde 

ortalama parçacık boyutu konsantrasyonları “partikül/cm
3
” biriminden değerlendirilmiştir. Çalışmalarda, 

partikül madde boyut dağılımı ve konsantrasyonu ölçümleri 2011 yılı, Aralık ayı içerisinde, yatak odası 
ve mutfak olmak üzere iki farklı ortamda gerçekleştirilmiştir. Deneyler sırasında partikül madde ölçüm 
cihazı yerden yaklaşık 70 cm yükseklikte masa üzerine yerleştirilmiştir. Yapılan deneylere ait 
örnekleme özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Referans Deney Örnekleme Özellikleri 
 

Deney Ortam Havalandırma  Ölçüm Süresi (dk) Ortam Alanı (m
2
) 

Sigara A  
(İnce) 

Yatak Odası Önceden 
havalandırılmış, 
kapalı ortam * 

21  20 

Sigara B  
(Klasik Tip) 

Yatak Odası Önceden 
havalandırılmış, 
kapalı ortam * 

24 20 

Tütsü Yakımı Yatak Odası Önceden 
havalandırılmış, 
kapalı ortam * 

27 20 

Deodorant 
Kullanımı 

Yatak Odası Önceden 
havalandırılmış, 
kapalı ortam * 

22 20 

Mum Yakımı Yatak Odası Önceden 
havalandırılmış, 
kapalı ortam * 

52 20 

Sigara ve Mum  Yatak Odası Önceden 
havalandırılmış, 
kapalı ortam * 

67 20 

Yemek Yapımı Mutfak Önceden 
havalandırılmış, 
kapalı ortam * 

57 20 

* Ölçüm ortamları deneylere başlanmadan önce yaklaşık 30 dakika süre ile havalandırılmıştır. 

 
 
2.2. PM Ölçümü 
 
İç ortamda bulunan parçacıkların boyutlarını tespit edebilmek için, partikül çaplarını 0,25 µm - 32 µm 
aralığında otomatik olarak tayin edebilen, ışık saçılımı prensibine dayanan bir cihaz kullanılmıştır (0,25 
– 0,28 – 0,30 – 0,40 – 0,45 – 0,50 – 0,58 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,0 – 1,3 – 1,6 –,2.0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 
– 4,0 – 5,0 – 6,5 – 7,5 – 8,5 – 10,0 – 12,5 – 15,0 – 17,5 – 20 – 25 – 30 – 32 µ). Bu cihaz elektronik 
kayıtla direkt ve sürekli bilgi eldesini sağlayan, havadan taşınan partiküllerin konsantrasyonunu 
ölçmek için geliştirilmiş olan “Grimm Environmental Dust Monitor (EDM) 107” toz konsantrasyonu 
ölçüm cihazıdır. Ölçümlerde kullanılan cihaz Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümün’den 
temin edilmiştir. 

 

Şekil 2. Grimm EDM 107 Partiküler Madde Konsantrasyonu Ölçüm Cihazı 
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
3.1. Sigara Kullanımı - İnce Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonu 
 
Önceden havalandırılmış ortamda, farklı zifir, nikotin ve karbonmonoksit miktarlarına sahip iki farklı tip 
sigara kullanımında PM ortalama parçacık boyutu konsantrasyonları incelenmiştir. Referans deney iki 
farklı tip sigara ile gerçekleştirilmiştir. A sigarasının zifir miktarı 1 mg, nikotin miktarı 0,1 mg ve 
karbonmonoksit miktarı ise 1 mg’dır. B sigarasının ise zifir miktarı 10 mg, nikotin miktarı 0,9 mg ve 
karbonmonoksit miktarı ise 10 mg’dır. A ve B tipi sigaralara ait zifir, nikotin ve karbonmoksit miktarları 
Tablo 2’de verilmiştir. 
 
Tablo 2. A ve B Sigaralarına Ait Özellikler  
 

 
3.1.1. A Sigarası (İnce Tip)  
 
Yapılan ölçümler sonucunda halk arasında ince sigara olarak adlandırılan A sigarasının yanması 
sonucu sırasıyla 0,25 ve 0,30 ve 0,28 µm aerodinamik çapa sahip partiküller daha yüksek tespit 
edilmiştir. Ortamda sigara yakımına başlanması ile birlikte ince PM konsantrasyon miktarında ciddi 
artış gözlemlenmiş olup, sigaranın söndürülmesi ile birlikte bu miktarda zamanla azalmıştır. Ayrıca, 
sigaranın söndürülmesinden sonrada ortamdaki ince PM konsantrasyonunun önceki iç ortam hava 
koşuluna göre yüksek olduğu gözlemlenmiştir. A sigarası deneyine ait ince PM ortalama parçacık 
boyutu konsantrasyonlarını gösteren grafik Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. A Tipi Sigara - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Grafiği (partikül/cm
3
) 

 
A sigarasının yanması esnasında ortaya çıkan partiküllerin % 22,34’ü 0,25, % 22,04’ü 0,30 µm çapa 
sahip partiküllerden oluşmaktadır. Deney sırasında en yüksek PM miktarı 0,30 µm aerodinamik çapa 
sahip partikül maddelerde gözlemlenmiştir (Şekil 3). İnce PM ortalama parçacık boyutu 
konsantrasyonlarını gösteren yüzde oranları Tablo 3’te verilmiştir. 
 
 
 

 
Zifir 
(mg) 

Nikotin 
(mg) 

Karbonmonoksit 
(mg) 

Örnekleme Süresi (dk) 

 

A Tipi Sigara  
(İnce Tip) 

1 0,1 1 21 

B Tipi Sigara 
(Klasik Tip) 

10 0,9 10 24 

Sigara Yakılımı Başlangıcı Sigara Bitimi 
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Tablo 3. A Tipi Sigara - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Yüzde Değerleri 
 

 (%) 0,25 µm 0,28 µm 0,30 µm 0,35 µm 0,40 µm 0,45 µm 0,50 µm 

A Sigarası (İnce Tip) 22,34 18,21 22,04 17,84 10,83 4,21 2,92 

 
3.1.2. B Sigarası (Klasik Tip)  
 
Klasik sigara olarak adlandırılan B sigarasının yanması sonucu ise sırasıyla 0,30 ve 0,35 ve 0,25 µm 
aerodinamik çapa sahip partiküller madde konsantrasyonu yüksek tespit edilmiştir. A sigarası 
deneyinde de gözlemlendiği gibi ortamda sigara yakımına başlanması ile birlikte ince PM 
konsantrasyon miktarında ciddi artış, sigaranın söndürülmesi ile birlikte ortamdaki artmış olan ince PM 
konsantrasyonu miktarında zamanla azalma gözlemlenmiştir. B sigarası deneyine ait ince PM 
ortalama parçacık boyutu konsantrasyonlarını gösteren grafik Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4. B Tipi Sigara - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Grafiği (partikül/cm
3
) 

 
B sigarasının yanması esnasında ortaya çıkan partiküllerin % 21,12’si 0,30, % 19,97’ü 0,35 µm çapa 
sahip partiküllerden oluşmaktadır. Deney sırasında en yüksek PM miktarı 0,35 µm aerodinamik çapa 
sahip partikül maddelerde gözlemlenmiştir (Şekil 4). İnce PM ortalama parçacık boyutu 
konsantrasyonlarını gösteren yüzde oranları Tablo 4’te verilmiştir. 
 
Tablo 4. B Tipi Sigara - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Yüzde Değerleri 
 

 (%) 0,25 µm 0,28 µm 0,30 µm 0,35 µm 0,40 µm 0,45 µm 0,50 µm 

B Sigarası (Klasik Tip) 15,17 14,34 21,12 19,97 13,63 7,22 5,25 

 
 
3.3. Deodorant Kullanımı - İnce Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonu 
 
Kapalı oda içerisinde deodorant kullanımı sırasıyla 0,25 ve 0,30 ve 0,28 µm aerodinamik çapa sahip 
partikül çaplarındaki partiküller daha yüksek tespit edilmiştir. Deodorant kullanımı esnasında, ince 
partikül madde boyut dağılımı ve konsantrasyonlarında büyük oranda anlık yükselme gözlemlenmiştir. 
Deodorant kullanımına bağlı, PM boyut dağılımı ve konsantrasyonlarındaki değişimi gösteren grafik 
Şekil 5’de verilmiştir. 
 

Sigara Yakılımı  

Başlangıcı 
Sigara Bitimi 
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Şekil 5. Deodorant Kullanımı - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Grafiği (partikül/cm
3
) 

 
Deney esnasında ortaya çıkan partiküllerin %21,89’u 0,25, % 15,98’i 0,30 µm çapa sahip 
partiküllerden oluşmaktadır. Ayrıca, deney sırasında en yüksek PM miktarı 0,35 µm aerodinamik çapa 
sahip partikül maddelerde gözlemlenmiştir (Şekil 5). Deodorant kullanımı deneyine ait ince PM 
ortalama parçacık boyutu konsantrasyonlarını gösteren yüzde oranları Tablo 5’de verilmiştir. 
 
Tablo 5. Deodorant Kullanımı - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Yüzde Değerleri 
 

 (%) 0,25 µm 0,28 µm 0,30 µm 0,35 µm 0,40 µm 0,45 µm 0,50 µm 

Deodorant Kullanımı 21,89 15,03 15,98 13,31 8,47 4,55 4,06 
 
 
3.4. Mum Yakımı - İnce Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonu 
 
Kapalı oda içerisinde mum yakımı deneyi esnasında sırasıyla 0,25 ve 0,28 ve 0,30 µm aerodinamik 
çapa sahip partiküller daha yüksek tespit edilmiştir. Deney esnasında, mumun yakılmasından sonra 
geçen süre boyunca, ortamda ince ortalama parçacık boyutu konsantrasyonlarında önemli bir 
değişiklik gözlemlenmemiş olup, mumun söndürülmesinden itibaren ortamda ince PM fraksiyonlarında 
büyük miktarda artış gözlemlenmiştir. Mum yakımı deneyine ait ince PM ortalama parçacık boyutu 
konsantrasyonlarını gösteren grafik Şekil 6’da verilmiştir. 
 

Deodorant 

Kullanımı 
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Şekil 6. Mum Yakımı - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Grafiği (partikül/cm
3
) 

 
Mum yakımı deneyi esnasında ortaya çıkan partiküllerin %37,41’i 0,25, % 22,74’ü 0,28 µm çapa sahip 
partiküllerden oluşmaktadır. Ayrıca, deney sırasında en yüksek PM miktarı 0,35 µm aerodinamik çapa 
sahip partikül maddelerde gözlemlenmiştir (Şekil 6). Deneye ait ince PM ortalama parçacık boyutu 
konsantrasyonlarını gösteren yüzde oranları ise Tablo 6’da verilmiştir. 
 
Tablo 6. Mum Yakımı - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Yüzde Değerleri 
 

 (%) 0,25 µm 0,28 µm 0,30 µm 0,35 µm 0,40 µm 0,45 µm 0,50 µm 

Mum Yakımı 37,41 22,74 21,40 15,44 10,19 4,35 4,24 
 
 
3.5. Sigara ve Mum Beraber Yakımı - İnce Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonu 
 
Söz konusu deneyde mum yakılan ortamda sigara yakılmış ve partikül çap değişimi konsantrasyonu 
incelenmiştir. Deneyde, mum yakılması durumunda PM ince ortalama parçacık boyutu 
konsantrasyonların da önemli bir değişiklik gözlemlenmemiştir. Sigara yakılmasının başlanmasında 
ise ortamda ince fraksiyonlara sahip partikül madde boyut dağılımı ve konsantrasyon miktarlarında 
hızlı bir artış gözlemlenmiştir. Sigara ve mum yakımı deneyine ait ince PM ortalama parçacık boyutu 
konsantrasyonlarını gösteren grafik Şekil 7’de verilmiştir. 
 

Mum Yakımı 

Mum Söndürülmesi 
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Şekil 7. Sigara ve Mum Beraber Yakımı - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Grafiği 
(partikül/cm

3
) 

 
Deney esnasında ortaya çıkan partiküllerin %10,9’u 0,25, % 8,18’i 0,30 µm çapa sahip partiküllerden 
oluşmaktadır. Ayrıca, deney sırasında en yüksek PM miktarı 0,30 ve 0,35 µm aerodinamik çapa sahip 
partikül maddelerde gözlemlenmiştir (Şekil 7). Sigara ve mum yakımı deneyine ait ince PM ortalama 
parçacık boyutu konsantrasyonlarını gösteren yüzde oranları ise Tablo 7’de verilmiştir. 
 
Tablo 7. Sigara ve Mum Yakımı - İnce İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Yüzde Değerleri 
 

 (%) 0,25 µm 0,28 µm 0,30 µm 0,35 µm 0,40 µm 0,45 µm 0,50 µm 

Sigara ve Mum  10,94 8,12 8,18 5,98 3,71 1,33 0,98 
 
 
3.6. Yemek Yapımı - İnce Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonu 
 
Yemek yapımı esnasında PM fraksiyonları değişimlerinde önemli miktarda artış gözlemlenmemiş olup, 
ortamda bulunan en yüksek PM miktarları 0,25, 0,28 ve 0,30 µm partikül çaplarında gözlemlenmiştir. 
Deneyde, ocak üzerinde sıvı yağ kullanımı ve buhar oluşumunu gerektiren yemeklerin yapılması 
(pirinç pilavı ve mercimek çorbası) tercih edilmiş olup, ince ortalama parçacık boyutu 
konsantrasyonlarında önemli bir değişiklik gözlemlenmemiştir. Yemek yapımı esnasında PM boyut 
dağılımı ve konsantrasyonlarındaki değişimi gösteren grafik Şekil 8’de verilmiştir. 
 

Mum 
Yakımı 

Sigara 
Yakımı 

Sigara 
Bitimi 

Mum 
Bitimi 
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Şekil 8. Yemek Yapımı - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Grafiği (partikül/cm
3
) 

 
Analiz edilen ortalama partikül madde boyut dağılımı ve konsantrasyonları %29,24’ü 0,25, %20,52’si 
0,28 µm çapa sahip partiküllerden oluşmaktadır. Ayrıca, deney sırasında en yüksek PM boyut dağılımı 
ve konsantrasyon miktarı sırasıyla 0,25 ve 0,28 µm aerodinamik çapa sahip partikül maddelerde 
gözlemlenmiştir (Şekil 8). Yemek yapımı deneyine ait ortalama PM boyut dağılımı ve 
konsantrasyonlarını gösteren yüzde oranları ise Tablo 8’de verilmiştir. 
 
Tablo 8. Yemek Yapımı - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Yüzde Değerleri 
 

 (%) 0,25 µm 0,28 µm 0,30 µm 0,35 µm 0,40 µm 0,45 µm 0,50 µm 

Yemek Yapımı 29,24 20,52 19,35 13,87 7,97 3,28 2,89 
 
 
3.7. Referans Deneylerin İnce Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonu Genel 
Değerlendirmesi 
 
Sigara Deneyleri Karşılaştırılması 
 
Farklı tip sigara tüketimi deneylerinde, ince ve klasik tip sigaraların açığa çıkardığı ortalama partikül 
madde boyut dağılımı ve konsantrasyon miktarlarını karşılaştırma fırsatı bulunmuştur. 0,25, 0,28 ve 
0,30 µm aerodinamik çapında partikül madde ortalama konsantrasyonu A tipi sigara olarak 
adlandırdığımız ince sigara tüketiminde, B tipi olarak adlandırdığımız klasik sigara tüketimine göre 
yüksek gözlemlenmiştir. 0,35, 0,40, 0,45 ve 0,50 µm aerodinamik çapında partikül madde ortalama 
konsantrasyon miktarlarında ise klasik tip sigara, ince tip sigaraya oranla daha yüksek PM Boyut 
Dağılımı ve Konsantrasyonuna sahiptir. A ve B tipi sigaralara ait ortalama fraksiyon yüzdeleri             
Şekil 9’da verilmiştir. 
 

Yemek Yapımı Başlangıcı 

Yemek Yapımı Bitişi 
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Şekil 9. A ve B Tipi Sigaraları Yüzde Fraksiyon Grafiği 
 
Tüm Deneylere Ait Genel Değerlendirme 
 
Yapılan referans deneylerde çeşitli faaliyetlerden kaynaklı ortamdaki ince PM boyutları 
gözlemlenmiştir. Deneylerin bir kısmı yanma faaliyetleri (mum, sigara yakımı, ocak kullanımı), bir kısmı 
ısınma (ocakta sıvı yağ kullanımı) faaliyetleri ve diğer bir kısmıda basınçlı ambalajlardan (deodorant 
spres kulanımı) kaynaklı ürünlerin kullanımından kaynaklı iç ortam hava kalitesindeki değişimi tespit 
etmeye yardımcı olmuştur. 
 
Ev içerisinde yapılan farklı tip faaliyetlerin sonucunda en yüksek 0,25 µm aerodinamik çapa sahip 
aktivite sırasıyla mum yakımı ve yemek yapımı deneylerinde gözlenmiştir. Bu hususta, yanma faaliyeti 
ev içerisinde PM boyutlarınında önemli değişimler gösterebilecek bir faaliyet olup, maddenin ısı ve 
oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Mum, katı halden önce sıvı hale daha sonra 

da buhar veya gaz haline geçerek hızlı bir yanma biçimine sahiptir. Mumun yanması olayında, açığa 

çıkan ısı ile bir kısım mum erimekle beraber, mumun büyük bir kısmı artık muma hiç benzemeyen 

karbondioksit, su buharı ve is dediğimiz yeni ürünlere dönüşür. Yapılan referans deneylere göre, 
mumun tek başına yakılması durumunda diğer deneylere oranla daha yüksek ortalama ince partikül 

madde konsantrasyonu yüzde oranına rastlanılmıştır (0,25, 0,28 ve 0,30 µm).  
 
Deneyler arasında, en yüksek 0,35, 0,40, 0,45 ve 0,50 µm çapa sahip ortalama partikül madde 
konsantrasyon oranlarına, B tipi sigara tüketiminde rastlanılmıştır. Sigara ve sigara dumanının çok 
miktarda ve değişik özellikte zararlı madde içerdiği bilinmektedir. Sigara dumanı tütün bitkisi 
yapraklarının tam yanmaması sonucu oluşmaktadır. Sigara dumanının içerdiği maddeler gaz veya 
tanecik halinde bulunmaktadır. Sigaranın ağız kısmında içe çekilme sırasında oluşan duman “Ana 
Duman” olarak tanımlanır. Yanan sigaranın ucundan ve ağız kısmından kendiliğinden çıkan duman ise 
“Yan Duman” olarak tanımlanmaktadır. Sigara dumanının ihtiva ettiği maddeler çeşitli faktörler 
tarafından etkilenir. Tütünün tipi, yanma sıcaklığı, sigaranın uzunluğu, sigara kağıdının özellikleri 
(gözenekli yapıda olup olmaması gibi), filtre ve tütüne ilave edilen katkı maddeleri bunların 
başlıcalarıdır. Sigaranın ucunda sıcaklık 900 °C’ye yükselir. Bu ısı nedeniyle tütün yaprağında bulunan 
maddeler değişime uğrar ve bir çok yeni madde oluşur. Bunlardan bir tanesi nikotindir. Nikotin sigara 
dumanında tanecik halinde bulunan ve bağımlılığa yol açan ana maddedir. Karbonmonoksit ise sigara 
dumanında gaz halinde bulunan zararlı maddelerin en önemlisidir ve tütünün tam yanmaması sonucu 
ortaya çıkar. Sigara ve sigara dumanı içerisinde bulunan zararlı maddeler Tablo 9’da verilmiştir. 
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Tablo 9. Sigara ve Sigara Dumanı İçerisinde Bulunan Zararlı Maddeler  
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Madde Etkisi 

Aromatik hidrokarbonlar Kanser Yapıcı 

Nikotin Sinir Sistemini Uyarıcı 

Fenol Kanser Yapıcı 

Krezol Kanser Yapıcı 

Beta-Naftilamin Kanser Yapıcı 

N-Nitrozonornikotin Kanser Yapıcı 

Benzopiren Kanser Yapıcı 

Metaller Kanser Yapıcı 

(Nikel, Arsenik, Polonium 201) Kanser Yapıcı 

İndol Kanser Yapıcı 

Karbazol Kanser Yapıcı 

Kateşol Kanser Yapıcı 
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Karbon Monoksit Oksijen Kullanımını Engeller 

Hidrosiyanik asit Silia* Hareketleri Durdurur 

Asetaldehid Silia* Hareketleri Durdurur 

Akrolein Silia* Hareketleri Durdurur 

Amonyak Silia* Hareketleri Durdurur 

Formaldehid Silia* Hareketleri Durdurur 

Nitrojen oksitler Silia* Hareketleri Durdurur 

Nitrozaminler Kanser Yapıcı 

Hidrazin Kanser Yapıcı 

Vinil klorür Kanser Yapıcı 

* Silia; Solunum Yollarlını Döşeyen Hücrelerin Uzantıları Olan Titrek Tüyler 
Kaynak: Dr. Serhat Fındık (http://www.bakimliyiz.com/sagligimiz/77409-sigaranin-icinde-neler-bulunur.html, 2013) 
 
Yapılan tüm referans deneylerin sonucunda, mum yakımı deneyinde, mumun sönmesi durumunda 
açığa çıkan gazlar PM fraksiyonları değişimlerinde en yüksek 0,25 µm aerodinamik çapa sahip 
ortalama PM konsantrasyonu gözlemlenmiş olup, en yüksek 0,35, 0,40, 0,45 ve 0,50 µm aerodimamik 
çapa sahip PM konsantrasyonu ise B tipi sigara tüketiminde gözlemlenmiştir. Deneylere ait ortalama 
PM boyut aralığı konsantrasyon grafiği Şekil 10’da verilmiştir. 
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Şekil 10. Referans Deneyler - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Grafiği (partikül/cm
3
) 

 
Deneyler arasında, analiz edilen en yüksek ortalama partikül madde boyut dağılımı ve konsantrasyon 
miktarları, mum yakımı deneyinde %37,41’lik oranla 0,25, %22,74’lük oranla 0,28 µm çapa sahip 
partiküllerden oluşmaktadır. Deneylere ait ortalama PM boyut dağılımı ve konsantrasyon miktarlarını 
gösteren yüzde oranları Tablo 10’da verilmiştir. 
 
Tablo 10. Referans Deneyler - İnce PM Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonları Yüzde Değerleri 
 

 
Referans Deneyler 

Fraksiyon Oranları (%) 

0,25 µm 0,28 µm 0,30 µm 0,35 µm 0,40 µm 0,45 µm 0,50 µm 

A Sigarası  
(İnce Tip) 

22,34 18,21 22,04 17,84 10,83 4,21 2,92 

B Sigarası  
(Klasik Tip) 

15,17 14,34 21,12 19,97 13,63 7,22 5,25 

Deodorant Kullanımı 21,89 15,03 15,98 13,31 8,47 4,55 4,06 

Mum Yakımı 37,41 22,74 21,40 15,44 10,19 4,35 4,24 

Sigara ve Mum  10,94 8,12 8,18 5,98 3,71 1,33 0,98 

Yemek Yapımı 29,24 20,52 19,35 13,87 7,97 3,28 2,89 
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ÖZET 
 
İnsanlar günün büyük bir kısmını iç ortamlarda geçirmektedir. İç ortamlar arasında iş yerleri günde 
ortalama sekiz saat ile önemli bir yer tutmakta ve buralarda geçirilen zaman zarfında işyerinin 
özelliklerine bağlı olarak çeşitli iç hava kirleticilerine maruz kalınmaktadır. İç hava kirliliği insan 
sağlığını olumsuz yönde etkileyen etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada üniversite 
laboratuvarlarında maruz kalınabilecek iç hava kirleticilerinin derişimlerinin ve çalışanların mesleksel 
risklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde üç 
laboratuvarda iç hava kalitesi belirleme ve 19 laboratuvarda çalışan araştırma görevlileri, uzmanlar ve 
teknisyenlerden deneysel çalışmaları sırasında karşılaştıkları mesleksel risk etmenlerini belirleme 
çalışmaları yapılmıştır. Mesleksel risk değerlendirmesi, hazırlanan durum ve tehlike saptama 
formlarının yüz yüze görüşme yöntemi ve gözlem sonucu doldurulması ile gerçekleştirilmiştir. İç hava 
kalitesi parametreleri arasından, bir Harvard Impactor kullanılarak gravimetrik yöntemle 8 saatlik 
ortalama PM2.5 derişimleri belirlenmiş, bir sürekli izleme cihazı ile PM10, Toplam Uçucu Organik 
Bileşikler, CO2 ve CO derişimleri izlenmiş ayrıca sıcaklık ve bağıl nem değerleri kaydedilmiştir. Ölçülen 
değerler uluslararası iç hava kalitesi standartları veya rehber değerleri ve uluslararası iş sağlığı 
standartları ile karşılaştırılıp değerlendirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Üniversite, laboratuvar, çalışanlar, iç hava kalitesi, mesleksel risk etmenleri.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
People spend most of their time indoors. Workplaces hold an important place among other indoor 
micro-environments with an average of eight hours a day. People are exposed to various occupational 
indoor air pollutants depending on the characteristics of the workplace. Indoor air pollution is 
considered to be one of the factors that adversely affect human health. This study aimed to determine 
indoor air pollutant exposure concentrations in university laboratories, and the employees' 
occupational risks . Indoor air quality surveys were carried out in three laboratories at İzmir Institute of 
Technology. Face-to-face questionnaire surveys were administered to the research assistants and 
personnel who work in 19 laboratories to assess occupational risk factors. A Harvard impactor was 
used to collect 8-hour PM2.5 samples. A continuous monitoring device was used to measure PM10, 
Total Volatile Organic Compounds, CO2, and CO concentrations. In addition, temperature and relative 
humidity values were recorded. Measured concentrations were evaluated by comparing to the 
international indoor air quality standards or indoor air  quality guideline values and international 
occupational health standards.  
 
Key Words: University, laboratory, workers, indoor air quality, occupational risk factors. 
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1. GİRİŞ 
 
Endüstriyel olmayan binaların içindeki ortam havasında insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen 
kirleticilerin (partikül madde, inorganik bileşikler, uçucu organik bileşikler, biyolojik, fiziksel ve kimyasal 
etkenler vd.) görülmesi "İç Hava Kirliliği" olarak tanımlanmaktadır. İç ortamda bulunan kirleticilerin 
sağlığa olan etkilerinden korunmak ve bu etkileri önlemek amacıyla gelişen bilimsel alan da "İç Hava 
Kalitesi" olarak ifade edilmektedir [1].  
 
İnsanlar zamanlarının %90'nını kapalı ortamlarda özellikle işyerlerinde ve evlerinde geçirdiklerinden 
dolayı iç hava kalitesi insan sağlığı açısından çok önemli bir yer tutmaktadır [2]. Bina-içi ortamlarda 
geçirilen zaman dilimi arttıkça buralardaki iç hava kalitesi giderek büyüyen bir kaygı haline gelmiş, iç 
hava kalitesinin insan sağlığına olan etkisinin dış havanın etkisinden daha fazla olabildiği 
gözlemlenmiştir. Birçok araştırma iç hava kirletici seviyelerinin dış havadaki kirletici seviyelerinden çok 
daha yüksek olduğunu göstermektedir [3].  
 
Otuz yıllık bir iş hayatı düşünürsek, çalışma ortamlarında geçirilen günde ortalama 8 saatlik süre 
zarfında iç ortamda solunan havada bulunan kirleticilere uzun süreli kişisel maruziyet söz konusudur. 
Çalışma ortamlarında genelde maruz kalınan kirleticilere örnek olarak Partikül Madde (PM2.5 ve PM10), 
uçucu organik bileşikler, inorganik bileşikler (NO2, CO vb.) verilebilir. Maruz kalınan iç hava kirleticileri 
çeşitli sağlık problemlerine yol açmaktadır. 
 
İç ortam hava kalitesi ve insan sağlığı açısından önemli olan partikül madde boyutları 0,1-10 µm 
aralığıdır. 0,1 µm'den küçük partikül maddeler kısmen nefesle dışarı verilir. 10 µm'den büyük partikül 
maddeler ise üst solunum yollarında tutulur [4]. İç ortamlarda partikül maddelerden kaynaklı sağlık 
etkileri EPA [5] tarafından göz tahrişi, astım, bronşit, akciğer hasarı, kanser, ağır metal zehirlenmesi, 
kardiyovasküler etkiler olarak belirtilmiştir.  
 
Norback ve arkadaşlarının [6] yaptığı çalışmada uçucu organik bileşiklerin düşük konsantrasyonlarda 
bitkinlik, bellek kaybı, baş ağrısı, anksiyete, cilt ve gözlerde tahriş gibi şikayetlere neden olduğu tespit 
edilmiş ancak bu kirleticilerin bazılarına maruziyetin kronik olarak devam etmesi durumunda 
kanserojenik etkilerin ve solunum yolu hastalıklarının ortaya çıktığı belirtilmiştir. Karbon monoksit 
gazının insan sağlığı üzerine olan etkileri asfiksi, iş gücünün azalması, baş ağrısı, hastalarda kalp-
akciğer fonksiyonlarında olumsuz etkiler olarak bildirilmiştir [1]. 
 
Bu çalışmada üniversite laboratuarlarında karşılaşılabilecek bina-içi hava kirletici seviyelerinin ve 
çalışanların mesleksel risk etmenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Bu bildiride yer alan sonuç ve 
değerlendirmeler halen yürütülmekte olan “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Çalışan Araştırma 
Görevlilerinin Mesleksel Risklerin Belirlenmesi Projesi”nin ilk kısmında elde edilen verilerden 
üretilmiştir. İç hava kalitesi değişkenleri arasından PM2.5, PM10, Toplam Uçucu Organik Bileşikler 
(TUOB) ve CO derişimleri, bina-içi çevresel konfor değişkenleri olan CO2, sıcaklık ve bağıl nem 
ölçülmüştür. Mesleksel risk etmenleri kapsamında kimyasal, fiziksel, biyolojik ve ergonomik etmenler 
ile acil durum ve laboratuar güvenliği eğitimleri incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. MALZEME VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü’nde yer alan üç 
laboratuarda ölçümler yapılmıştır. Laboratuarlar sırasıyla Lab-1, Lab-2 ve Lab-3 olarak 
adlandırılmıştır. Üç laboratuardan biri göreceli az kullanılan bir laboratuar (Lab-1) olup diğer iki 
laboratuar (Lab-2 ve Lab-3) aktif çalışmaların sürekli devam ettiği laboratuarlardır.  
 
Laboratuarların alanları, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri benzer olmakla beraber 
laboratuarlardaki çalışma konuları ve mevcut cihazlar ve sayıları farklılık göstermektedir. 
Laboratuarlardaki temizlik sıklığı benzerdir. Lab-2 ve Lab-3 'te kullanılan temizlik malzemeleri aynıdır 
ancak Lab-1 'de yapılan deneysel çalışmalar dolayısıyla temizlik malzemesi olarak sadece su 
kullanılmaktadır. 
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Seçilen laboratuarların her birinde üçer gün sekiz saatlik ölçümler yapılmıştır. İç hava kalitesi 
parametrelerinden PM2.5 derişimleri bir Harvard impactor kullanılarak gravimetrik yöntemle 
belirlenmiştir.  Bir sürekli izleme cihazı olan EVM-7 (3M Quest Technologies) ile PM10, TUOB, CO2 ve 
CO derişimleri izlenmiş ayrıca sıcaklık ve bağıl nem değerleri kaydedilmiştir.  Sürekli izleme cihazının 
kalibrasyonu parçacık boyutu ve kompozisyonu bakımından 'Arizona Yol Tozu'na göre yapıldığı için 
daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek amacıyla ölçüm çalışması öncesinde 'Toz Düzeltme Faktörü' 
belirleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Ölçüm yapılacak olan labaratuvarların birinde yirmidört saat 
süresince hem EVM-7 cihazı hem de Harvard impactor ile gravimetrik yöntemle gerçek zamanlı PM10 
derişimi belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu çalışma üç defa tekrarlanarak laboratuvar ortamı 
için gerekli faktör belirlemesi yapılmıştır. 
 
Ölçümlerde kullanılan EVM-7 sürekli izleme cihazının akış hızı sabit olup değeri 1.67 l/dk'dır. Bu cihaz 
90° optik ışık yayan bir fotometre kullanarak gerçek zamanlı PM10 derişimlerini, TUOB derişimlerini 
fotoiyonizasyon detektörü (PID sensörü) ile ppb seviyelerinde, NDIR (yayılmasız kızılötesi) sensörü ile 
CO2 ve CO derişimlerini ppm düzeyinde kaydedebilmektedir. İzlenen tüm maddelerin derişimleri 15 
saniyelik ortalama, bu anlık ölçümlerden hesaplanan 15 dakikalık ortalama, maksimum, minimum, 
ortalama ve 8 saatlik ortalama şeklinde kaydedilmiştir. 
 
Harvard impactor cihazı 20 l/dk akış hızında ayarlanmış ve Defender 510 kalibrasyon cihazı (Bios 
International Corp.) kullanılarak her örneklemeden önce kalibrasyonu yapılmıştır. PM2.5 sekiz saat 
boyunca 37 mm çapında cam elyaf filtreye toplanmıştır. Ölçümde kullanılan filtreler ölçüm öncesi kül 
fırınında 450

0
C'de bir gece boyunca bekletilmiş ve hassas terazinin bulunduğu laboratuarda 

desikatörde en az yirmidört saat şartlandırıldıktan sonra boş filtre ağırlığı hassas terazide 
belirlenmiştir. Ölçüm sonrasında filtreler yine aynı desikatörde en az yirmi dört saat şartlandırıldıktan 
sonra her bir filtre üzerinde toplanan kütle hassas terazide tartılarak belirlenmiş ve filtre üzerinden 
geçen hava hacmine oranlanarak PM2.5 derişimleri hesaplanmıştır. 
 
Mesleksel risk değerlendirmesi için Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde bir örnek 
grubu seçilmemiş, bölüm laboratuarlarının tüm çalışanlarına ulaşılması hedeflenmiştir.  Kimya 
Mühendisliği Bölümü’nde 19 laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda çalışan araştırma 
görevlisi/uzman/teknisyenlerin %90,2’sine (N=38) ulaşılmıştır. Mesleksel risk etmenlerini belirlemede 
laboratuarlar için ‘Durum Saptama Formu’, çalışanlar için ise ‘Tehlike Saptama Formu’ geliştirilmiştir. 
Veri toplama aşamasında laboratuarlar ve çalışanlar eşzamanlı olarak değerlendirilmiş;  gözlem ve 
yüz-yüze görüşme yöntemi uygulanmıştır.  Mesleksel risk etmenleri fiziksel, kimyasal, biyolojik, 
ergonomik risk etkenleri ile çalışma alanı güvenliği ve iş kazaları, ve genel hijyen koşulları olarak 
gruplanmıştır. Çalışanların acil durum ve laboratuar güvenliği eğitimleri de değerlendirilmiştir. 
Formlarda araştırılan risk etmeni türüne göre; ‘tehlike yok/kesinlikle uygun/kesinlikle güvenli’, ‘tehlike 
var–önlem yeterli/uygun/güvenli’, ‘tehlike var–önlem yetersiz/yeterince uygun değil/yetersiz güvenlik’ 
ve ‘tehlike var–önlem yok/uygun değil/güvensiz’ sınıflamaları kullanılmıştır. Karşılaşılan her bir 
etmenin türü, miktarı ve süresi sorgulanmıştır. Karşılaşılan süre değerlendirmesi için ‘2 saatten az’, ‘2-
4 saat’, ‘4-8 saat’, ‘8 saatten çok’ gruplamaları yapılmıştır. Veriler SPSS 14.0 programı kullanılarak 
analiz edilmiştir. Değerlendirmede ağırlıklı olarak kimyasal etmenler arasında (a) metallerle, (b) 
çözücülerle, (c) asitlerle (d) gazlarla karşılaşma ve fiziksel etmenler arasında ise havalandırma 
sistemi, termal konfor, gürültü, titreşim ve radyasyon yer almıştır.  
 
 
 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Partikül Madde 
 
PM2.5 

 
Üç laboratuarda yapılan ölçüm sonuçları karşılaştırıldığında PM2.5 derişimlerinin laboratuarda çalışma 
süresiyle orantılı olduğu gözlemlenmiştir. Lab-1, Lab-2 ve Lab-3'te ölçülen üç günlük ortalama PM2.5 
derişimleri Şekil 2'de gösterilmektedir.  Partikül madde seviyeleri yapılan çalışma yoğunluğuna paralel 
olarak günden güne farklılık göstermekle birlikte ölçülen en yüksek 8 saatlik ortalama PM2.5 derişim 
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seviyesi (25 µg/m
3
) çalışmaların sürekli devam ettiği Lab-3'te gözlemlenmiş, en düşük 8 saatlik 

ortalama PM2.5 derişim seviyesi (1,04 µg/m
3
) ise çalışmaların sürekli olmadığı Lab-1'de 

gözlemlenmiştir. Laboratuarlarda ölçülen PM2.5 derişimlerinin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1'de 
sunulmuştur. 
 
Uluslararası İç Hava Kalitesi Standartları / İş Sağlığı Standartları PM2.5 için 8 saatlik ortalama 
derişimleri Amerika Birleşik Devletleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (OSHA) tarafından 5000 µg/m

3
, 

Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Amerikan Konseyi (ACGIH) tarafından 3000 µg/m
3
 olarak 

belirlenmiştir. Tablo 2'de PM2.5 için yayınlanmış olan İç Hava Kalitesi Uluslararası Standart değerleri 
(EPA, ACGIH, Health Canada) ve İş sağlığı Standart değerleri (OSHA) verilmiştir [7,8]. 
Laboratuarlarda yapılan PM2.5 ölçüm sonuçları Uluslararası İç Hava Kalitesi Standartları / İş Sağlığı 
Standartları ile karşılaştırıldığında tüm PM2.5 derişimlerinin sınır değerlerin altında kaldığı 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Laboratuvarlarda Ölçülen 8 saatlik Ortalama PM2.5 Derişimleri 
 
Tablo 1. Laboratuarlarda Ölçülen PM2.5 Derişimleri  
 

PM2.5 
(µg/m

3
) 

8 saatlik Ortalama 
3 Günlük 
Ortalama 

Ortanca 
Std. 

Sapma 
En 

Düşük 
En Yüksek 

 
1.Gün 2.Gün 3.Gün 

     
Lab-1 4,17 1,04 17,7 7,64 4,17 8,86 1,04 17,7 

Lab-2 9,38 15,6 6,3 10,4 9,38 4,77 6,25 15,6 

Lab-3 17,7 25,0 15,6 19,4 17,7 4,92 15,6 25,0 

 
Tablo 2. Uluslararası İç Hava Kalitesi / İş Sağlığı PM2.5 Standartları ve Rehber Sınır Değerleri 
 

İç hava Kalitesi 
Parametresi 

Limit Değerler 
(μg/m

3
) 

Ortalama Zaman Kaynak 

PM2.5 

65
 

24 saat EPA 

5000 8 saat OSHA 

3000 8 saat ACGIH 

100 1 saat HC 
(EPA) : Environmental Protection Agency-Çevre Koruma Ajansı (Ulusal Hava Kalitesi Standartları (NAAQS), (OSHA) : The U.S. 
Occupational Health and Safety Administration - Amerika Birleşik Devletleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, (ACGIH) : The 
American Council of Governmental Industrial Hygienists - Devlet Hijyen Uzmanları Amerikan Konseyi,(2001), (HC) : Health 
Canada - Kanada Sağlık Bakanlığı, (1995) 
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PM10 

 
Sürekli izleme cihazıyla ölçülen PM10 derişimleri 8 saat boyunca anlık olarak izlenmiş, ölçülen değerler 
kaydedilmiştir. Üç günlük ortalama değerler karşılaştırıldığında PM2.5 derişimleri ile benzer sonuçlar 
elde edildiği görülmektedir. Şekil 3'te Lab-1, Lab-2 ve Lab-3'te ölçülen üç günlük ortalama PM10 
derişimlerinin grafiksel karşılaştırması verilmektedir.  Sekiz saatlik ortalama PM10 derişimlerine 
baktığımızda en yüksek derişim 86,8 µg/m

3
 olarak Lab-3'te en düşük derişim ise 4,63 µg/m

3
 olarak 

Lab-2'de kaydedilmiştir. Anlık en yüksek PM10 derişimi 206 µg/m
3 

olarak Lab-3'te ölçülmüş, anlık en 
düşük PM10 derişimi ise Lab-2'de 1,35 µg/m

3 
olarak belirlenmiştir. Üç günlük ortalama ve ortanca 

istatistiklerini incelediğimizde en yüksek PM10 derişimleri 48,3 µg/m
3 

olarak Lab-3'te ölçülmüş, en 
düşük derişim ise 12,5 µg/m

3 
olarak Lab-1'de ölçülmüştür. Laboratuvarlarda ölçülen PM2.5 

derişimlerinin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 3'te sunulmuştur. 
 

 

 
Şekil 3. Laboratuvarlarda Ölçülen 8 Saatlik Ortalama PM10 Derişimleri 

 
Tablo 3. Laboratuvarlarda Ölçülen PM10 Derişimleri  
 

PM10 
(µg/m

3
) 

8-Saatlik Ortalama 
3 Günlük 
Ortalama 

Ortanca 
Std. 

Sapma 
En 

Düşük 
En Yüksek 

 
1.Gün 2.Gün 3.Gün 

     
Lab-1 15,2 6,25 15,9 12,5 9,43 8,24 2,35 39,0 

Lab-2 18,0 20,5 4,63 14,4 14,6 9,06 1,35 47,1 

Lab-3 17,8 86,8 40,2 48,3 32,2 39,2 6,10 206 

 
Uluslararası İç Hava Kalitesi Standartları PM10 için 8 saatlik ortalama derişimleri Hong Kong Özel 
Yönetim Bölgesi Hükümeti tarafından İç Hava Kalitesi Mükemmel Sınıf Kılavuz Değeri 20 μg/m

3
, İç 

Hava Kalitesi İyi Sınıf Kılavuz Değeri ise 180 μg/m
3 

olarak belirlenmiştir. Devlet Endüstriyel Hijyen 
Uzmanları Amerikan Konseyi tarafından belirlenen limit değer ise 10000 μg/m

3 
'tür. Uluslararası İç 

Hava Kalitesi / İş Sağlığı PM10 Standartları ve Rehber Sınır Değerleri ayrıntılı olarak Tablo 4'te 
sunulmuştur [7,9,10]. Laboratuar sonuçları ile uluslararası sınır değerleri karşılaştırdığımızda Lab-1 ve 
Lab-2'de ölçülen anlık en yüksek PM10 derişimlerinin sırasıyla 39,0 μg/m

3
, 47,1 μg/m

3
 değerleriyle 

Hong Kong Özel Yönetim Hükümeti mükemmel sınıf kılavuz değerinden yaklaşık iki kat daha yüksek 
olduğu, Lab-3'te ölçülen en yüksek PM10 derişiminin ise 206 μg/m

3 
olarak kaydedildiği ve Hong Kong 

Özel Yönetim Hükümeti iyi sınıf kılavuz değerinin üzerinde olduğu ayrıca mükemmel sınıf kılavuz 
değerinden de yaklaşık on kat daha yüksek olduğu görülmektedir. 8 saatlik ortalama değerlere 
bakıldığında Lab-3'te ölçülen en yüksek PM10 derişiminin 86,8 μg/m

3
 ve Lab-2'de ölçülen en yüksek 

PM10 derişiminin 20,5 μg/m
3 

olarak kaydedildiği ve Hong Kong Özel Yönetim Hükümeti mükemmel 
sınıf kılavuz değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 4. Uluslararası İç Hava Kalitesi / İş Sağlığı PM10 Standartları ve Rehber Sınır Değerleri 
 

İç hava Kalitesi 
Parametresi 

Limit Değerler  
(µg/m

3
) 

Ortalama Zaman Kaynak 

PM10 

150 24 saat EPA 

100 1 saat Health Canada 

20/180 
a
 8 saat Hong Kong 

10000 8 saat ACGIH 
a) İç Hava Kalitesi Mükemmel Sınıf Kılavuz Değeri / İç Hava Kalitesi İyi Sınıf Kılavuz Değeri (Hong Kong, 2003) 
(EPA): Environmental Protection Agency-Çevre Koruma Ajansı (Ulusal Hava Kalitesi Standartları (NAAQS), (HC): Health 
Canada - Kanada Sağlık Bakanlığı, (1995), (Hong Kong): The Government of the Hong Kong Special Administrative Region - 
Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Hükümeti, (2003), (ACGIH): The American Council of Governmental Industrial Hygienists - 
Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Amerikan Konseyi, (2001) 

 
Toplam Uçucu Organik Bileşikler 
 
Karbon ve hidrojen içeren kimyasal maddeler  "organik bileşik" olarak adlandırılmaktadır. Uçucu 
organik maddeler ise kaynama noktaları 50-250 

0
C arasında olan maddelerdir. Uçucu organik 

bileşiklerin 900'den fazlası iç hava ortamında tespit edilmiş olup bunlardan 250'den fazlasının iç hava 
ortamındaki derişiminin 1 ppb'den yüksek olduğu tespit edilmiştir [4]. 
 
Tablo 5'te laboratuvarlarda ölçülen TUOB derişimleri sunulmuştur. Lab-1 ve Lab-2'de belirlenen 8 
saatlik ortalama en yüksek TUOB derişimleri 20,8 ppb ve 26,3 ppb olarak birbirine yakın çıkmasına 
rağmen Lab-3'te yapılan deneysel çalışmalardan kaynaklı olarak TUOB 8 saatlik ortalama en yüksek 
derişimin çok daha yüksek seviyelerde  297 ppb olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Toplam uçucu organik maddelerle ilgili Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Hükümeti'nin hazırladığı İç 
Hava Kalitesi ile ilgili Sertifika Planında [9] TUOB İç Hava Kalitesi Mükemmel Sınıf Kılavuz Değeri 67 
ppb, İç Hava Kalitesi İyi Sınıf Kılavuz Değeri ise 261 ppb olarak belirtilmiştir. Laboratuvarlarda yapılan 
ölçüm sonuçlarına bakıldığında Lab-3'te yapılan ölçümlerin 2. gününde elde edilen 8 saatlik ortalama 
TUOB derişiminin 206 ppb ile İç Hava Kalitesi İyi Sınıf Kılavuz Değeri'nin üzerinde olduğu, 3. günü 
elde edilen 8 saatlik ortalama TUOB derişiminin 297 ppb ile İç Hava Kalitesi Mükemmel Sınıf Kılavuz 
Değeri'nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Kanada Sağlık Bakanlığı'nın (Health Canada) [4] 
hazırladığı rehberde, Avrupa Topluluğu (The European Comminity) tarafından TUOB iç ortamdaki 
hedef rehber değerinin 300 µg/m

3
 olarak belirlendiği ve her bir uçucu organik bileşiğin derişiminin 

TUOB için belirlenen rehber değerin %10'unu geçemeyeceği ifade edilmektedir. Hong Kong Çevre 
Koruma Biriminin (The Hong Kong Environmental Protection Department) hazırladığı rehber 
notlarında [11] ise 8 saatlik ortalama TUOB için Seviye I değeri 600 µg/m

3 
olarak, Seviye II değeri  

3000 µg/m
3 

olarak belirtilmiştir. Uluslararası İç Hava Kalitesi TUOB Rehber Sınır Değerleri ayrıntılı 
olarak Tablo 6'da sunulmuştur. 
 
Literatürde farklı iç hava ortamlarında TUOB derişimlerinin belirlendiği çalışmalar bulunmaktadır [12]. 
Laboratuvar ortamında Srivastava ve arkadaşları [13] tarafından yapılan çalışmada belirlenen TUOB 
derişim seviyeleri 51,3 ile 301 ppb aralığında bulunmuş, Lab-1 ve Lab-2'de ölçülen TUOB seviyeleri 
kaydedilen bu sonuçlardan daha düşük seviyelerde olduğu tespit edilmiş ancak Lab-3'te 182 ppb 
olarak gözlemlenen TUOB 3 günlük ortalama derişimi Srivastava ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
115 ppb olarak kaydedilen ortalama değerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
 
Tablo 5. Laboratuvarlarda Ölçülen TUOB Derişimleri  
 

TVOC 
(ppb) 

8 saatlik Ortalama 
3 Günlük 
Ortalama 

Ortanca 
Std. 

Sapma 
En 

Düşük 
En 

Yüksek 

 
1.Gün 2.Gün 3.Gün 

     Lab-1 8,38 20,8 12,0 13,8 14,1 7,55 2,80 63,5 

Lab-2 12,3 22,2 26,3 20,3 13,8 15,3 6,40 76,6 

Lab-3 42,5 206 297 182 103 288 3,70 2379 
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Tablo 6. Uluslararası İç Hava Kalitesi TUOB Rehber Sınır Değerleri 
 

İç hava Kalitesi 
Parametresi 

Limit Değerler Ortalama Zaman Kaynak 

TUOB 

87 / 261
a
 (ppb) 8 saat Hong Kong 

200/600
a
 (µg/m

3
) 8 saat Hong Kong 

300  (µg/m
3
) 8 saat EC 

600 / 3000
b 
(µg/m

3
) 8 saat HKEPD 

a) İç Hava Kalitesi Mükemmel Sınıf Klavuz Değeri / İç Hava Kalitesi İyi Sınıf Klavuz Değeri (Hong Kong, 2003) 
b) Seviye I / Seviye II (HKEPD) 
(Hong Kong): The Government of the Hong Kong Special Administrative Region - Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Hükümeti, 
(2003), (EC) : The European Comminity - Avrupa Topluluğu, (HKEPD) : The Hong Kong Environmental Protection Department - 
Hong Kong Çevre Koruma Birimi, (1999) 

 
 
İnorganik Gazlar 
 
Karbon monoksit 
 
Anlık olarak en yüksek CO derişimi 1,95 ppm ile Lab-2'de, anlık en düşük CO derişimi 1 ppm ile Lab-
3'te kaydedilmiştir. 8 saatlik ortalama derişimlerde ise en yüksek CO derişimi 1 ppm ile Lab-1'de 
kaydedilmiştir. CO derişimleri için tanımlayıcı istatikler Tablo 7'de sunulmuştur. 
 
Tablo 8'de Uluslararası İç Hava Kalitesi / İş Sağlığı CO Standartları ve Rehber Sınır Değerleri 
sunulmaktadır [7,9,10,14]. Bütün standart değerler 8 saatlik ortalama sınır değerleridir ve 1,3 ppm ile 
25 ppm arasında değişmektedir. Laboratuvarlarda belirlenen CO derişimleriyle uluslararası standartlar 
karşılaştırıldığında Lab-2'de anlık olarak belirlenen en yüksek derişim 1,95 ppm ile Alman Federal 
Çevre Ajansının belirlediği 1,3 ppm sınır değerinin ve Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Hükümeti 
tarafından belirlenen 1,7 ppm sınır değerinin üzerinde olduğu görülmektedir ancak laboratuvarlarda 
ölçülen 8 saatlik ortalama CO derişimleri, Uluslararası İç Hava Kalitesi / İş Sağlığı CO Standartları ve 
Rehber Sınır Değerlerinin altında kalmaktadır.   
 
Tablo 7. Laboratuvarlarda Ölçülen CO Derişimleri  
 

CO 

(ppm) 
8 saatlik Ortalama 

3 Günlük 
Ortalama 

Ortanca 
Std. 

Sapma 
En Düşük En Yüksek 

 
1.Gün 2.Gün 3.Gün 

     
Lab-1 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 0,03 0,60 1,05 

Lab-2 0,51 1,00 0,44 0,65 0,95 0,50 0,00 1,95 

Lab-3 0,01 0,00 0,22 0,08 0,00 0,24 0,00 1,00 

 
 
 
 
Çevresel Konfor Değişkenleri 
 
Karbon dioksit 
 
Laboratuvarlarda belirlenen CO2 derişimlerinin anlık olarak en yüksek değeri 622 ppm ile Lab-2'de 
gözlemlenmiştir. Gözlemlenen bu yüksek değerin Lab-2'de yapılan deneysel çalışmalardan 
kaynaklandığı muhtemeldir. En yüksek 8 saatlik ortalama derişim 459 ppm ile Lab-1'de, 8 saatlik 
ortalama en düşük derişim Lab-2'de 381 ppm olarak kaydedilmiştir. 3 günlük ortalama derişimlere 
baktığımızda Lab-1 CO2 derişiminin 413 ppm ile en yüksek olduğu ve Lab-2'de 402 ppm ve Lab-3'te 
ise 410 ppm olarak kayedildiği Tablo 9'da görülmektedir.  
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Laboratuvarlarda belirlenen CO2 derişimleri Tablo 10'da sunulan Uluslararası İç Hava Kalitesi / İş 
Sağlığı CO2 Standartları ve Rehber Sınır Değerleri [7,8,9] ile karşılaştırıldığında ölçülen tüm CO2 
derişimlerinin sınır değerlerin altında kaldığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuç laboratuvarlarda 
bulunan kişi sayısına göre havalandırmanın yeterli olduğunu göstermektedir. Laboratuvarların 
havalandırmaları toksik bileşenlerin yüksek seviyelere çıkmasını önlemek üzere yüksek hızlarda 
çalışmak üzere tasarlandığından, havalandırma sistemleri çalıştığı sürece CO2 derişimlerinin yüksek 
düzeylere ulaşmayacağı beklenmektedir. 
 
Tablo 8. Uluslararası İç Hava Kalitesi / İş Sağlığı CO Standartları ve Rehber Sınır Değerleri 
 

İç hava Kalitesi 
Parametresi 

Limit Değerler 
(ppm) 

Ortalama Zaman Kaynak 

CO 

9 8 saat EPA 

30 8 saat DFG 

11 8 saat HC 

10 8 saat WHO 

1,7/8,7 
a
 8 saat Hong Kong 

13/1,3 
b
 8 saat German 

25 8 saat ACGIH 
a) İç Hava Kalitesi Mükemmel Sınıf Klavuz Değeri / İç Hava Kalitesi İyi Sınıf Klavuz Değeri (Hong Kong, 2003) 
b) Rehber Değer II (mevcut toksikolojik ve epidemiyolojik bilgiye dayalı sağlık ile ilgili değerler) / Rehber Değer I (Tek bir  maddeye ömür boyu 
maruziyette bile olumsuz sağlık etkilerine yol açmayacak konsantrasyon); Değerler mg/m

3
 biriminden ppm birimine  25 

o
C 'de ve 1 atm'de 

dönüştürülmüştür. (German, 2005) (EPA): Environmental Protection Agency-Çevre Koruma Ajansı (Ulusal Hava Kalitesi Standartları (NAAQS), 
(DFG): Deutsche Forschungs Gemeinschaft - Alman Araştırma Topluluğu, (2000), (HC): Health Canada - Kanada Sağlık Bakanlığı, (1995), (WHO 
Europe): The World Health Organization - Dünya Sağlık Örgütü, (2000), (Hong Kong): The Government of the Hong Kong Special Administrative 
Region - Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Hükümeti, (2003), (German): German Federal Environmental Agency - Alman Federal Çevre Ajansı, 
(2005), (ACGIH):The American Council of Governmental Industrial Hygienists - Devlet Hijyen Uzmanları Amerikan Konseyi, (2001) 

 
Tablo 9. Laboratuvarlarda Ölçülen CO2 Derişimleri 
 

CO2 

(ppm) 
8 saatlik Ortalama 

3 Günlük 
Ortalama 

Ortanca 
Std. 

Sapma 
En Düşük 

En 
Yüksek 

 
1.Gün 2.Gün 3.Gün 

     
Lab-1 390 459 391 413 398 41,96 356 608 

Lab-2 425 381 401 402 406 41,72 316 622 

Lab-3 398 434 396 410 411 35,21 343 536 

 
Tablo 10. Uluslararası İç Hava Kalitesi / İş Sağlığı CO2 Standartları ve Rehber Sınır Değerleri  
 

İç hava Kalitesi 
Parametresi 

Limit Değerler 
(ppm) 

Ortalama Zaman Kaynak 

CO2 

800/1000
a
 8 saat Hong Kong 

5000 8 saat OSHA, NIOSH, ACGIH 

10000 1 saat DFG 
a) İç Hava Kalitesi Mükemmel Sınıf Klavuz Değeri / İç Hava Kalitesi İyi Sınıf Klavuz Değeri (Hong Kong, 2003) 
(Hong Kong): The Government of the Hong Kong Special Administrative Region - Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Hükümeti, 
(2003), (OSHA): The U.S. Occupational Health and Safety Administration - Amerika Birleşik Devletleri İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetimi, (NIOSH): U.S. National Institute for Occupational Safety and Health - Amerika Birleşik Devletleri İş Güvenliği ve 
Sağlığı Ulusal Enstitüsü (1992), (ACGIH): The American Council of Governmental Industrial Hygienists - Devlet Endüstriyel 
Hijyen Uzmanları Amerikan Konseyi, (2001), (DFG): Deutsche Forschungs Gemeinschaft - Alman Araştırma Topluluğu, (2000) 

 
 
Sıcaklık ve Bağıl Nem 
 
Laboratuvar çalışmasında yapılan tüm ölçümler 2012 yılının Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmiş olup 
sıcaklık değerleri 21 - 32 

0
C arasında gözlemlenmiştir. Anlık en düşük sıcaklık değeri 21 

0
C olarak 

Lab-3'te, anlık en yüksek sıcaklık değeri ise 32 
0
C olarak Lab-2'de kaydedilmiştir. 8 saatlik ortalama 



    ______________________  1909 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

İç Hava Kalitesi Sempozyumu 

 

değerlere baktığımızda en düşük sıcaklığın 25 
0
C ile Lab-3'te, en yüksek sıcaklığın ise Lab-2 30

0
C 

olarak kaydedildiği Tablo 11'de görülmektedir. 
 
Bağıl nem değerleri ise % 30-53 arasında kaydedilmiştir. Tablo 12'de laboratuvarlarda ölçülen bağıl 
nem değerleri görülmektedir. Yüzde 30 ile anlık en düşük bağıl nem değeri Lab-2'de kaydedilmiş, anlık 
en yüksek bağıl nem değeri ise % 53 olarak Lab-3'te kaydedilmiştir. 8 saatlik ortalama bağıl nem 
değerlerine baktığımızda kaydedilen en düşük değer % 34 ile Lab-2'de, en yüksek 8 saatlik ortalama 
bağıl nem değeri ise %50 ile Lab-3'te kaydedilmiştir. 
 
Tablo 13'te sunulan Uluslararası İç Hava Kalitesi / İş Sağlığı Sıcaklık ve Bağıl Nem Standartları ve 
Rehber Sınır Değerleri [15,16,17,18] ile laboratuvarlarda kaydedilen sıcaklık ve bağıl nem değerlerini 
karşılaştırdığımızda Lab-3'te kaydedilen anlık en düşük sıcaklık ve nem değeri 21

0
C ve %35 ile 

ASHRAE'nin yaz mevsimi için belirlediği en düşük sıcaklık değerinin (24.5
0
C) altında kaldığı, bağıl 

nem değerinin ise %30'un üzerinde olduğu Tablo 12'de görülmektedir. Sıcaklık değerinin anlık en 
yüksek 32

0
C kaydedildiği Lab-2'de ise bağıl nem değeri %49 olarak kaydedilmiş, ASHRAE'nin 

belirlediği yaz mevsimi için verilen en yüksek sıcaklık (28
0
C) ve bağıl nem (%30) değerinin üzerinde 

kaydedildiği tespit edilmiştir. Laboratuvarlarda belirlenen 8 saatlik ortalama değerlere baktığımızda 
Lab-1'de kaydedilen 29

0
C, ASHRAE'nin yaz mevsimi için belirlediği en yüksek sıcaklık değerinin ve 

CSA'nın yaz mevsimi için belirlediği en yüksek sıcaklık değerinin (26
0
C) üzerinde kaydedildği tespit 

edilmiştir. Lab-2'de kaydedilen 30
0
C ASHRAE, CSA ve Hong Kong tarafından belirlenen en yüksek 

sıcaklık değerlerinin üzerindedir. Kaydedilen en yüksek 8 saatlik ortalama bağıl nem değerlerine 
baktığımızda Lab-1'de %42, Lab-2'de %42, Lab-3'te ise %50 olduğu belirlenmiş ve yaz mevsimi için 
ASHRAE'nin belirlediği %30 standart değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.  
 
Tablo 11. Laboratuvarlarda Ölçülen Sıcaklık Değerleri  
 

Sıcaklık 
(
0
C) 

8 saatlik Ortalama 
3 Günlük 
Ortalama 

Ortanca 
Std. 

Sapma 
En 

Düşük 
En 

Yüksek 

 
1.Gün 2.Gün 3.Gün 

     
Lab-1 27 28 29 28 28 1 24 30 

Lab-2 30 30 29 30 30 1 27 32 

Lab-3 26 25 27 26 26 1 21 28 

 
Tablo 12. Laboratuvarlarda Ölçülen Bağıl Nem Değerleri 

 

Bağıl 
Nem 
(%) 

8 saatlik Ortalama 
3 Günlük 
Ortalama 

Ortanca 
Std. 

Sapma 
En Düşük 

En 
Yüksek 

 
1.Gün 2.Gün 3.Gün 

     
Lab-1 42 41 38 40 40 2 37 47 

Lab-2 42 40 34 39 39 4 30 49 

Lab-3 41 50 47 46 48 5 35 53 
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Tablo 13. Uluslararası İç Hava Kalitesi / İş Sağlığı Sıcaklık ve Bağıl Nem  Standartları ve Rehber Sınır 
Değerleri 
 

İç Hava Kalitesi Parametresi Zaman 
0
C % Referans 

Sıcaklık Bağıl Nem 

Yaz Mevsimi 24.5-28 30 
ASHRAE 

Kış Mevsimi 23-25.5 60 

- > 0 30-60 Alberta 

- 20-25.5 40-70 Hong Kong 

Yaz Mevsimi 23-26 50 
CSA 

Kış Mevsimi 20-23.5 50 
(ASHRAE): American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Amerikan Isıtma, Soğutma ve Havalandırma 
Mühendisleri (2004), (Alberta) :  Alberta Infrastructure: Indoor Air Quality Guideline - Alberta Altyapı: İç Hava Kalitesi Rehberi (2003), (Hong 
Kong) : The Government of the Hong Kong Special Administrative Region - Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Hükümeti, (2003), (CSA) : CSA 
Standard Z412-00, Guideline on Office Ergonomics. Canadian Standards Association - Ofis Ergonomileri Hakkında Rehber, Kanada Standartlar 
Birliği (2005) 

 
 
Mesleksel Risk Değerlendirmesi 
 
Kimya Mühendisliği Bölümü’nde çalışmaya katılan araştırma görevlisi/uzman/teknisyenin %76,3’ü 
(n=29) kadınlardan oluşmaktadır. Bölümdeki laboratuvarlarda kullanılan kimyasal maddelerin 
envanterinin bir bilgisayar programı ile tutulduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, incelenen tüm 
laboratuvarlarda bulunan kimyasalların büyük çoğunlukla (15 laboratuvar) ve kısmen (4 laboratuvar) 
kayıt altında olduğu tespit edilmiştir. Risklerin en aza indirilebilmesi için laboratuvarlarda, tüm 
kimyasalların kayıt altına alınması gerekmektedir. 
 
Laboratuvarlarda uygulanan durum saptama formlarından elde edilen verilere göre havalandırma 
sistemi büyük oranda (%89,5) yeterince uygun veya uygun bulunmamış, kesinlikle uygun bulunan 
laboratuvar yoktur. Laboratuvarlarda termal konfor büyük oranda (%73,7) yeterince uygun 
bulunmamış, 2 laboratuvar (%10,5) uygun bulunmuş, sadece 3 laboratuvar (%15,8) kesinlikle uygun 
bulunmuştur. Laboratuvarlar gürültü yönünden çoğunlukla (%52,6) yeterince uygun veya uygun 
bulunmamış, yani %47,4 oranında uygun veya kesinlikle uygun bulunmuştur (Tablo 14). Titreşim ve 
radyasyon açısından ise hiçbir laboratuvarda tehlike oluşmadığı belirlenmiştir.  
 
Kimyasal risk etmenleri değerlendirildiğinde, laboratuvarlarda en fazla gazlarla (%80,0) en az ise 
metallerle (%57,9) karşılaşmanın olduğu saptanmıştır. Her dört kategori için hiç önlem alınmayan bir 
laboratuvar olmadığı ancak bu kategorilerden çözücüler (%47,4) ve asitlerle (%47,4) karşılaşma 
açısından önlemlerin çoğunlukla yetersiz olduğu görülmektedir (Tablo 15). Kullanılan gazlar N2, H2,, O2, 

CO2, Ar ve He’dur. Önlemler gazlarla karşılaşma açısından değerlendirildiğinde, laboratuvarların 
çoğunluğunda boğucu gazların kullanıldığı ancak önlemlerin çoğunlukla yeterli olduğu gözlenmiştir.  
Laboratuvarlarda önlemlerin yetersizlik nedenleri, bağlanan hortumların ekli olmasından, bağlanan 
hortumların tüp dolap kapaklarının açık bir şeklide kullanılmasına neden olmasından, işlem sonrası 
çıkış hortumlarının laboratuvar ortamına verilmesinden ve gaz detektörü bulunmamasından 
kaynaklanmaktadır. 
 
Tablo 14. Laboratuvarların Fiziksel Risk Faktörlerine Göre Dağılımı  
 

 Kesinlikle Uygun Uygun Yeterince Uygun Değil Uygun Değil 

Havalandırma Sistemi 0,00 10,5 68,4 21,1 

Termal Konfor 15,8 10,5 73,7 0,00 

Gürültü 36,8 15,8 36,8 15,8 

 
Laboratuvarların çoğunluğu çalışma alanı temizliği ve düzeni açısından kesinlikle uygun (N=5) veya 
uygun (N=5) bulunurken, sadece bir laboratuvar kesinlikle uygun değil olarak değerlendirilmiştir. 
Uygun değil sınıfında değerlendirilen laboratuvar sayısı sağlık ve güvenlik talimatlarına uygunluk 
açısından dörde yükselirken, çoğunluk (N=9) yeterince uygun değil sınıfında bulunmuştur. 
Yetersizlikler; laboratuvarda sıkışık, üst üste malzeme ve cihaz kullanımı, güvenlik duşlarının amacı 
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dışında kullanılması, kullanılmayan tüplerin güvenlik kapaklarının yerinde olmaması, tüp dolabı 
kapaklarının kapalı tutulmaması, tüplerin dolap dışında bulunması, tüp dolapları üzerindeki 
aspiratörlerin çalıştırılmaması, gaz detektörlerinin bulunmaması ve yeterli havalandırmanın 
olmamasından kaynaklanmaktadır. Yedi laboratuvar çalışma ortamında acil durumlara karşı 
oluşturulan eylem planı talimatlarına ‘uygun değil’, 6 laboratuvar ise ‘yeterince uygun değil’ olarak 
değerlendirilmiş; ‘kesinlikle güvenli’ laboratuvar  bulunmamıştır. 
 
Tablo 15. Laboratuvarların Kimyasal Risk Etmenlerini Barındırma Özelliklerine Göre Dağılımı 
 

 
Tehlike yok 

% 

Tehlike var- 
önlem yeterli 

% 

Tehlike var- 
Önlem yetersiz 

% 

Tehlike var- 
Önlem yok 

% 

Metaller 57,9 26,3 15,8 0,0 

Çözücüler 15,8 36,8 47,4 0,0 

Asitler ve Bazlar 15,8 36,8 47,4 0,0 

Gazlar 20,0 68,0 12,0 0,0 

 
Çalışanlarla yapılan yüz-yüze görüşme yöntemiyle toplanan verilere göre karşılaşılan kimyasal risk 
etmenlerine ait oranlar Tablo 16’da özetlenmiştir. Buna göre kimyasal risk etmenlerinden en çok 
gazlarla (%86,8), daha sonra çözücü ve asitlerle (%84,2), en az metallerle karşılaşılmaktadır. 
Çalışanlar deneysel çalışmalarında: kloroform, n-heksan, aseton, etanol, metanol, diklorometan, etil 
asetat gibi organik çözücüleri çözelti hazırlamada ve uçurma işlemlerinde kullanmaktadır; işlemler 
çoğunlukla çeker ocak altında yapılmakla birlikte çeker ocakların gücü tartışmalıdır. Ayrıca, yetiştirme 
telaşı ile açıkta ve kişisel korunmasız olarak da işlemler yapılabilmektedir.  Asetik asit, sülfürik asit, 
nitrik asit gibi asitler ile NaOH, amonyak gibi bazlar temizleme işleri veya katalizör olarak 
kullanılmaktadır; temizlik işlerinde geniş kaplarda üzeri açık bir şekilde de bırakılabilmektedir. Lityum 
klorür, bakır borat, nikel borat, kalsiyum klorür, gümüş nitrat gibi bileşikler de az miktarda 
kullanılmaktadır.  
 
Tablo 16. Laboratuvarda Çalışanların Kimyasal Risk Etmeni Grupları ile Karşılaşmasına Göre 
Dağılımı 

 
Her bir kimyasal grubu için karşılaşma süreleri incelendiğinde sürelerin çoğunlukla iki saatin altında 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 8 saat ve üzerinde en yüksek oranda çözücülerle (%39,5) sonra 
gazlarla (%26,3) karşılaşılmaktadır (Tablo 17). Diğer taraftan laboratuvar çalışması, birden fazla 
kişinin çalıştığı ortamlar olması sebebiyle ve bir çalışanın birkaç kimyasal maddeyi birlikte kullanarak 
çalışması; çalışanların aynı anda birden fazla kimyasal etmenle karşılaşmasına yol açmaktadır.  
 
Son olarak, geçirilen kaza sayıları belirlenmiştir. Çalışanların %68,4’ü (N=26) en az bir laboratuvar 
kazası geçirdiğini ifade etmiştir. Kazalardan üçü, tüplerin taşınması sırasında asansörün arızalanması 
ile ilgilidir. Bunlar hasara yol açmadığı için kılpayı kaza olarak değerlendirilebilir. Diğer kazaların ise 
asit, çözücü gibi kimyasalların yüz ve ellere sıçraması, pipet kazaları olduğu saptanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 

 Metaller Çözücüler Asitler Gazlar 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Yok 23 60,5 6 15,8 6 15,8 5 13,2 

Var 15 39,5 32 84,2 32 84,2 33 86,8 

Toplam 38 100 38 100 38 100 38 100 
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Tablo 17. Laboratuvarda Çalışanların Kimyasal Risk Etmeni Grupları ile Karşılaşma Sürelerine Göre 
Dağılımı 
 

 Metaller Çözücüler Asitler Gazlar 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

<2 saat 9 23,7 15 39,5 27 71,1 14 36,8 

2-4 saat 1 2,6 2 5,3 3 7,9 9 23,7 

4-8 saat 2 5,3 10 26,3 0 0,0 7 18,4 

>8 saat 3 7,9 5 13,2 2 5,3 3 7,9 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü laboratuarlarından üçünde bina-içi hava kalitesi (PM2.5, PM10 TUOB, 
CO) ve çevresel konfor (CO2, sıcaklık ve bağıl nem) değişkenleri ölçülmüştür. TUOB, PM10, sıcaklık ve 
bağıl nem düzeylerinden bazılarının uluslararası iç hava kalitesi / iş sağlığı sıcaklık ve bağıl nem 

standartları ve rehber sınır değerlerinin üzerinde çıktığı tespit edilmiştir. Bölümdeki tüm 
laboratuarlarda ve 38 çalışanında mesleksel riskler değerlendirilmiştir. Laboratuarlar mevcut 
havalandırma sistemi ve termal konfor açısından büyük oranda ‘Yeterince Uygun Değil’ olarak 
sınıflandırılmıştır. Çalışanların en fazla karşılaştıkları kimyasal risk etmenleri sırasıyla gazlar, 
çözücüler ve asitler olduğu belirlenmiştir. Gazlar dışındaki kimyasal risk etmenlerinde önemli oranda 
alınan önlemlerle ilgili ‘Yeterince Uygun Değil’ sınıflaması ile karşılaşılmıştır. Ölçüm yapılan 
laboratuarlarda derişimlerinden bazılarının uluslararası iç hava kalitesi / iş sağlığı standartları ve 
rehber sınır değerlerinin üzerinde olduğu ve çalışanların risk etmenleriyle karşılaşma sürelerinin 8 
saati aşabildiği tespit edilmiştir.  Bu sonuçları değerlendirdiğimizde tüm laboratuarlarda alınan 
önlemlerin arttırılmasının, havalandırma sisteminin iyileştirilmesinin, laboratuar ve çalışanlar açısından 
sağlık ve güvenlik talimatlarına uygunluğun sürekli olarak denetlenmesinin gerekli olduğu 
görülmektedir. 
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İKİNCİL ORGANİK AEROSOLLERİN İÇ ORTAMLARDA 
OLUŞMA MEKANİZMASI 

 
 

Sibel MENTEŞE 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Aerosollerin çapları azaldıkça sağlık etkileri de o kadar önem kazanmaktadır. Çapları çok küçük olan 
ikincil organik aerosoller, akciğerlerin en uç noktalarına kadar ulaşabildiği için olumsuz sağlık etkileri 
halk sağlığını ilgilendirebilecek önemli bir duruma işaret etmektedir. İkincil organik aerosollerin 
oluşması için belirli uçucu organik bileşiklerin (genellikle alkenler) ozon varlığında reaksiyona girmesi 
gerekmektedir. Uçucu organik bileşikler hemen hemen her iç ortamda ahşap eşya, bina malzemeleri 
(izolasyon malzemeleri, alçıpan, boya gibi) ile deodorant, temizlik ürünleri ve oda kokusu gibi birçok 
tüketici malzemesinden hava ortamına salınabilmektedir. İkincil organik aerosollerin oluşumuna neden 
olan bu koşullar, kuvvetle muhtemel olarak birçok ortamda mevcuttur. Bu çalışmada tipik bir ev 
ortamında havadaki ikincil olarak oluşan aerosollerin sayıca büyük bir bölümünün nanometre 
seviyesinde olduğu belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: ikincil organik aerosoller, uçucu organik bileşikler, ozon, iç ortam havası.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
As the diameter of aerosols decresase, their health effects are getting more crucial. Since secondary 
organic aerosols, which are socalled ultrafine diameters, can deep into lung, their adverse health 
effects indicate important situations in terms of public health. To generate secondary organic aerosols, 
reaction between certain volatile organic compounds (generally alkenes) and ozone is provided. 
Volatile organic compounds can emit into almost all indoor environments from pressed-wood products, 
building materials (insulation materials, gypsum board, paint etc.) and comsumer products such as 
deodorant, household cleaners, and air fresheners. Those conditions that can result in secondary 
organic aerosol formation are most probably available in many environments. In this research, it was 
determined in a typical house environment, that the number of secondarily generated organic aerosols 
in the air are mostly within nanometer scale. 
 
Key Words: secondary organic aerosols, volatile organic compounds, ozone, indoor air.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanların zamanlarının çoğunu ev, okul ve araç içi gibi iç ortamlarda geçirmeleri ve iç ortamda hava 
kalitesine etkisi olabilecek fazla kaynağın olması nedeni ile özellikle doğal havalandırmalı binalarda 
halk sağlığı açısından tehdit oluşturabilmektedir. İç ortam hava kirleticileri oluşum mekanizmalarına 
göre birincil kirleticiler ve ikincil kirleticiler olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Birincil kirleticiler konusu 
(Ör: kaba partiküller, biyoaerosoller, gaz kirleticiler gibi) üzerinde şimdiye kadar pek çok çalışma 
yapılmıştır. Ancak bazı kirleticilerin ikincil olarak oluştuğu yönünde yapılan çalışmalar çok yenidir ve 
halen pek çok kirleticinin bu yolla oluşum mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. İkincil organik 
aerosoller de bu grup içerisinde yer almaktadır.  
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Aerosollerin çapları azaldıkça sağlık etkileri de o kadar önem kazanmaktadır. İkincil organik aerosoller, 
gaz fazında gerçekleşen reaksiyonlar neticesinde oluşan nanometre boyutundaki partiküllerdir. Çapları 
çok küçük olan ikincil organik aerosoller, akciğerlerin en uç noktalarına kadar ulaşabildiği için, olumsuz 
sağlık etkileri halk sağlığını ilgilendirebilecek önemli bir duruma işaret etmektedir. Bu kirleticilerin 
boyutlarının küçük olmasının yanında; toksik kimyasallar için taşınım ortamı olmaları da insan 
solunum sistemi ve akciğer dokularında tahribata neden olması nedeni ile de ayrı bir öneme sahiptir 
[1]. Bu nedenle halk sağlığının korunması açısından genellikle nanometre gibi ultraince boyuttaki 
ikincil organik aerosollerin oluşumunda hangi parametrelerin ne derecede etkin olduğunun 
araştırılması alınabilecek önlemlerin ortaya çıkarılması için elzemdir. İkincil organik aerosollerin 
oluşması için belirli uçucu organik bileşiklerin ozon gibi oksitleyicilerin varlığında kompleks seri 
reaksiyonların neticesinde gerçekleştiği düşünülmektedir [2-4]. Havadaki ozon seviyesi; coğrafi durum, 
mevsim ve günün periyodu gibi birçok faktörün etkisiyle değişim göstermektedir [5]. Uçucu organik 
bileşikler hemen hemen her iç ortamda ahşap eşya, bina malzemeleri (izolasyon malzemeleri, alçıpan, 
boya gibi) ile deodorant, temizlik ürünleri ve oda kokusu gibi birçok tüketici malzesinden hava 
ortamına salınabilmektedir [6-8]. Ülkemiz koşullarında çoğu iç ortam, doğal havalandırma yolu ile 
havalandırılmaktadır. İkincil organik aerosollerin oluşumuna neden olan bu iki koşul, kuvvetle 
muhtemel olarak birçok ortamda mevcuttur. Şekil 1’de ikincil organik aerosol oluşumu şematize 
edilmiştir. Bu çalışmada ikincil organik aerosollerin oluşum mekanizması; partikül sayısı ve partikül 
çap aralığı açısından tipik bir ev koşulunda araştırılmıştır.  
 

 
 

Şekil 1. Bina İçinde İkincil Organik Aerosol Oluşumu. 
 
 
 
 
2. İKİNCİL ORGANİK AEROSOL OLUŞUMU 
 
İkincil organik aerosol oluşumunun araştırıldığı bu çalışma tipik ev koşullarında gerçekleştirilmiştir. Bu 
amaçla önceden ortam havası organik ve partikül kirleticileri açısından izlenen bu mikro ortama belirli 
bir dozda 1 saat süre ile ozon (<100 ppb) verilmiştir. Ozon seviyesi, çalışma öncesinde ölçülmüştür ve 
ortamdaki ozon konsatrasyonu sürekli olarak sıfırdır. Ev havasında 100 ppb’den düşük ozon 
koşullarında ikincil organik aerosollerin oluşumu, ozon ilavesi öncesinde ve sonrasında partikül 
sayısının ölçümü ile izlenmiştir. Partikül seviyesi, 0.3 µm ila 20 µm çapındaki partiküllerin sayısını 15 
farklı çap aralığındaki çoklu-kanallar ile sayarak partiküllerin çap aralığına göre konsantrasyonunu 
belirlemeye imkan veren bir cihaz ile (GRIMM) ölçülmüştür.  
 
Şekil 2’de 0.3-0.4 µm çap aralığındaki ve 0.3-20 µm çap aralığındaki partiküllerin çalışma boyunca 
zamansal olarak değişimi verilmiştir. Buna göre, ozon ortamda olduğu andan itibaren en küçük 
boyuttaki partiküllerin (<300 nm) seviyesinde çok hızlı bir artış gözlenmiştir (1000 partikül/cm

3
). Ozon 

dozlamasının sona erdiği 1 saatlik süre sonunda partikül madde seviyesi, ozon varlığındaki artış 
hızına göre daha yavaş bir hızla azalmaya başlamıştır. Ozon dozlanması biter bitmez, nanopartikül 
seviyesinde hızla düşüş; partikül çapında ise artış gözlenmiştir. Ozon miktarı sıfıra düştükten belirli bir 
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süre sonra ise ortamdaki partikül seviyesi ve çap dağılımı, ozon ilavesinden önceki kompozisyonuna 
tekrar ulaşmıştır. Partikül madde seviyesi yaklaşık 18 saat içerisinde ozon dozlamaya başlanmadan 
önceki seviyesine tekrar ulaşmıştır. Çalışma süresince ölçülen aerosollerin sayı olarak neredeyse 
tamamı cihaz ölçümünün yapıldığı en düşük kanaldaki çap aralığı olan 0.3 ila 0.4 mikrometre arasında 
olduğu gözlenmiştir.  
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Şekil 2. İkincil Organik Aerosol Oluşumu: 300-400 nm Çap Aralığı ve 300 nm-20 µm için (toplam) 

Partikül Madde Konsantrasyonu  
 
Partikül konsantrasyonu, ozon dozlamasının hemen ardından önceki düşük seviyesinde seyretmiştir 
(Şekil 3a). Ancak ozon dozlamasının başlamasından 15 dakika sonra partikül seviyesi 2 kat artmıştır 
(Şekil 3b), ozon dozlaması bitmeden hemen önce ise maksimum seviyesine ulaşmıştır (Şekil 3c). 
Şekil 2’den de görüldüğü üzere, ozon dozlaması bittikten hemen sonra partikül seviyesi düşmeye 
başlamıştır.  
 

0

50

100

150

200

250

p
ar

ti
kü

l s
ay

ıs
ı/

L

çap aralığı

1 dk

 
(a) 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

p
ar

ti
kü

l s
ay

ıs
ı/

L

çap aralığı

15 dk

 
(b) 



    ______________________  1920 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

İç Hava Kalitesi Sempozyumu 

 

1

10

100

1000

10000

100000

p
a

rt
ik

ü
l s

a
y

ıs
ı/

L

çap aralığı

60 dk

 
(c) 

 
Şekil 3. Ozon Dozlanmasına Başlandıktan a) 1 dk, b) 15 dk, c) 60 dk Sonra Partikül 

Konsantrasyonunun 0.3-20 µm Çap Aralığına Göre Değişimi  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
İkincil organik aerosol oluşum mekanizması, literatürün son zamanlarda araştırmaya başladığı çok 
yeni bir konudur. Bu çalışma ile de saptandığı üzere, gerek oluşum mekanizması, gerekse 
reaksiyonun hızını değiştirebilen çeşitli faktörlerin ortamda bulunması neticesinde oluşabilecek partikül 
çap aralığı ve konsantrasyonu değişim gösterebilmektedir. Bu çalışmada, ozon varlığında partikül 
seviyesinin belirgin olarak arttığı; ozon yokluğunda ise azaldığı gözlenmiştir.  
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Mehmet Özgür ALTUNTAŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Havalandırmanın hacimsel hesaplara uygun sağlanmasının yanında, düşük emisyonlu ürün ve 
malzemelerinin kullanımının tercih edilmesinin de iç ortam hava kalitesi için önem arz ettiği 
anlaşılmaktadır. Bina yapımında kullanılan malzemelerin, havalandırma sistemleri ekipmanlarının, 
yeni mobilya ve eşyaların içeriğinde bulunan kimyasallar emisyon yoluyla iç ortam havasına 
karışmaktadır. Bir ürün veya malzemeden açığa çıkan emisyon tek başına, bir ihtimal, insan sağlığı 
için tehlikeli kabul edilmeyebilir; fakat, birçok yapı ürünü ve malzemesinden açığa çıkan kimyasallar, 
toplandıklarında ve birbiriyle etkileşime girdiğinde insan sağlığı ve yaşam kalitesi için tehlikeli 
boyutlara ulaşabilmektedir.  
 
Amerikan GREENGUARD Environmental Institute (Çevre Enstitüsü)’nün Sertifika Programı ile 
10,000’den fazla çeşit kimyasalın emisyonunun, insan sağlığı ve yaşamı için olumlu kabul edilebilecek 
seviyelerin altında tutulması hedeflenmektedir. Söz konusu emisyon sınır değerleri belirlenirken, 
ABD’nin EPA, Almanya’nın Blue Angel gibi halk sağlığı ile ilgili çeşitli kuruluşların ve programların 
kriterleri dikkate alınmaktadır. GREENGUARD standartları, farklı ürün ve malzeme grupları ile yaşam 
alanları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Çocuk sağlığı, gelişimi ve öğrenme kabiliyeti iç ortam 
havasının kirlenmesinden daha çok etkilendiği için; sınır değerleri için uygulanan kriterler çocukların 
bulunduğu yaşam alanlarında daha emniyetli değerlere çekilmektedir. Bu çalışmada, genel yaşam 
alanları için hazırlanan GREENGUARD Indoor Air Quality (İç Hava Kalitesi) Standardı ile 
GREENGUARD Children and Schools (Çocuklar ve Okullar) Standardına göre yapılan sertifikasyon 
belirtilmektedir. GREENGUARD standartları; her ürün için 168 saatlik,  ASTM D 5116 standardına da 
uygun oda testi sonunda; ürün ya da malzemenin toplam uçucu organik bileşik, formaldehit, her bir 
uçucu organik bileşik, toplam aldehit, toplam ftalat, solunabilir parçacık emisyon değerlerinin, belirli 
sınır değerlerle karşılaştırmasını esas almaktadır. Ses izoleli bir alüminyum esnek hava kanalının; 
gerek söz konusu GREENGUARD Standartları, gerekse Fransa’nın yapı ve dekorasyon ürünlerinin 
uçucu organiklerin emisyonlarına dair yönetmeliğine göre kimyasal emisyon analizi detaylı örnek 
olarak incelenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: GREENGUARD, Düşük emisyon, İç ortam hava kalitesi, Uçucu organik bileşikler, 
Binalar, Yapı ürünleri. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Beside ventilation criteria would be decided according to volumetric calculations, it is realized that 
preferring low emitting products and materials for use is also essential for indoor air quality. Chemicals 
in the content of the materials used for building construction, ventilation systems equipments, new 
furniture and stuff has blown into indoor air by emission. Perhaps emission from a single product or 
material would be accepted uncritical for human health; but, chemicals emitted from many of the 
construction products and materials could be reaching to critical situations for human health and life 
style while they are accumulated and reacted with each other.  
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By the Certification Program of American GREENGUARD Environmental Institute, the emission of 
over 10,000 types of chemicals has been targeted to restricted under acceptable limits for human 
health and life.  Maximum allowable emission levels in air concentrations are stated with the guidance 
of relevant criteria of common health organizations and programs like EPA of USA, Blue Angel of 
Germany, GREENGUARD standards has established with consideration of different product and 
material groups and residential areas. Since children health, development and ability to learn are more 
affected by indoor air pollution, criteria including maximum allowable limits in residential areas with 
children are gotten to be more strict. In this paper, the certifications with GREENGUARD Indoor Air 
Quality Standard for common residential and GREENGUARD Children and Schools Standard for 
residential with children is mentioned. GREENGUARD standards state matching of the obtained total 
volatile organic compounds, formaldehyde, other individual volatile organic compound, total 
aldehydes, total phthalates, respirable particles emission levels over a 168 hour exposure period in 
the chamber test of every products or materials with the maximum allowable limits. Both for the 
mentioned GREENGUARD Standards and the French VOC Emissions Labeling Regulation for 
Construction and Decorative Products chemical emission analysis of an acoustically insulated 
aluminum flexible air duct is examined in detail. 
 
Key Words: GREENGUARD, Low emission, Indoor air quality, Volatile organic compounds, Buildings, 
Construction products. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanların günlük olarak uyumaya, ofiste çalışmaya veya okula harcadığı zaman toplandığında; günün 
büyük bir kısmının iç ortam hava kirleticilerine sürekli maruz kalarak geçirdikleri görülmektedir. 
ABD’nin Çevre Koruma Ajansı (EPA) ortalama bir insanın maruz kaldığı kimyasalların % 72’sine evde 
maruz kaldığını tahmin etmektedir [1]. En güvenli yaşam alanlarından biri olarak görülen evlerde, 
ironik bir şekilde potansiyel olarak tehlikeli olan kirleticilerle yüksek oranda karşı karşıya 
kalınabilmektedir. 

 
İç ortam hava kalitesi için yapılan uygulamalarda, ANSI/ASHRAE 62.1-2007 gibi standartlarda yer 
alan beslenen hava, atılan hava miktarları için yer alan hacimsel hesapların yaygın olarak dikkate 
alındığı görülmektedir. Bina yapımında kullanılan malzemelerin, havalandırma sistemleri 
ekipmanlarının, yeni mobilya ve eşyaların içeriğinde bulunan kimyasallar emisyon yoluyla iç ortam 
havasına karışmaktadır. Ürün ve malzemelerin neden olduğu kimyasal emisyonların da iç ortam hava 
kalitesi için dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle kaynak kontrolü aşamasında, düşük 
emisyona sahip ürün ve malzemeler tercih edilmelidir. 
 
İnsanların maruz kaldığı kimyasalların büyük bir kısmından zarar görebileceğini destekleyen çok 
sayıda kanıt vardır. Bu kirleticilerin kaynaklarının ortadan kaldırılması ve bu şekilde maruz kalma 
oranının büyük ölçüde azaltılması öncelikli sürdürülebilirlik hedefi olmalıdır. İç ortamlarda ölçülen çok 
sayıdaki farklı uçucu organik bileşikler (VOC’ler) ve her geçen gün potansiyel zararlı olarak yeni 
bileşiklerin keşfedildiği göz önünde bulundurulduğunda, kimyasallara genel olarak maruz kalınmasının 
azaltılması ve buna ek olarak sağlığa zararlı oldukları bilinen kimyasallara maruz kalınmasının 
sınırlandırılmasına odaklanmak büyük önem taşımaktadır. 
 
 
 
 
2. KİRLETİCİ KİMYASALLAR VE ETKİLERİ 
 
İnsanlar kimyasallara üç şekilde maruz kalır: sindirim, deri yoluyla emilim ve solunum. Evlerde, 
ofislerde, okullarda ve diğer iç mekanlarda solunan hava ile maruz kalınan kimyasallar insan sağlığını 
ve yaşam kalitesini ciddi boyutlarda etkileyebilmektedir.  
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Uçucu Organik Bileşenler (VOC’ler) yapı ürünlerinin, mobilyaların, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin 
üretimi ve korunması için kullanılan kimyasallardır. ABD’nin Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından 
yapılan çalışmalar ve diğer araştırmacıların bulguları, iç ortamlarda genel olarak bulunan VOC 
düzeylerinin dış ortamlara oranla bin veya iki bin kat daha fazla olduğunu göstermektedir [2]. İç 
ortamlarda yaygın olarak karşılaşılan VOC’lere örnek olarak formaldehit, dekan, bütoksietanol, 
izopentan, limonen, stiren, ksilen, perkloretilen, metilen, klor, toluen ve vinil klorür örnek verilebilir. Bir 
ürün veya malzemeden açığa çıkan kimyasal emisyonu tek başına, bir ihtimal, insan sağlığı için 
tehlikeli kabul edilmeyebilir; fakat, birçok yapı ürünü ve malzemesinden açığa çıkan kimyasallar, 
toplandıklarında ve birbiriyle etkileşime girdiğinde insan sağlığı ve yaşam kalitesi için tehlikeli 
boyutlara ulaşabilmektedir. Washington Eyaleti East Campus Plus programının bir çalışmasında elde 
edilen sonuçlara göre inşaat sonrası büyük bir ofis binasında bulunan VOC’lerin % 96’sı binanın 
inşaatı ve döşenmesi için kullanılan malzemelerden kaynaklanmaktadır [2]. 

 
Kirletici kimyasalların bazıları algılanabilen, çok düşük seviyede koku yaymalarına rağmen çoğu 
belirgin bir kokuya da sahip değildir. İnsanlar iç ortamdaki kimyasalların etkilerini hemen görebileceği 
gibi, bu etki yıllar sonra da ortaya çıkabilir. Ani etkiler arasında gözlerde, burunda ve boğazda tahriş, 
baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk sayılabilir. Bu tür etkiler kısa sürelidir ve tedavisi mümkündür. 
Kimyasallar maruz kalındıktan kısa süre sonra astım, deri iltihabı, alerjik rinit ve zatürree gibi bazı 
hastalıkların belirtilerini tetikleyebilir. Daha ciddi sağlık etkileriyse, maruz kalındıktan yıllar sonra ortaya 
çıkabilir. Bu etkilerin arasında solunum yolu hastalıkları, kalp hastalıkları, kanser, üreme ve gelişim 
sorunları yer almaktadır, son derece güçten düşürücü, hatta ölümcül olabilirler. Kötü iç ortam hava 
kalitesi hem çalışan sağlığını hem de performansını büyük ölçüde etkileyebilmektedir. EPA bu 
maliyetlerin ABD iş dünyasına yılda milyarlarca dolara mal olduğunu tahmin etmektedir [3]. 

 
ABD'de astımın insan sağlığı ve yaşamı üzerindeki etkisi konulu yapılan bir araştırmaya göre; 
çocuklarda astıma yakalananların sayısı bir yüzyıl içerisinde % 160 arttı; ABD'de 9 milyonu çocuk 
olmak üzere, 20 milyon kadar insan astımlı, 10 milyon astımlı insanda alerji de görülüyor;  astım 
nedeniyle yıllık olarak toplamda yaklaşık 24.5 milyon iş günü ve okullarda 14 milyon gün eğitim ve 
öğretim günü kaybı yaşanıyor; her yıl 5,000 insan bu rahatsızlık yüzünden ölüyor [4]. İç ortamlarda, 
yüksek oranda kirleticilere uzun süreli maruz kalmanın bu rahatsızlığın başlamasına sebep olduğu göz 
önüne alındığında; iç ortam hava kalitesini sağlamak üzere düşük emisyonlu ürün ve malzemelerin 
tercih edilmesinin önemi anlaşılabilir. 
 
 
 
 
3. GREENGUARD SERTİFİKA PROGRAMI 

 
2001’de kurulan Amerikan GREENGUARD Environmental Institute (Çevre Enstitüsü), GREENGUARD 
Sertifika Programını sağlayan ve uygulayan, endüstriden bağımsız, üçüncü taraf, kar amacı gütmeyen 
bir organizasyondur. Enstitü’nün misyonu kirletici kimyasallara maruz kalınmasını azaltacak ve iç 
ortamdaki hava kalitesini artıracak programlarla insan yaşamını ve yaşam kalitesini korumaktır. İç 
ortam hava kalitesiyle ilgili tüm üreticiler ile tedarikçiler, ürün ve malzemelerinin sertifikasyonu için 
başvurabilmektedir.  

 
Sertifika Programı ile 10,000’den fazla çeşit kirletici kimyasalın emisyonunun, insan sağlığı ve yaşamı 
için olumlu kabul edilebilecek seviyelerin altında tutulması hedeflenmektedir. Söz konusu emisyon 
sınır değerleri belirlenirken, ABD’nin EPA, Almanya’nın Blue Angel gibi halk sağlığı ile ilgili çeşitli 
kuruluşların ve programların kriterleri dikkate alınmaktadır [5]. GREENGUARD standartları, farklı ürün 
ve malzeme grupları ile yaşam alanları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Çocuk sağlığı, gelişimi ve 
öğrenme kabiliyeti iç ortam havasının kirlenmesinden daha çok etkilendiği için; sınır değerleri için 
uygulanan kriterler çocukların bulunduğu yaşam alanlarında daha emniyetli değerlere çekilmektedir. 
GREENGUARD Indoor Air Quality (İç Hava Kalitesi) Standardı ile GREENGUARD Children and 
Schools (Çocuklar ve Okullar) Standardına göre iki tipte sertifikasyon yapılmaktadır. Ürün ve 
malzemelerin, üçer aylık aralarla yılda bir kez 168 saatlik komple teste ve üç kez 24 saatlik profil 
testine tabi tutulması gerekmektedir. Her iki sertifikasyonda da sıkı testler ve devamlı bir doğrulama 
sürecinden geçen düşük emisyonlu ürün ve malzemelere belge verilmektedir. Tüm GREENGUARD 
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Sertifikalı ürün ve malzemeler, sertifikalı olduklarını göstermek üzere GREENGUARD logosu taşıma 
hakkına sahip olur ve ücretsiz olarak Enstitü’nün internet sitesinde listelenir. 
 
 
3.1. GREENGUARD İç Hava Kalitesi (IAQ) Sertifika Programı 

 
GREENGUARD IAQ standardı, yapı ürünleri, havalandırma ekipmanları, koltuklar ve mobilyalar gibi 
ürünlere odaklanarak; yapı endüstrisinin iç ortam hava kalitesi gereklilikleri için kriter ve test koşulları 
sunar. Standart 10,000’den fazla kimyasala göre azami izin verilen emisyon sınırlarını belirler. Tablo 
1’de çeşitli kimyasallar için belirtilen kriterleri sağlayan ürün ve malzemeler, Enstitü’nün gerekli 
prosedürleri sertifikasyon prosedürleri izlendikten sertifika kazanmaya hak kazanır.  

 
İlgili prosedürler yerine getirilerek alınan numuneler, 168 saatlik süreyle ASTM D 5116 standardına da 
uygun oda testine tabi tutulur. Ürün ya da malzemenin toplam uçucu organik bileşik, formaldehit, her 
bir uçucu organik bileşik, toplam aldehit, solunabilir parçacık emisyon değerleri ve havadaki belirtilen 
her bir kimyasalın konsantrasyonu belirtilen süre boyunca kaydedilir. Standart yaşam alanı koşullarını 
dikkate alan ve ANSI/ASHRAE 62.1-2007 standardını dikkate alarak hazırlanan bilgisayar bazlı 
modellemeye göre nihai hava konsantrasyonları tahmin edilir. Test odasının hacmi, numunenin 
ebatlarına göre 0.05 - 35 m

3
 arasında değişebilmektedir [6] (bkz. Şekil 1) .  

 
Tablo 1. GREENGUARD IAQ Standardına Göre, Yapı Ürünleri İçin Önerilen Maksimum Emisyon 
Miktarları [6] 
 

Her bir uçucu organik bileşik  0.1 TLV * 

Formaldehit  0.05 ppm 

Toplam uçucu organik bileşik  0.5 mg/m
3
 

Toplam aldehit  0.1 ppm 

Toplam parçacıklar ( 10 m)  0.05 mg/m
3
 

* TLV: Eşik sınır değeri 
 

 
 

Şekil 1. Oda testi 
 
 
3.2. GREENGUARD Çocuklar ve Okullar Sertifika Programı 
 
GREENGUARD Çocuklar ve Okullar Standardı, çocuklar ve diğer savunmasız toplulukların kendilerine 
özgü sağlık hassasiyetlerini ele alır. Çocukların bağışıklık sistemi hala gelişmekte olduğundan, 
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kimyasalların etkilerine yetişkinlere oranla daha duyarlıdır. Çocuklar ayrıca yetişkinlerden daha hızlı 
solunum yaptıkları için daha fazla kimyasala maruz kalmaktadır.  
 
Test koşulları açısından GREENGUARD IAQ standardına benzerdir. Aynı şartlarda, ürünler ve 
malzemeler teste tabi tutulur. Ancak, kimyasal grupların emisyonları için daha düşük sınırları belirttiği 
ve Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı’nın (CDPH) CA 01350 düzenlemesinde belirttiği Kronik 
Referans Maruz Kalma Seviyeleri (CREL’ler) tarafından belirlenen 35 kimyasal ile ilgili ilave maruz 
kalma sınırları koyduğu üzere daha sıkı şartlarda yeterlilik arayan bir standarttır [7] (bkz. Tablo 2). 
 
Tablo 2. GREENGUARD Çocuklar ve Okullar Standardına Göre, Yapı Ürünleri İçin Önerilen 
Maksimum Emisyon Miktarları [8] 
 

Her bir uçucu organik bileşik  0.01 TLV ve  0.5 CREL  

Formaldehit  0.0135 ppm 

Toplam uçucu organik bileşik  0.22 mg/m
3
 

Toplam aldehit  0.043 ppm 

Toplam ftalat  0.01 mg/m
3
 

Toplam parçacıklar ( 10 m)  0.02 mg/m
3
 

 
 
 
 

4. BİR ESNEK HAVA KANALININ EMİSYON ANALİZİ  
 

Sertifikalandırılan ses izoleli esnek hava kanalı; perfore alüminyum iç kanal, cam yünü izolasyonu ve 
cam yününü saran alüminyum ceketten oluşmaktadır. Testler, Air Quality Science Kimya 
Laboratuvarında, bir yüzünün alanı 0.0853 m

2
 olan numune ile yapılmıştır. Numune 168 saatlik,  

GREENGUARD Indoor Air Quality (İç Hava Kalitesi) Standardı ile GREENGUARD Children and 
Schools (Çocuklar ve Okullar) Standartlarına uygun oda testine tabi tutulmuştur. Test edildiği oda, 5.5 
m

2
 yükleme zemini alanı ve 32 m

3
 hacme sahip paslanmaz çelik malzemeyle çevrilidir. 1.0 ± 0.05 hava 

değişimi / saat, % 50 ± 5 bağıl nem, 23 ± 1 °C standart test koşullarına sahiptir. İç yüzeyi yansıtıcı 
özelliğe sahiptir, kirlenmeye en az maruz kalacak şekilde uygulama ile imal edilmiştir  (bkz. Şekil 2).  
Hava değişim manifoldu aerodinamik tasarımı üzerinde çalışılarak, paslanmaz çelikten üretilmiştir. 
Beslenen hava kimyasal kirleticilerden; < 10 µg/m

3
 toplam VOC, < 10 µg/m

3
 toplam parçacıklar, < 10 

µg/m
3 

formaldehit ve < 2 µg/m
3 

her bir VOC şartlarını sağlayacak düzeyde arındırılmıştır. Test odası, 
sürekli data toplama sistemi ile çalışma koşullarının (hava değişimi, sıcaklık, nem) doğrulandığı proses 
kontrole tabidir [9]. 

 
Aldehitlerin emisyon ölçümünde ASTM D 5197 ve USEPA IP-6A Standardlarına uygun yüksek 
performanslı sıvı kromatografi (HLPC) yöntemi kullanılmıştır. VOC ölçümlerinde kütle spektrometrik 
tespiti için kullanılan, ASTM D 6196 Standardı gerekliliklerini karşılayan gaz kromatografisi yöntemi 
(GC/MS) izlenmiştir. Parçacık ölçümleri için numune 1000 ft³/dk sürekli taze hava akış koşuluna göre 
18 saat boyunca maruz bırakılmış, ardından test odasına alınmıştır. Test odasında, TSI modelinde 
8520 aerosol monitör cihazında, 90° açıyla ışık saçılımı yapılarak, havadaki 0,1 – 10 mikron çapındaki 
parçacıkların ölçümü test süresince alınmıştır. 
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Şekil 2. Ses İzoleli Esnek Hava Kanalının Emisyon Testi [9] 
 
 

4.1. Hava Konsantrasyonlarının Belirlenmesi 
 

Formaldehit, toplam aldehit ve toplam VOC'un emisyon oranlarının belirlenmesinde bir hafta süreli 
hava konsantrasyonlarındaki değişimi değerlendiren bir model kullanılmıştır. 

 
Emisyon faktörü birinci derece bozulmayı  
 

EFm=EF0e
-kt

 
 

ya da bir güç yasasını esas alan bozulmaya göre modellenmiştir: 
 

EFm=EF0t
-k 

 

EFm : modellenmiş emisyon faktörü (µg/m
2
.sa) ya da (µg/birim.sa) 

EF0 : başlangıç emisyon faktörü (µg/m
2
.sa) ya da (µg/birim.sa) 

K : oran sabiti (sa
-1

) 
T : zaman (sa) 
 

En uygun verinin belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. En düşük kareler seçilme 
yöntemi izlenen prosedüre göre en uygun eğri belirlenmiştir. 

 
Modele göre yapılan ölçümlerde şu varsayımlarda bulunulmuştur: açık alan ofisindeki nefes alma 
seviyesindeki homojen hava; % 50 bağıl nem, 23 çevre koşulları; ilave kimyasal kirletici ya da yeniden 
emisyona neden olacak kaynakların bulunmaması. Havalandırma şartları için ANSI/ASHRAE 62.1-
2007 Standardında yer alan koşullar esas alınmıştır. 
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168 saat boyunca yapılan ölçümlere dayanan, sabit emisyon faktörü GREENGUARD kriterlerine 
uygun olarak belirlenmiştir. Tahmini maruz kalma konsantrasyonları (Cp,t)( µg/m

3
) şu modele göre 

hesaplanmaktadır: 
 
Cp,t = EFm,t(A/V)(1/N) 
 
Cp,t : t zamanındaki tahmini maruz kalma konsantrasyonu ( µg/m

3
) 

EFm,t : t zamanındaki modellenmiş emisyon faktörü (µg/m
2
.sa) ya da (µg/birim.sa) 

A : ürünün odadaki maruz kalan alanı (m
2 

ya da birim) = 5.5 m
2 

V : oda hacmi (m
3
) = 32 m

3 

N : odadaki saat başına hava değişim oranı (sa
-1

) = 0.72 sa
-1

  
 
 

4.2. Test Sonuçları ve Değerlendirme 
 

Numune ile söz konusu kimyasal emisyonları için aşağıdaki tablolarda belirtilen sonuçlar alınmıştır.  
GREENGUARD Indoor Air Quality (İç Hava Kalitesi) Standardı ile GREENGUARD Children and 
Schools (Çocuklar ve Okullar) Standardı için Tablo 1 ve 2'de belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığı 
görülmektedir. 
 
Tablo 3. Toplam VOC Emisyon Faktörleri ve Tahmini Hava Konsantrasyonları 
 

Geçen Maruz 
Kalma Süresi (Sa) 

Emisyon Faktörü 
 (µg/m².sa) 

Tahmini Hava 
Konsantrasyonu (µg/m³) 

6 9.0 2 

24 5.4 1 

48 2.7 1 

72 2.5 1 

96 2.9 1 

168 2.8 < 1 

Güç yasasına göre bozulma sabiti = k = 0.442 

 
Tablo 4. Formaldehit Emisyon Faktörleri ve Tahmini Hava Konsantrasyonları 
 

Geçen Maruz 
Kalma Süresi (Sa) 

Emisyon Faktörü 
 (µg/m².sa) 

Tahmini Hava 
Konsantrasyonu (ppm) 

6 29.7 0.006 

24 20.2 0.004 

48 16.0 0.003 

72 14.0 0.003 

96 12.9 0.002 

168 10.4 0.002 

Güç yasasına göre bozulma sabiti = k = 0.335 
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Tablo 5. Toplam Aldehit Emisyon Faktörleri ve Tahmini Hava Konsantrasyonları 
 

Geçen Maruz 
Kalma Süresi (Sa) 

Emisyon Faktörü 
 (µg/m².sa) 

Tahmini Hava 
Konsantrasyonu (ppm) 

6 29.7 0.006 

24 20.2 0.004 

48 16.0 0.003 

72 14.0 0.003 

96 12.9 0.002 

168 10.4 0.002 

Güç yasasına göre bozulma sabiti = k = 0.335 

 
Tablo 6. Toplam Parçacık Emisyon Faktörleri ve Tahmini Hava Konsantrasyonları 
 

Geçen Maruz 
Kalma Süresi (Sa) 

Emisyon Faktörü 
 (µg/m².sa) 

Tahmini Hava 
Konsantrasyonu (µg/m³) 

6 < 10 < 3 

24 < 10 < 3 

48 < 10 < 3 

72 < 10 < 3 

96 < 10 < 3 

168 < 10 < 3 

 
Mevcut test sonuçlarıyla, Fransa’nın yapı ve dekorasyon ürünlerinin uçucu organiklerin emisyonlarına 
dair yönetmeliğinde yer alan, Tablo 7’de belirtilen kriterler ayrıca sağlanmıştır. 

 
Tablo 7. Fransa’nın Yapı Ve Dekorasyon Ürünlerinin Uçucu Organiklerin Emisyonlarına Dair 
Yönetmeliğinde Yer Alan Maksimum Emisyon Miktarları [10] 
 

Formaldehit  10 µg/m
3
 

Asetaldehit  200 µg/m
3
 

Tolüen  300 µg/m
3
 

Tetrakloroetilen  250 µg/m
3
 

Ksilen  200 µg/m
3
 

1,2,4-trimetilbenzen  1000 µg/m
3
 

1,4-diklorobenzen  60 µg/m
3
 

Etilbenzen  750 µg/m
3
 

2-butoksietanol  1000 µg/m
3
 

Stiren  250 µg/m
3
 

Toplam uçucu organik bileşik  1000 µg/m
3
 

Trikloroetilen  1 µg/m
3
 

Benzen  1 µg/m
3
 

Dibütil ftalat  1 µg/m
3
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SONUÇ  
 
İç ortam hava kalitesi için hacimsel hava değişimi hesaplamalarının yapılması yanında, ortamda 
bulunan ürün ve malzemelerin neden olduğu emisyonların insan sağlığı ve yaşamının olumlu yönde 
sürdürülebilmesi azami sınırların altında tutulması gerektiği anlaşılmaktadır. ABD ve Avrupa’daki halk 
sağlığı ile ilgili bazı kuruluşların kriterleri dikkate alarak hazırlanan GREENGUARD Standartları ile 
genel yaşam alanları ve çocukların bulunduğu özel ortamlarda düşük emisyonlu ürün ve malzemelerin 
kullanılması hedeflenmektedir. 
 
GREENGUARD Sertifika işlemlerinde, test ve değerlendirme sürecine örnek vermek üzere, bir esnek 
hava kanalının emisyon sonuçları incelenmiştir. Test sonuçlarının, ilgili Fransız yönetmeliğindeki 
kriterle ile uyumlu olduğu belirtilip; sonuçların geniş uluslararası geçerliliği sahip olduğu görülmüştür.  
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ÖZET 
 
İnsanların bulunduğu kapalı ortamlarda konsantrasyonu zaman içinde hızla değişen bir kirletici olan 
karbondioksitin indikatör olarak alınması ve bu kirleticinin belirlenen sınır değeri aşmaması için gerekli 
uygun bir havalandırma sisteminin tasarlanması kapalı ortam hava kirliliğinin önlenmesinde verimli ve 
ekonomik bir yöntem olacaktır. Bu çalışmada havalandırma sistemi tasarımında CO2’nin indikatör 
kirletici olarak kullanılmasının uygun olup olmayacağı incelenmiştir. Bu amaçla Samsun’da bir 
ilköğretim okulunda belli bir sınıfta kış ve bahar dönemlerinde CO2 ölçümleri gerçekleştirilmiş ve 
kurulacak bir havalandırma sisteminin prensipleri ortaya konulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Havalandırma, havalandırma tasarımı, tasarım modelleri, okul havalandırma 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Carbondioxide of which concentration changes quickly in enclosed spaces in which people live can be 
taken as an indicator pollutant and a suitable ventilation system can be designed in order to prrevent 
its excess concentrations over limit value. Such a system will be will be an economical and effective 
method to prevent indoor air pollution. In this study, it is investigated that whether CO2 is a suitable 
indicator pollutant for designing a ventilation system. Fort this point,concentrations of CO2 were 
measured in a classroom of a primary school in Samsun city in winter and spring seasons, and 
principles of a ventilation system for the classroom were determined. 
 
Key Words: Ventilation, ventilation design, designing models, school ventilation. 
 
 
 
 
1. HAVALANDIRMA 
 
Havalandırma, kapalı bir ortamdaki hava kirleticilerinin dışarı atılması veya konsantrasyonunun 
azaltılması amacıyla uygulanan mekanik bir işlemdir. Bir havalandırma sistemi emisyon kaynağında 
oluşan kirleticileri toplayıp dışarı atıyorsa “yerel havalandırma sistemi” olarak adlandırılır. Bu tip 
havalandırma sistemleri genellikle endüstride uygulanır. Ev, okul, kafeterya ve alış-veriş merkezi gibi 
kapalı ortamlarda ise kirletici kaynak iç mekanın her tarafında olabileceğinden uygulanacak 
havalandırma sistemi kaynağına bağlı kalmaksızın içerideki havayı dışarı atacak bir sistem olmalıdır. 
Kirletici kaynağına bağlı kalmaksızın kapalı bir ortamdaki kirli havayı dışarı atan ve kapı kenarlarından, 
pencerelerden ve binadaki diğer açıklıklardan içeri giren hava ile de kapalı ortamdaki hava 
kirleticilerinin seyrelmesini sağlayan havalandırma sistemlerine ise “genel havalandırma sistemi” denir. 
Dışarıdan içeri giren hava kontrol edilerek istenirse ısıtıldıktan veya soğutulduktan sonra içeri 
verilebilir. Aşağıda havalandırma sisteminden bahsedilirken genel havalandırma işlemi 
kastedilmektedir. 
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Bina içindeki hava kirliliğine bina dışından içeri giren ve içerideki eşya ve faaliyetlerden yayılan 
kirleticiler neden olmaktadır. İç kaynaklar pişirme, sigara içme, bina yapım malzemeleri, mobilyalar ve 
diğer eşyalar, ısıtıcı kaynaklar ve ofis ekipmanları gibi çok çeşitli olabilmektedir. İnsanların geçici 
süreyle de olsa bulundukları kapalı ortamın hava kalitesi gerek bu kaynakların bir veya birkaçı ve 
gerekse insanların kendi metabolik aktiviteleri sonucunda zamanla bozulmaktadır. İnsanların yaşadığı 
iç ortam havalandırılmaz veya yetersiz havalandırılırsa şu olumsuz sonuçlar doğar: 1) havadaki 
oksijenin azalması, 2) havadaki karbon dioksit konsantrasyonunun artması, 3) insanların 
vücutlarından, ağızlarından, elbiselerinden ve diğer eşyalardan yayılan organik kirleticilerin 
oluşturduğu koku, 4) insanların nefeslerinden ve derilerinden buharlaşma ile ortamdaki nemin artması 
ve 5) insanların vücut sıcaklığının ortam sıcaklığını artırması. 
 
Kapalı bir ortamın bozulan hava kalitesini iyileştirmek için ilk akla gelen havalandırma uygulamasıdır. 
Fakat havalandırma işlemini ne zaman yapmalıyız? Kirletici konsantrasyonuna bağlı kalmaksızın 
sürekli mi, yoksa belli bir kirleticiyi indikatör gibi kullanarak onun konsantrasyonunun belirlenen sınır 
değerini geçmesi durumunda mı? Eğer kapalı bir ortamda insanların kendisi kirlilik kaynağı ise ve 
diğer kaynaklar iç ortam atmosferine önemli derecede bir emisyon yaymıyorsa ihtiyaca göre 
havalandırma (İGH) sistemi tasarlamak uygun bir seçenek olacaktır. İnsanların içinde bulunduğu okul, 
kafeterya, tiyatro, sinema, alış-veriş merkezi,.vb. gibi kapalı ortam atmosferindeki karbondioksit 
(CO2)’in indikatör kirletici olarak seçilmesi, onun konsantrasyonunun sürekli ölçülmesi ve 
konsantrasyonun belirlenen sınır değeri aşılması durumunda devreye giren havalandırma sistemi bir 
İGH sistemidir [1]. Bu tür havalandırma sistemi gerekli miktarda havanın doğru zamanda gerekli yere 
verilmesini, enerji tasarrufu ve bina içi hava kalitesinin optimizasyonunu sağlayacaktır. Havalandırma 
hızının kontrolü için CO2’nin kullanımı ASHRAE Standart 62’de geçerli bir kontrol yaklaşımı olarak 
belirtilmiştir [2, 3]. ASHRAE 62.1-2004 de bir ortamın yeterince havalandırılıp havalandırılmadığını o 
ortamda bulunanların iç atmosferde oluşturduğu CO2 konsantrasyonunun ölçülerek anlaşılabileceği 
belirtilmektedir. Bina içi hava kalitesi ve havalandırmayı değerlendirmek için Amerikan test ve 
malzemeler birliği standart rehberinde (ASTM D6245) kişilerin oluşturduğu CO2 indikatör kirletici olarak 
kullanılabilir denilmektedir. Bununla birlikte, insanların sayısı ve metabolik aktiviteleri harici önemli bir 
iç ortam hava kirleticisi kaynağı bulunması İGH sistemi uygulamasını başarısızlığa uğratacaktır [1]. 
 
CO2’nin normal seviyeleri zararsız olarak düşünülmesinin aksine CO2 olumsuz sağlık etkilerinde de 
bulunabilmektedir. Kapalı ortam atmosferinde yüksek konsantrasyonda CO2 bulunması sağlık 
açısından tehlike oluşturabilmektedir. CO2 konsantrasyonunun yüksek olduğu havanın solunması 
kana yeterli O2 geçmesini engeller, kanın asit-baz dengesini bozar ve kanda karbonik asitin artmasına 
yani kanın asitleşmesine neden olur. Bu durum solunumu ve merkezi sinir sistemini olumsuz etkiler 
[4,5]. CO2 ile kirlenmiş kapalı ortamda çalışan kişilerin fiziksel işgörebilirliği zayıflar, huzursuzluğu ve 
endişesi artar ve neticede performansı olumsuz etkilenir. Bu nedenle insanların bulundukları kapalı 
ortamların hava kalitesinin bozulup bozulmadığını anlamak için karbondioksit (CO2) indikatör bir 
kirletici olarak göz önüne alınır. Çünkü bir insan her nefes alıp verdiğinde dışarı yaklaşık 38 000-56 
000 ppmv (hacimsel olarak milyonda bir kısım) CO2 salıverir [6,7]. Dünyada kapalı işyeri için karbon 
dioksit maruziyet sınır değerleri genelde aynıdır ve Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Karbondioksit İçin Kapalı İşyeri Sınır Değerleri [8]. 
 

Kurum/Kuruluş 8 saatlik ort. Kısa süreli ort. (15 dk) 

OSHA İSD(a) 
NIOSH TSD(b)

 

AGGIH SED(c)
 

UK MSD(d)
 

NIOSH SYASD(e) 

5 000 ppm 
5 000 ppm  
5 000 ppm 
5 000 ppm 
- 

- 
30 000 ppm 
30 000 ppm 
15 000 ppm 
40,000 ppm 

 
(a) Çalışma Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi İzin Verilen Sınır Değeri,  
(b) Çalışma Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Enstitüsü Tavsiye Edilen Sınır Değeri 
(c) Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyenistleri Sınır Eşik Değeri 
(d) Birleşik Krallık Çalışma Yeri Maruziyet Sınır Değeri 
(e) Çalışma Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Enstitüsü Sağlık ve Yaşam için Anlık Sınır Değeri 
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İç ortam hava kirliliği inceleme çalışmasında okullar özel bir öneme sahiptir. Çünkü okul çağındaki 
çocuklar fiziki, biyolojik ve sosyal çevredeki koşullara büyüklere göre daha duyarlıdırlar. Akciğerlerin 
gelişimi büyük oranda doğum sonrasında ve erken çocukluk döneminde gerçekleştiği için ve fizyolojik 
yapılarından dolayı çocuklar hava kirliliğinden erişkinlere göre daha fazla etkilenirler. Ayrıca çocuklar 
okul gibi kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirmektedirler. Bu nedenlerden dolayı okul içi 
atmosferindeki CO2 üst sınırı iş yerlerine göre oldukça düşüktür. ASHRAE’ye göre CO2 üst sınırı 1000 
ppmv [2], Massachusetts Kamu Sağlığı Bölümü (MDPH)’ne göre okullarda hava kirliliğine duyarlı 
insanlar bulunduğundan CO2 üst sınırı 600 ppmv, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ne göre kapalı 
ortam atmosferindeki CO2 konsantrasyonu 800 ppmv [9] ve Birleşik Krallık (UK) İçişleri Bakanlığı 
Ofisine (ODPM) okul gibi kapalı ortamlarda ortalama CO2 konsantrasyonu 1500 ppmv ve insanlar 
bulunduğunda bu değer 1000 ppmv’nin altında tutulmalıdır [10]. 
 
Bu çalışmada havalandırma sistemi tasarımında CO2’nin indikatör kirletici olarak kullanılmasının 
uygun olup olmayacağı incelenmiştir. Bu amaçla Samsun’da bir ilköğretim okulunda belli bir sınıfta kış 
ve bahar dönemlerinde CO2 ölçümleri gerçekleştirilmiş ve kurulacak bir havalandırma sisteminin 
prensipleri ortaya konulmuştur.  
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOD 
 
Samsun’da tabakalı örnekleme yöntemi ile 5 farklı semtte 5 ayrı ilköğretim okulu seçilmiş ve bu 
okulların dışında ve içinde CO, CO2, PM10, nem ve sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçüm 
işlemleri Aralık-Mart arasını kapsayan kış ve Nisan-Mayıs arasını kapsayan bahar dönemi olmak 
üzere 2006-2007 yıllarında yapılmıştır. Her bir ilköğretim okulunda birden fazla sınıfta ölçüm işlemi 
gerçekleştirilmiştir fakat bu çalışmada amaçlanan havalandırma sistemi tasarımı için İstiklal İlköğretim 
Okulu ve onun 2-F sınıfı dikkate alınmıştır. Sınıfta öğrenciler, öğretmen ve ölçümü gerçekleştiren kişi 
ile birlikte toplam 35 kişi vardır ve sınıf hacmi 134 m

3
 dür. Okul şehir merkezinde, binalar arasında, 

ana caddeye 30 m uzaklıkta, havalandırma sistemi yok, zemini mozaik, tahta teflon kaplı, pencereler 
plastik çerçeve, çift camlı ve toplam alanı 5 m

2
. Kış ölçümleri 19.12.2006 tarihinde sabahtan öğleye 

kadar, bahar ölçümleri 14.05.2007 tarihinde öğleden sonra akşama kadar gerçekleştirilmiştir. 
 
CO ölçümü mobil ölçüm cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 0-2000 ppmv arasında ölçüm yapabilen aletin 
hassasiyeti ± 1 ppm dir. CO2, nem ve sıcaklık ölçümleri mobil ölçüm cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 
Cihazın CO2 hassasiyeti ± 1 ppmv, sıcaklık için ± 0.3 

o
C dır. PM10 ölçümleri mobil infra-red (IR) toz 

ölçüm cihazı ile gerçek zamanlı olarak yapılmıştır. Cihazın duyarlılık aralığı 10-20 000 µg/m
3
 ve 

hassasiyeti ±10 µg/m
3
 dür. 

 
 
 
 
3. MODEL YAKLAŞIMI 
 
Yukarıda sözü edilen sınıflar için ihtiyaca göre havalandırma yapacak bir sistemin tasarımı için 
aşağıdaki kabuller yapılmıştır: 
 

 kapalı ortam içinde mükemmel bir karışım var 

 kirlilik oluşum hızı sabit 

 dışarıdan içeri giren havadaki kirletici konsantrasyonu sabit 

 iç ortamdaki kirletici bu ortam içinde üretilmektedir 

 içeriden kirletici giderimi sadece havalandırma sistemi ile olmaktadır 
 
Havalandırma sistemi tasarımı için yukarıda ölçülen hava kirleticilerinden CO2 dikkate alınmış ve onun 
sınıf içinde zamanla değişen konsantrasyonu hesaplamak için sınıfın Şekil 1 gibi bir hacim olduğu 
varsayılmıştır. Bu yöntem kutu modeli olarak adlandırılmaktadır 
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Şekil 1. Havalandırma Sistemi Tasarımında Dikkate Alınan Sınıf Şekli. 
 

Şekil 1’de G-CO2’nin üretim hızı (cm
3
/dk), V-sınıf hacmi (m

3
) ve Q-içerisiyle dışarısı arasındaki 

havalandırma hızı (m
3
/dk) dır. Sınıf içindeki kaynaklardan (çoğunlukla kişilerin metabolik aktiviteleri) 

üretim sonucunda iç hacimdeki CO2 konsantrasyonu Δt-zaman aralığında C1’den C2’ye çıkar. Δt süresi 
sonunda sınıftaki CO2 konsantrasyonu aşağıdaki süreklilik denklemi ile hesaplanabilir [11]: 
 


























 t

V

Q

Q

G
CC

Q

G
CC gg exp12  (1) 

 
Havalandırma yapmaktaki amaç C2 değerinin izin verilen üst sınır değerini geçmemesi içindir. TS 
12281’de belirtilen üst değer 800 ppmv dir ve bu değer denge konsantrasyonu (Cd) olarak bilinir. İç 
ortam atmosferindeki CO2 konsantrasyonu Cd’ye ulaştığında yapılan havalandırmaya da denge 
noktası havalandırması adı verilmektedir. Bu şekilde yapılan havalandırma aslında bir ihtiyaca göre 
havalandırma (İGH) işlemidir. Belli bir kapalı ortam için denge havalandırma noktası aşağıdaki basit 
kütle dengesinden bulunabilir [12]. 
 

)/( 1 gCCNqQ 
 (2) 

 
Bu eşitlikte, Cg-dış atmosferdeki CO2 konsantrasyonu (ppmv), N-içerideki kişi sayısı ve q-CO2 üretim 
hızı (m

3
/dk/kişi) dır. Denge CO2 konsantrasyonu (Cd) ise, 

 

QNqCC gd /  (3) 

 
CO2 konsantrasyonunun Cd değerini aşmaması için içeri verilmesi gereken hava hızı, 

 

)/( gd CCNqQ   (4) 

 
olur. Örneğin, bir sınıfta 35 kişi var ve her biri dakikada 318 cm

3
 CO2 üretirse ve dış ortam CO2 

konsantrasyonu 370 ppmv (370 cm
3
/m

3
) ise bu sınıfa dakikada verilmesi gereken hava hacmi, 

 

dkmQ /9.25)370800/(318.35 3  dır. 

 
 
 
 
SONUÇ  
 
İnsanların içinde bulunduğu kapalı bir ortamda içeri ile dışarısı arasında herhangi bir hava akımı söz 
konusu olmadığında CO2 konsantrasyonu kişi sayısı ve iç hacme bağlı olarak doğrusal bir artış 
gösterir. Yukarıda sözü edilen sınıf göz önüne alındığında söz konusu sınıfta CO2 konsantrasyonu 4.6 
dk’da sınır değer olarak kabul ettiğimiz 800 ppmv değerine ulaşmaktadır. Eşitlik 1’de G=Nq (N=35 kişi, 
q=318 cm

3
/dk.kişi), C1=420 ppmv, V=134 m

3
 alınarak farklı Q ve Δt değerleri için C2 hesaplanmış ve 

elde edilen grafikten (Şekil 1) görülebileceği gibi bu sınıfa CO2 konsantrasyonu 370 ppmv olan dış 
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atmosferden dakikada 1 m
3
 hava verilse bile sınıftaki CO2 konsantrasyonu 5 dk’dan daha kısa bir 

sürede sınır değere ulaşabilmektedir. Söz konusu sınıfa dakikada 26 m
3
 hava sağlandığında ancak iç 

atmosferdeki CO2 konsantrasyonu sınır değerin altında kalabilmektedir.  
 
Kışın sabah sınıf boş iken dış atmosferdekinden daha yüksek bir CO2 değeri (420ppmv) ölçülmüş 
olması sınıfın gece boyunca doğal yollarla tam olarak havalanmadığını göstermektedir. Bahar ölçümü 
öğleden sonra gerçekleştirilmiş ve sabahçıların sınıfı terk etmesinden 20 dk sonra öğleden sonra 
dersleri başlamaktadır. Öğleden sonra öğrenciler sınıfa girmeden hemen önce içeride 652 ppmv’lik bir 
CO2 değeri ölçülmüştür. 20 dk’lık sürede CO2 konsantrasyonun 652 ppmv değerine düşmesine sınıfın 
sabahçılar tarafından açık bırakılan penceresi neden olmuştur. Aynı sınıfın kış ve bahar dönemlerinde 
iç atmosferinde CO2 konsantrasyonunun zamanla değişimi Şekil 2’de görülmektedir. Öğrencilerin ders 
esnasında sınıfa girip çıkmaları, pencerenin bazen az bazen çok açılması, okulun dış kapısı veya 
pencereye zıt tarafta bir yerin açılması sınıf içinde hava akımını artırmış ve CO2 değerleri salınım 
göstermiştir. Fakat teneffüslerde kapının ve pencerenin açılması sınıf içindeki CO2 konsantrasyonunu 
bariz bir biçimde düşürmüştür. 
 

 
 

Şekil 1. Kutu Modeline Göre Havalandırılan Bir Sınıfta Zamanla CO2 Konsantrasyonu Değişimi. 
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Şekil 2. Sınıf İçi CO2 Konsantrasyonunun Zamanla Değişimi. 
 

CO2 konsantrasyonunun teoride olduğu gibi zamanla sürekli artış göstermediği böyle bir sınıfa sürekli 
26 m

3
/dk’lık sabit bir hızla dışarıdan hava vermek oldukça fazla enerji harcayan ve içeride bulunanları 

da rahatsız edebilecek bir havalandırma sistemi olacaktır. Bu nedenle sınıf içine yerleştirilecek bir CO2 
sensörünün belirlenen sınır değeri aşan bir ölçüm gerçekleştirmesi durumunda devreye girecek bir 
havalandırma sistemi ekonomik ve çevreci bir havalandırma sistemi olacaktır. Sınıf içindeki havayı 
vakumlayıp dışarı atacak bir aspiratör sisteminden ziyade dışarıdan sınıf içine hava verecek bir 
vantilatör sisteminin kurulması daha iyi sonuç verecektir. Çünkü, aspiratörün pencereden dışarı attığı 
havanın yerine koridordan hava gelmektedir. Koridor da bir kapalı ortamdır ve ayrıca koridorlarda yer 
alan tuvalet gibi ortamlardan sınıf içine kötü koku gelmesi de muhtemeldir. Bu nedenle dışarıdan sınıf 
içine hava verilmeli ve içerideki kirli havanın seyrelmesi sağlanmalıdır. Kurulacak havalandırma 
sistemi duvardan ziyade tavandan sınıf içine hava sağlamalıdır. Duvara monte edilen bir havalandırma 
sistemi genellikle estetik açıdan iyi görünmesi için küçük boyutlu olarak imal edilmektedir. Küçük 
boyutlu sistemlerin içeri hava veren ağız kısımları da küçük olduğundan içeride hava akım hızı yüksek 
olmakta, hızlı akan havanın dışarı by-pass etme olasılığı yüksek olmakta, hava sınıfın her yerine iyi 
dağılamamakta ve tozların çökelmesi engellenmektedir. İnsanlar da yüksek hava akımından 
rahatsızlık duymaktadırlar. Bu nedenle havalandırma sistemi sınıf içine tavandan ve mümkünse bir 
kaç noktadan hava vermelidir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, fırıldak-baca-emici (FBE) sisteminin “sağlıklı” bina koşullarının sağlanmasına katkısı 
araştırılmıştır. Bu amaçla, FBE sistemi, Çanakkale’de rüzgar şiddetinin yüksek olduğu düşünülen 3 
katlı bir restoranın mutfağından çıkan boru vasıtasıyla dışarıya verilen bacanın üstüne monte 
edilmiştir. Modifiye edilmiş FBE sisteminde; motor takılarak rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine 
çevrilmesi tasarlanmıştır. Ancak, rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine dönüşebilmesi için aşılması 
gereken eşik enerjisi için en az 10 km/saatlik rüzgar hızının sürekli olarak sağlanması gerekmektedir. 
Rüzgar hızı, bu değerin aşağısında kaldığı sürece, modifiye-FBE sistemi sadece rüzgarın o anki hızı 
ile dönüş yaparak iç havayı dönme hareketi ile dışarıya atmaktadır. Çalışmada, modifiye-FBE 
sisteminin kurulduğu binada özellikle yemek pişirme faaliyetleri neticesinde olumsuz yönde 
etkilenebilecek olan iç ortam hava kalitesinin iyileşmesinde hangi oranlarda katkısının olduğu; FBE 
sistemi kurulumunun öncesinde ve sonrasında benzer hava koşullarının (sıcaklık, nem, rüzgar hızı 
vb.) olduğu günlerde yapılan hava kaynaklı bakteri seviyesinin ölçülmesi ile araştırılmıştır. Genel 
olarak, bakteri seviyesinde modifiye-FBE sistemi sonrasında belirgin bir azalma gözlenmiştir. Ayrıca, 
modifiye-FBE sistemi öncesinde yapılan ölçümlerde, hava örneklerinin tamamında küf üremesi 
gözlenirken; modifiye-FBE sistemi sonrasında örneklerin sadece %8’inde küf üremesi gözlenmiştir. 
Bakteri konsantrasyonlarında ise, ölçüm yapılan ortama göre, %50 ila %90 arasında azalma 
gözlenmiştir. Bakteri seviyesindeki en yüksek azalma oranı ise mutfakta saptanmıştır (3x10

3
 

CFU/m
3
’den 10

2
 CFU/m

3
’e).  

 
Anahtar Kelimeler: rüzgar, fırıldak-baca-emici, hava kaynaklı bakteri, küf, iç hava kalitesi, enerji. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The contribution of rotor-turbine-ventilator (RTV) system on “healthy” building conditions are 
investigated in this research. For this aim, a rotor-turbine-ventilator was settled on a chimney of a 3-
storey resturant via a long pipe coming from kitchen to outdoor. Convertion of wind energy to electrical 
energy is designed by assembling a motor on RTV. However, minimum wind speed of 10 km/hour as 
a treshold energy must be provided constantly to convert wind energy to electrical energy. As long as 
wind speed is below this value, modified-RTV system can only vent out the indoor air by means of 
spinning of outdoor air with the speed of wind. The contribution of modified-RTV system on 
improvement of indoor air quality of the restaurant, especially potential adverse effects from cooking 
activities, was searched by comparison of measurement of airborne bacteria levels, measured several 
days with similar air conditions (temperature, humidity, wind speed etc.), before and after the 
installation of RTV system. In general, a marked decrease in airborne bacteria level was observed 
after the modified-RTV system. Also, while mold growth was observed for all the measurements done 
before modified-RTV system installation, mold growth was observed for only 8% of the samples, 
collected after the installation. Bacteria levels decreased between 50% and 90%, depending on the 
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micro-environment measured. The highest decreasing rate in bacteria levels was observed in the 
kitchen (from 3x10

3
 CFU/m

3
 to 10

2
 CFU/m

3
). 

 
Key Words: wind, rotor-turbine-ventilator, airborne bacteria, mold, indoor air quality, energy.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü çalışma mekanları ve yaşadıkları evler gibi iç ortamlarda 
geçirirler. İnsanların sağlıklı olması kadar binaların da “sağlıklı” yani hava kirleticilerinden mümkün 
olduğunca arındırılmış olması önemlidir. Ekonomik şartlar ve yaşanılan bölgenin iklim koşullarına bağlı 
olarak, insanlar bulundukları mekanları ısıtma veya dış ortamla temasını azaltma ihtiyacı duyarlar. Bu 
nedenle sürekli kapalı ortamlarda bulunmak zorunda kalırlar. İç ortam hava kalitesinin bozulmasında iç 
ortamlarda yaygın olarak kullanılan malzemeler, günlük aktiviteler ve çeşitli çevresel faktörlerin etkili 
olduğu görülmüştür [1]. İç hava kirleticilerden havadan kaynaklı bakteri seviyesi, insan aktiviteleri ve 
havalandırma verimi ile doğrudan ilişkili olan kirleticilerdendir.   
 
Bacalara yerleştirilen fırıldak havalandırma sistemleri özellikle yemek pişirme gibi faaliyetlerin yapıldığı 
mutfak ve restoranlarda iç hava kalitesini basit yolla iyileştirmeyi amaçlayan ve giderek daha yaygın 
hale gelen bir uygulama türüdür. Bu sistem ile her yönden esen rüzgar ile bir merkez etrafında dönme 
yeteneğine sahip “fırıldak” baca emiş sistemleri geliştirilmiştir. Ülkemizde de giderek yaygınlaşmakta 
olan bu baca emici sistemleri genellikle yaz mevsiminde dumanla sonlanan yakma ısıtma işlemleri 
uygulayan bazı lokantalar tarafından uygulamaya sokulmuş ve hem ocaklarının daha iyi çekiş 
yapmaları, hem de yemekhane ortamının daha iyi havalandırılmasına olanak tanımıştır. 
 
Sıcak havalarda solar ısı çatılarda birikir ve evin içersine transfer olur. Bu durum ise rahatsızlık ve 
soğutma yükünde artışa; soğuk havalarda ise nemin çatılarda birikmesine ve rutubete neden olur [2]. 
ASHRAE’nin HVAC uygulamalarını içeren kılavuzunda da belirtilen çatı ventilasyonu ise bu 
problemleri ortadan kaldırmaktadır [3]. Çatı ventilatörleri binanın yüksek bir noktasına yerleştirilen bir 
ısı kaçış portu olarak tanımlanmakta ve rüzgar indüksiyonu ve baca çekmesi için birincil itici güç 
oluşturmaktadır. FBE ise rüzgar tahrikli hava mengenesidir ve bir FBE’de çok sayıda dikey fırıldak 
(kavisli veya düz pervane) bulunmaktadır. Bir şaft ve mesnetler ile üstten hareket eden kısımdan ana 
bacaya bağlanır. Rüzgar mesnetler üzerinden estiğinde aerodinamik sürüklenme kuvvetlerine neden 
olur ve FBE dönmeye başlar. Bu dönme hareketi FBE’nin içinde negatif basınç oluşturur ve hava ana 
bacadan emilir. Hava türbinden ana baca vasıtasıyla eksenel olarak girer ve dışarıya radyal olarak 
çıkarılır. Rüzgar olmadığı durumda ise FBE baca çekmesi ile ventilasyonu sağlar. 
 
FBE, Avustralya ve ABD gibi ılıman iklime sahip yerlerde çok yaygınken; Orta ve Batı Avrupa’da 
göreceli soğuk iklim koşulları nedeni ile pek tercih edilememektedir. Ucuz olması nedeni ile ülkemizde 
özellikle lokantalarda kullanılmaya başlanmıştır. Farklı boyutlardaki FBE’ler kullanılarak yapılan bir 
çalışmada [4], büyük çaplı ventilatörlerin daha yüksek ventilasyon oranlarında indükleme yaptığını 
tespit etmiştir. Lai and Kuo (2005) ise, büyük FBE’yi bir yurda takmış ve sonuç olarak ventilasyon 
oranının büyük miktarda arttığı ve negatif basıncın indüklenmesiyle ortamlardaki nem, rutubet ve kötü 
kokuların giderildiğini belirtmektedir [5]. Dale and Ackerman (1993), arazi koşularında yaptıkları 
denemelerde akış hızının rüzgar hızı ve rüzgar yönüne bağlı olarak değiştiğini göstermiştir [6]. FBE’nin 
farklı amaçlar için kullanıldığı bir çalışmada, ters eğimli santrifüj fanı ve rüzgar türbini olarak 
kullanılmış ve statik basınç ile hava akışı ve rüzgar hızı arasında bir korelasyon saptamıştır [7]. Revel 
(1998), dikey mesnetli ventilatörlerin eğik mesnetli ventilatörlerden daha verimli olduğunu 
belirtmektedir [8]. Üç farklı yükseklikteki dikey mesnetli FBE’lerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, mesnet 
yüksekliğindeki %50 artışın debide ortalama %13.5 artış sağladığı bulunmuştur [9]. Lai (2003), teorik 
olarak türbin ventilatör ve doğal havalandırmanın uygun kombinasyonu ile iç ortam hava kalitesinin 
büyük oranda iyileştiğini belirtmektedir [4]. Bunun yanı sıra, doğal enerji olan rüzgar enerjisi kullanımı 
ile klima sistemlerine bağımlılığın azalmasını, dolaylı olarak ise enerji tüketiminin düşmesini de 
sağlamaktadır. 
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Bu çalışmada, fırıldak-baca-emici (FBE) sisteminin “sağlıklı” bina koşullarının sağlanmasına katkısı 
havadaki bakteri seviyesindeki değişim açısından araştırılmıştır.  
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOT 
 
2.1. Modifiye-FBE Sistemi  
 
Modifiye FBE sistemi, Çanakkale’de rüzgar şiddetinin yüksek olduğu düşünülen 3 katlı bir restoranın 
mutfağından çıkan boru vasıtasıyla dışarıya verilen bacanın üstüne monte edilmiştir. Kullanılan FBE 
sistemi, halihazırda piyasada satılan sistem ile birebir aynı özellikte değildir; modifiye edilmiştir. 
Modifiye edilmiş FBE sistemine motor takılarak rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesi 
tasarlanmıştır. Çanakkale, rüzgar hızının şiddetli olduğu ve rüzgarlı gün sayısının en yüksek olduğu 
illerimizin başında gelmektedir. Üretilen elektrik enerjisi ile binanın dış cephesinin gece aydınlatması, 
termometre ve saatten oluşan 3’lü bir elektrik panelinin elektrik tüketiminin bu sistemden sağlanması 
(yaklaşık 9-12 volt) planlanmıştır. Ancak, rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine dönüşebilmesi için 
aşılması gereken eşik enerjisi için en az ortalama 10 km/saatlik rüzgar hızının sürekli olarak 
sağlanması gerekmektedir. Rüzgar hızı, bu değerin aşağısında kaldığı sürece, modifiye-FBE sistemi 
sadece rüzgarın o anki hızı ile dönüş yaparak iç havayı dönme hareketi ile dışarıya atmaktadır.  
 

 
 

Şekil 1. Modifiye-FBE sistemi.  
 
 
2.2. Ölçüm Sistemi 
 
Çalışmada, modifiye-FBE sisteminin kurulduğu binada özellikle yemek pişirme faaliyetleri neticesinde 
olumsuz yönde etkilenebilecek olan iç ortam hava kalitesinin iyileşmesinde hangi oranlarda katkısının 
olduğu; FBE sistemi kurulumunun öncesinde ve sonrasında benzer hava koşullarının (sıcaklık, nem, 
yüksek ve benzer rüzgar hızı vb.) olduğu günlerde yapılan hava kaynaklı bakteri seviyesinin ölçülmesi 
ile araştırılmıştır. Havadan kaynaklanan bakterilerin konsantrasyonunun belirlenmesi NIOSH Method-
0800 ve Mentese ve ark. (2009)’da anlatıldığı gibi yapılmıştır [10,11]. Buna göre, havadaki bakteriler 
tek-basamaklı biyoimpaktör vasıtasıyla Plate-count besiyeri üzerine bir pompa ile aktif örnekleme 
prensibine göre toplanmıştır. Örnekleme, insan solunum seviyesi olan 1.5 metre yükseklikte olacak 
şekilde, iç ortamın tam merkezine; dış ortamda ise, pencere dışından yapılmıştır. Herhangi bir 
kontaminasyona izin verilmeden agarlar plakalara yerleştirildikten sonra, havadan biyoaerosoller 
toplanmıştır. Bakterilerin çoğalması için 37 ºC’de 2 gün süre ile inkübasyon işlemine maruz bırakılan 
hava örneklerindeki bakteri sayıları basit koloni sayım tekniği ile ışık mikroskopu altında sayılarak 
toplam bakteri konsantrasyonu (TBC) colony forming unit/m

3
 hava biriminde (CFU/m

3
) hesaplanmıştır. 
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Havadaki bakteri için tespit sınırı 18 CFU/m
3
’tür. Ayrıca besiyerlerinde küf üremesinin olup olmadığı da 

kaydedilmiştir.  
 
Ölçümler restoranın giriş katında iki noktadan; restoranın giriş kapısının sağ tarafından (1. Kat-ön) ve 
restoranın giriş kapısına en uzak noktasından (1.kat-arka); giriş kattaki mutfaktan; 2. Kattaki yemek 
salonundan ve 3. Kattaki terasından (dış ortam) alınmıştır (Şekil 2). Hava kalitesi ölçümleri süresince, 
hava sıcaklığı, bağıl nem değerleri, rüzgar hızı ve yönü de kaydedilmiştir. Ölçüm yapılacak günler 
(Eylül-Ekim 2012), meteorolojik öngörüler ışığında, benzer rüzgar hızı, sıcaklık ve bulutlulk 
durumlarının olduğu değişken olmayan koşullarda yapılmıştır. 

 

 
Şekil 2. Ölçüm noktaları: 1-1.kat-ön; 2-1.kat-arka; 3-mutfak; 4-2.kat-yemek salonu; 5-teras(dış ortam). 
 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
Ölçüm yapılan günlere ait meteorolojik parametreler şu şekildedir: 29-31 °C, % 50 bağıl nem, rüzgar 
hızı ortalama 20 km/saat. Ölçüm yapılan günlerde modifiye-FBE sisteminin elektrik üretim potansiyeli 
test edilmiştir. Rüzgar hızının anlık değişimine göre sistemin dönüş hızı değişim göstermektedir ve 
ancak 30 km/saat mertebesine ulaştığında ledlerin yanmasını sağlayabilmiş ve maksimum 12 voltluk 
seviyeye ulaşabilmiştir. Ancak, rüzgar hızı anlık olarak azalması neticesinde ledler hemen sönmekte 
ve tekrar yanması için yine yüksek rüzgar hızının olması gerekmektedir. Bu nedenle sistemin 
sürekliliğinden bahsetmek pek mümkün değildir.  
 
Modifiye-FBE sistemi restorana kurulmadan önce 10 hava örneği; kurulduktan sonra ise 36 hava 
örneği toplanmıştır. Ölçümler her ortamdan iki tekrarlı olarak alınmıştır. Ölçümlerin tekrarlanabilirliği 
lineer regresyon ile hesaplanmıştır. Buna göre, iki ölçüm arasında %99,9 benzerlik bulunmaktadır. En 
yüksek TBC seviyesi, FBE sistemi kurulumu yapılmadan önce restoranın mutfağında ölçülmüştür 
(3x10

3
 CFU/m

3
). FBE sistemi kurulmadan önce en düşük TBC seviyesi restoranın terasında (dış 

ortamda) ölçülmüştür (54 CFU/m
3
). FBE sistemi kurulduktan sonra en yüksek TBC seviyesi 1.kat-ön 

noktasında (360 CFU/m
3
); en düşük TBC seviyesi ise mutfak hariç diğer tüm noktalarda ölçümlerin en 

az birinde (0; bakteri üremesi olmadı) gözlenmiştir. Ortalama TBC seviyesi açısından ölçüm 
noktalarının tamamında TBC seviyesi ≤ 10

2
 CU/m

3
 mertebesindedir.  

 
FBE sistemi kurulmadan önce ve sonraki dönemde alınan hava örneklerindeki ortalama TBC 
seviyelerine göre restoranın 4 farklı iç ortamındaki mikro-ortamda TBC seviyesi azalma göstermiştir. 
Şekil 3’de TBC seviyelerinin FBE sistemi kurulduktan sonraki azalma oranları (%) verilmiştir. Buna 
göre genel olarak %50 ve üzerinde bir azalım söz konusu olmuştur. En düşük azalma hızı restoranın 
2.kat yemek salonunda gözlenmiştir. Aslında azalma oranı diğer mikro-ortamlar ile kıyaslandığında 
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düşük gibi görünse de; bu ölçüm noktasında ortalama TBC seviyesi FBE kurulumundan önce iç ortam 
ölçüm noktaları arasında zaten en düşük seviyenin gözlendiği nokta olması nedeni ile TBC seviyesi 
bazında halen düşüktür. Hava örneklerindeki küf üreme oranı açısından da belirgin bir azalma 
gözlenmiştir. Buna göre, FBE sistemi öncesinde küflü örnek sayısı %80 iken; FBE sistemi sonrasında 
bu oran %8’e düşmüştür. 
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Şekil 3. Modifiye-FBE Sistemi Kullanıldıktan Sonra TBC Seviyesindeki Azalma Oranı (%). 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Modifiye edilmiş FBE sistemi, bakteri seviyesinde ve küf üremesinde belirgin bir azalma gözlenmesini 
sağlamıştır. Ancak, farklı koşullardaki mikro-ortamlarda tekrarlı birçok deneme ile veriminin hangi 
aralıklarda değişebildiği de ortaya konulmalıdır. Bu amaçla, çalışma farklı ortamlarda tekrarlanacaktır. 
Sistemin iç hava kalitesini iyileştirmesine karşın; özellikle elektrik üretim kapasitesinin olduğu, ancak 
rüzgar hızı düşük olduğunda (< ortalama 10 km/saat) elektrik üretimi için gerekli eşik değerinin bu 
çalışma kapsamında her zaman aşılamadığının gözlenmesi nedeni ile, elektrik sarfiyatını düşürme 
potansiyeli belirgin olarak ortaya konulamamıştır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, giysiler için giderek önem kazanan ve son yıllarda bir beklenti haline gelen ısıl konfor 
özelliği tanımlanacak ve ısıl konfor parametreleri ile bu parametreleri etkileyen lif, iplik ve kumaş 
özellikleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilecektir. Bu kapsamda, giysi konforu konusunda bugüne 
kadar gerçekleştirilmiş araştırmalardan elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, yüksek ısıl konfor 
seviyelerine ulaşmak için önemli olan noktalar ortaya konacaktır.    
 
Anahtar Kelimeler: Giysi konforu, Isıl konfor, Isıl direnç, Su buharı geçirgenliği, Nem iletimi, Hava 
geçirgenliği 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The thermal comfort properties of clothes are a research area that becomes important day by day and 
leads to an expectation for textile industry. In this study, the parameters of thermal comfort will be 
defined and detailed information will be given about the effects of fiber, yarn and fabric characteristics. 
Within this scope, the results of previous projects about clothing comfort will be evaluated and the 
significant points will be determined in order to achieve high levels of thermal comfort.  
 
Key Words: Clothing comfort, Thermal comfort, Thermal resistance, Water vapor permeability, 
Moisture transfer, Air permeability 
 
 
 
 
1. GİYSİ KONFORU 
 
Tekstil teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak insanların yaşam standartlarının yükselmesiyle, 
giysilerden sağlamlık, estetik, tasarım ve modaya uygunluk yanında bazı fonksiyonel özellikler de 
beklenir hale gelmiştir. Gün içinde ve özellikle uzun çalışma saatlerinde, yüksek giysi konforunun 
sağlanması vücudun kendini rahat hissetmesi açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan giysilerin, ısı ve 
nem iletimini dengelemesi ve koruyucu özellikte olması istenmektedir [1]. Bu kapsamda, son yıllarda 
özellikle konfor özellikleri giysiler için önemli bir nitelik olarak sayılmaya başlanmıştır. İnsan vücudu ile 
çevresi arasındaki fizyolojik, psikolojik ve fiziksel uyumun memnuniyet verici olma durumunu ifade 
eden giysi konforu; ısıl konfor, duyusal konfor, psikolojik konfor ve vücut hareketi konforu olmak üzere 
dört ana başlık altında incelenmektedir.  
 
 
1.1. Duyusal Konfor 
 
Duyusal konfor, insan cildi ile tekstil malzemesinin teması ile ortaya çıkan duyguların memnun edici 
olması ile ilgili bir durumdur. Yüksek duyusal konfor özelliğinin sağlanması için deri ile temas eden 
malzeme, hoş bir dokunma duygusu (yumuşaklık, kayganlık) yaratacak bir yapı ve esnekliğe sahip 
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olmalı, deriye yapışmamalı, kaşıntı ve alerjiye neden olmamalıdır. Duyusal giysi konforunu 
tanımlamak için tutum özelliği başta olmak üzere, ıslanabilirlik, deriye yapışma kuvveti, yüzey 
sürtünme katsayısı ve kumaş sertliği gibi birçok kavram belirlenmelidir [1].  
 
 
1.2. Psikolojik Konfor 
 
Psikolojik konfor, modaya uygunluğun ve çevre tarafından beğenilmenin verdiği öz güvenle yakından 
ilişkilidir. Coğrafi, iklimsel, ekonomik, tarihsel, kültürel, sosyal ve kişisel beklentileri içermektedir. 
Cinsiyet, yaş, mevsim, çevre, sosyal durum, sosyal yaşantı, yer ve zamana göre giyim gibi 
faktörlerden de etkilenmektedir. 
 
 
1.3. Vücut Hareketi Konforu 
 
Vücut hareketi konforu, giysinin vücut hareketlerini engellememesi, özgür hareket sağlaması, ağır 
olmaması ve vücut şekline uygun olması ile açıklanmaktadır. Bir giysinin rahatlığı, vücuda oturuşuna, 
zorlanma altında ne kadar esneyeceğine ve bunun ne kadarının geriye döneceğine bağlıdır. Bilinen 
iplikler için bu özellikler sınırlıyken; tekstüre ipliklerin, elastik ipliklerin, özel kumaş yapılarının ve 
terbiye işlemlerinin kullanılması ile bu özellikler iyileştirilebilmektedir.  
 
 
1.4. Isıl Konfor 
 
Isıl konfor, giysilerin ısı ve nem geçirgenlik özelliklerine ve giysi ile vücut arasındaki mekanik 
etkileşime bağlıdır. Isıl açıdan konforlu giysiler, farklı çevre koşulları ve aktivitelere bağlı olarak 
değişen vücut sıcaklığını ve nemi transfer ederek, vücudun ısı ve nem dengesinin korunmasında en 
önemli işlevi yerine getirmektedir.  
 
 
 
 
2. ISIL KONFOR 
 
Bu çalışmanın da konusu olan ısıl konfor, giysi konforu parametreleri arasında en dikkat çekici, en 
önemli ve teknik tekstillerden sonra tekstil konusunda üzerinde en fazla araştırma yapılan alandır.  
 
Bilindiği üzere, doğadaki tüm canlılar hem kendi aralarında hem de bulundukları ortam ile bir denge 
içerisinde ısı değişimi gerçekleştirerek, çevre ile uyumu ve dolayısıyla ısıl konforu sağlamaktadır. 
İnsan vücudunun ısı dengesini belirleyen faktörler; vücudun fizyolojik ısıl denge mekanizmaları, kişisel 
faktörler ve çevresel faktörler olarak üç ana başlık altında incelenmektedir. Kişisel faktörler bireylerin 
kendileri tarafından düzenlenirken; çevresel faktörlerin dışarıdan karşılanması gerekmektedir [2, 3]. 
 
İnsan vücudu, besin ve oksijen kullanarak mekanik iş ve düşük sıcaklıkta ısı oluşturan termodinamik 
bir sistemdir. Bu termodinamik sistemin ısı dengesi, vücut iç sıcaklığı 37±0,5°C ve deri yüzey sıcaklığı 
ortalama 31,5–33,5°C arasında iken sağlanmaktadır. Isıl konfor hissi, bu üretilen ısının rahatça 
çevreye yayılabilmesi ile ilişkilidir. Konfor hissinin devamı için vücut sıcaklığının dengede tutulması 
gerekir. Aksi takdirde önemli organlar ciddi şekilde zarar görür [1, 2, 3].  
 
Vücut, havadan solunum yolu ile aldığı oksijeni kan vasıtası ile tüm organlara iletmektedir. Oksijenle 
besin maddelerinin yanması sonucu açığa çıkan enerji bir taraftan besin maddesi olarak vücudun 
beslenmesi için harcanırken, diğer yandan mekanik iş gücü olarak harcanmaktadır. Bu faaliyetler 
sonucunda da ısı açığa çıkmaktadır. Vücudun ısı üretimi, fiziksel aktivitelere bağlı olarak değişirken 
(Tablo 1); metabolizmanın enerji üretimi, vücudun işlevselliği, kasların ve adalelerin aktivitesinden de 
etkilenmektedir [4].  
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Tablo 1. Vücudun Farklı Aktivitelerde Ürettiği Enerji Miktarları 
 

Eylem Enerji (Watt) 

Tam dinlenme durumu (uykuda) 75 

Oturma durumunda 100-125 

Orta derecedeki bir çalışma 300-400 

Ağır çalışma koşullarında 700 (1 saatlik çalışma durumunda) 

En üst seviyede antrenman 1200 (6 dakikalık antrenman sonrasında) 

 
Isıl konfor için en önemli parametreler ısı ve nem transferidir. Vücut sıcaklığının sabit tutulabilmesi için 
üretilen enerjinin vücuttan dışarıya atılması gerekmektedir. Bu da ancak üretilen ısının çevreye 
transfer edilebilmesi ile mümkündür. Bu ısının bir kısmı nefes verme yoluyla atılsa da, çoğu deriden 
giysi yoluyla uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Isı ve nem dengesi yanı sıra, ısıl konfor açısından 
önemli bir diğer parametre de hava geçirgenliğidir. Giysilerin nefes alabilirliğini belirleyen bu özellik, 
mikro-klima bölgesinde hava dolaşımını sağlayarak vücuttaki fazla ısının daha kolay 
uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır (Şekil 1).  

 
 

Şekil 1. Konfor ve Mikro-Klima Karakteri [5] 
 
Isı, giysiden taşınım, ışınım, iletim ve terleme yoluyla uzaklaştırılabilmektedir. Düşük aktivite 
durumunda deri yüzeyinden ısı kaybının %75’i taşınım, ışınım ve iletimle gerçekleşmekte ve vücuttan 
dışarıya atılan ısı enerjisi miktarı giysi özelliklerine ve dış ortam şartlarına göre değişmektedir. Eğer 
vücut, dış ortama atılması gereken ısıyı bu yollarla atamıyorsa terleme meydana gelmekte ve 
buharlaşma sonucunda vücuttan dış ortama doğru ısı geçişi artmaktadır. 
 
 
2.1. Isıl Konfor Parametreleri 
 
Giysiler için en önemli ısıl konfor parametreleri şu şekilde sıralanabilir:  
 

 Isıl iletkenlik 

 Isıl soğurganlık 

 Isıl direnç 

 Su buharı geçirgenliği 

 Nem iletimi 

 Hava geçirgenliği 
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Isıl İletkenlik (, W/m K): Bir malzemeden birim kalınlıkta, 1K sıcaklık farklılığında geçen ısı 
miktarının ölçüsüdür. Malzemenin iki yüzeyi birim sıcaklık farkına maruz kaldığında gerçekleşmektedir. 
Giysilerde yüksek ısıl iletkenlik özelliği, fiziksel aktiviteler sırasında vücutta oluşan fazla ısının 
uzaklaştırılmasını desteklemektedir.  
 
Kumaşların ısıl iletkenlik değeri, liflerin ısıl iletkenlik katsayısının yanında, kumaş içerisinde hapsedilen 
hava miktarı ile de yakından ilgilidir. Havanın ısıl iletkenlik katsayısı oldukça düşüktür ve bu nedenle 
içerisinde fazla miktarda hava ihtiva eden liflerin ısıl iletkenlik katsayıları da düşük olmaktadır (Tablo 
2).  
 
Tablo 2. Liflerin Isıl İletkenlik Katsayıları 
 

Lif Cinsi 
Isıl iletkenlik katsayısı (k) 

(mW/mK) 

Hava 25 

Pamuk 71 

Yün 54 

İpek 50 

Polivinilklorür 160 

Selülozasetat 230 

Poliamid 250 

Poliester 140 

Polietilen 340 

Polipropilen 120 

 
Isıl direnç (R, m

2
 K/W) (Stabil durumda): Bir malzemenin iki kesiti arasındaki sıcaklık farkının, 

kesitler arasındaki ısı akış hızına bölünmesi ile tanımlanan ve ısı aktarımına direnci gösteren 
büyüklüktür. Malzeme kalınlığı ile doğru, ısıl iletkenlik ile ters orantılı olarak değişmektedir. Özellikle 
soğuk hava koşullarında gerçekleştirilen aktivitelerde, yüksek ısıl direnç özelliği ile giysilerde yüksek 
ısı izolasyonu sağlanabilmektedir.  
 
Isıl soğurganlık (b, Ws

1/2
/m

2
K) (Geçici durumda): Farklı sıcaklıktaki iki parça birbirine temas 

ettiğinde meydana gelen ani ısı akışıdır. Eğer ısıl soğurganlık değeri düşük ise kumaş ilk temas 
anında sıcak his; yüksek ise soğuk his vermektedir. Özellikle soğuk günlerde giysinin ilk giyim anında 
kişiye konfor hissi sağlayan bu parametre, malzemenin ısıl iletkenlik, yoğunluk ve özgül ısı değerleriyle 
doğru orantılı olarak değişmektedir [6].  
 
Su Buharı Geçirgenliği: Su buharı geçirgenliği özelliği kumaşın su buharını iletebilme yeteneğidir. 
Birim alandan birim zamanda bir paskal basınç altında gram cinsinden geçen su buharı miktarı 
(g/m

2
hPa) olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle bağıl su buharı geçirgenliği (%) olarak 

değerlendirilmesi de mümkündür.  
 
Özellikle yoğun fiziksel aktivite sonrasında oluşan terin vücuttan uzaklaştırılması ve yüksek vücut 
sıcaklığının düşürülmesi vücut konforu açısından oldukça önemlidir. Bu noktada giysilerin nem iletim 
özelliklerinin rolü büyüktür. Ancak terin oluşumu öncesinde oluşan fazla ısı eğer su buharı halinde 
transfer edilebilirse deride ıslaklık hissi oluşmadan vücut sıcaklığı dengelenebilir. Bu durumda 
giysilerin su buharı geçirgenliği özellikleri de nem iletimi kadar önemli taşımaktadır.  
 
Nem iletimi: Vücut hareketliliği yüksek düzeyde olduğunda, ter bezi kanallarının çalışması 
hızlanmakta, sıvı ter deri yüzeyine çıkmaktadır. Bu durumda, giysinin sadece su buharını değil, sıvı 
haldeki teri de emmesi ve hızla üst tabakalara iletmesi gerekmektedir. Bu sebeple iyi bir giysi konforu 
sağlanması, giysilerin deriye yakın bölgesinde, mikro-klima bölgesindeki absorbsiyon-migrasyon ve 
kapiler transfer mekanizmaları ile ilgili bir durumdur. Bu noktada, tekstiller için kapilar transfer etkisi, 
sıvının ince kapilar kanallar veya kılcal boşluklar yardımı ile fiziksel olarak yukarıya taşınmasını 
kolaylaştırır. İplikteki lifler arası boşluklar bu tür kapiler kanalları oluşturmaktadırlar [7]. 
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Nem iletimi konusunda genellikle ilk akla gelen doğal liflerin hidrofil özellikleri nedeniyle daha iyi konfor 
sağladığıdır. Ancak, bu özellikleri doğal liflerin nemi bünyesine almasına ve çok yavaş kurumasına 
neden olmaktadır. Bu noktada, sahip oldukları kapilar etki ve dolayısıyla iyi nem taşıma özelliği 
sayesinde son yıllarda geliştirilen özel sentetik lifler, çok fazla terleme durumunda diğer klasik liflerden 
yapılmış ürünlere oranla daha avantajlıdır. Hatta bu konuda öne çıkan çift yüzeyli yapılarda, klasik ve 
özel liflerin bir arada kullanılması liflerin avantajlı yönleri birleştirilirken, olumsuz yönlerini ortadan 
kaldırılmakta ve giysi sistemleri için en uygun sonuçları vermektedir [8].  
 
Hava Geçirgenliği (l/m

2
/sn): Hava geçirgenliği, bir materyalin iki yüzeyi arasından, belirli bir basınç 

farkı altında birim zamanda ve birim alandan geçen havanın miktarıdır. Havanın lif, iplik ve kumaş 
yapısı içerisinden geçebilme yeteneğini tanımlamaktadır. Isı transferinin daha kolay yapılmasını 
sağlayan ve nefes alabilirlik özelliğini belirleyen bu parametre, ısıl konfor özellikleri arasında önemli bir 
yere sahiptir.  
 
 
3.2. Isıl Konfor Test Cihazları ve Standartları 
 
Isıl konfor parametrelerinin ölçümünde kullanılabilecek bazı cihazlar ve ilgili standartlar şu şekilde 
özetlenebilir (Tablo 3):  
 
Tablo 3. Isıl Konfor Testleri ve İlgili Standartlar 
 

Isıl konfor parametreleri Test cihazları İlgili standartlar 

Isı direnç (taşınım yoluyla) Sensory Devices, Alambeta - 

Isı direnç (iletim yoluyla) 
SDL ATLAS Sweating 

Guarded Hotplate 
TS EN 31092 

Isıl soğurganlık Alambeta - 

Su buharı geçirgenliği Permetest TS EN 31092 

Su buharı geçirgenliği 
SDL ATLAS Water Vapour 

Permeability Tester 
BS 7209:1990 

Nem iletim özellikleri 
SDL ATLAS Moisture 
Management Tester 

AATCC 195:2012 

Hava geçirgenliği Textest FX3300, SDL ATLAS TS 391 EN ISO 9237 

 
 
 
 
4. GİYSİLERDE ISIL KONFOR ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN BAZI SONUÇLAR 
 
Giysilerde ısıl konfor hakkında gerçekleştirilen çok sayıda çalışmada çeşitli özelliklerdeki farklı kumaş 
yapıları incelenmiş olup, hammadde (lif ve iplik özellikleri), kumaş yapısı (konstrüksiyon, sıklık, kalınlık, 
gramaj vb.) ve terbiye işlemleri gibi üretim parametrelerinin ısıl konfor özellikleri üzerine önemli etkileri 
olduğu tespit edilmiştir.  
 
Bu çalışmalarda elde edilen genel sonuçlar şöyledir [3, 8-19]: 
 

 Pamuk, viskon, modal ve tencel lifleri karşılaştırıldığında; pamuk lifi daha yüksek ısıl direnç ve 
daha sıcak temas hissi; tencel lifi daha yüksek su buharı geçirgenliği ve viskon lifi daha 
yüksek hava geçirgenliği sağlamaktadır.   
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 Pamuk-polipropilen karışımlı kumaşlarda, polipropilen lif oranı arttıkça kumaşın ısıl direnç 
değeri azalmakta, kumaşlar daha soğuk temas hissi vermekte ve su buharı geçirgenliği değeri 
artmaktadır.  

 Pamuk-Angora ve pamuk-süt lifi karışımlı kumaşlarda, Angora veya süt lifi oranı arttıkça 
kumaşlar daha yüksek ısıl direnç ve daha sıcak temas hissi sağlamakta, ancak su buharı 
geçirgenliği değerleri azaltmaktadır.  

 Kumaş yapısında elastan iplik kullanımı ısıl izolasyon özelliğini iyileştirmekte, ancak daha 
soğuk bir temas hissine neden olmakta ve geçirgenlik özelliklerini azaltmaktadır.  

 Örgü yapısında kullanılan iplik inceldikçe; ısıl direnç ve ısıl soğurganlık değerleri azalırken, su 
buharı geçirgenliği değeri artmaktadır. 

 İplik büküm değeri artışı ile ısıl direnç değeri azalmakta, ısıl soğurganlık ve su buharı 
geçirgenliği değerleri artmaktadır.  

 İplik tüylülük değerindeki artış, ısıl direnç değerini arttırmakta, ilk temas anında daha sıcak bir 
his sağlamakta ancak su buharı geçirgenlik değerini düşürmektedir.  

 Karde, penye ve OE iplikler karşılaştırıldığında; karde ipliklerden üretilen kumaşlar daha iyi ısıl 
izolasyon ve daha sıcak temas hissi, OE iplikler ile örülen kumaşlar ise daha yüksek su buharı 
geçirgenliği sağlamaktadır.  

 Kumaş kalınlığı arttıkça, ısıl direnç değeri artarken, su buharı ve hava geçirgenliği değerleri 
azalmaktadır.  

 Tüm örme kumaş yapıları için sıklık değeri arttıkça, ısıl soğurganlık değeri artmakta, ısıl 
direnç, su buharı ve hava geçirgenliği değerleri azalmaktadır.  

 Farklı örgü yapıları ısıl konfor özelliklerini önemli oranda değiştirmektedir. Örneğin; süprem, rib 
ve interlok örgülerde sırasıyla ısıl direnç ve ısıl soğurganlık değeri artarken; su buharı 
geçirgenliği azalmaktadır. Diğer yandan sentetik ve doğal liflerle oluşturulan çift yüzlü 
kumaşlarda yüksek nem iletim özelliği sağlanmaktadır.  

 Kumaşlara uygulanan terbiye işlemlerinden ağartma, şardonlama ve makas işlemleri sırasıyla 
ısıl direnç değerini artırmaktadır. Diğer yandan şardonlama işlemi kumaşa daha sıcak bir 
temas hissi sağlarken, ağartma işlemi ile düşen geçirgenlik özelliklerinden hava geçirgenliği 
değerini iyileştirmektedir.  

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Giysilerde ısıl konfor günümüzde aranan bir özellik haline gelmiştir. Özellikle sporcu ve yüksek aktivite 
giysilerinde uygun ısı ve nem transferi artık bir zorunluluk olarak düşünülmektedir. Dünyada ve buna 
paralel olarak Türkiye’de bu konudaki çalışmalar nitelik ve nicelik olarak hızla artmaktadır. Tekstil 
alanındaki eğilimler bu konunun öneminin gelecek yıllarda daha da önem kazanacağına işaret 
etmektedir.  
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ÖZET 
 
Kumaşların ısıl konfor özellikleri lif, iplik ve kumaş parametrelerinin yanında kumaşta bulunan nem 
miktarı ile de değişmektedir. Özellikle iç giysi ve spor kıyafetlerde kullanılan kumaşlarda, vücutta 
aktiviteye bağlı olarak oluşan terin kumaş tarafından emilmesi sonucunda kumaşta bulunan nem 
miktarı değişecektir. Bu durum kumaşın ısıl konfor özeliklerini, dolayısıyla da kullanıcı performansını 
olumsuz yönde etkileyecektir. Bu çalışmada giysilerde sıklıkla kullanılan pamuk ve poliester liflerinden 
üretilmiş üç farklı sıklıktaki örme kumaşın ısıl özellikleri farklı nem oranlarında incelenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Isıl konfor, örme kumaş, nem içeriği.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Thermal comfort properties of the fabrics vary with fiber, yarn and fabric parameters and with the 
amount of moisture in the fabric well. The moisture content of the fabrics, which especially used as 
internal garment and sports clothing, will change as a result of sweat, which occurs with the heavy 
activities, absorbed by the fabric. In this case, thermal comfort properties of the fabric will change and 
therefore the performance of the user will adversely affect. In this study, thermal properties of knitted 
fabrics made of two different materials with three different densities in different humidity ratios are 
investigated. 
 
Key Words: Thermal comfort, knitted fabric, moisture content. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Konfor, insan vücudunun çevresi ile fizyolojik, psikolojik ve fiziksel uyumun memnuniyet verici olması 
olarak tanımlanmaktadır. Giysi konforunun en önemli parametrelerinden birisi olan ısıl konfor, giysinin 
ısı, nem ve hava geçirgenlikleri ile ilgilidir [1-2]. Tekstillerin ısıl direnç, ısıl iletkenlik ve ısıl soğurganlık 
gibi ısıl özellikleri kumaş yapısı, yoğunluğu, içerdiği nem, kullanılan lif cinsi ve özellikleri, yüzey 
işlemleri, gözeneklilik, hava geçirgenliği, çevre sıcaklığı ve diğer faktörlerden etkilenmektedir [3].  
 
Giysilerin kuru haldeki ısıl konfor özellikleri ile ilgili birçok çalışma olduğu halde, ıslak durumdaki ısıl 
konforu ile ilgili çalışmalar çok azdır. Black ve Matthew deneysel olarak nem içeriğinin kuru ağırlığın 
0%’dan %75’ ine kadar arttığında ısıl iletkenliğin belirgin bir şekilde düştüğünü ispatlamışlardır. Rees 
kumaş içerisinden ısı transferi ile ilgili çalışmış, hava akımı ve nemin ısı transfer karakteristikleri 
üzerindeki etkisini incelemiştir. Baxter ve Finck kumaşlarda farklı nem oranlarında ısıl iletkenlikleri 
ölçmüşler ve nem artışının ısıl iletkenlik üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna varmışlardır [4]. 
Schneider ve ark. çeşitli lif yapılarında ve değişik paketleme oranlarındaki nemli kumaşlarda ısı 
transferini incelemişler ve ıslak kumaşların ısıl iletkenliklerinin nemli kumaşlardan daha yüksek olduğu 
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sonucuna varmışlardır. Deneysel sonuçları göstermiştir ki; belirli liflerin su emme özellikleri başlangıç 
aşamasında ısıl iletkenliğin artmasına hızlı bir şekilde etki etmekte, daha sonra su miktarındaki artış ile 
birlikte ısıl iletkenlikteki artış tüm lif tiplerinde benzer olmaktadır [5]. Oğlakçıoğlu ve Marmaralı 
çalışmasında terleyen deriyi simule ederek ıslak durumda kumaşların daha düşük ısıl izolasyon ve 
soğuk hissi gösterdiğini belirtmişlerdir [2]. Ayrıca Hes ve Loghin iş giysileri için kullanılan dokuma 
kumaşların ıslak durumdaki konfor özelliklerini incelemişlerdir. Sonuç olarak kumaş neminin artışı ile 
ısıl direncinin önemli bir şekilde düştüğünü belirlemişlerdir. Bunun nedenini kumaş gözeneklerinde 
bulunan havanın ıslanma sonucu çok daha yüksek ısıl iletkenliğe sahip su ile yer değiştirmesi olarak 
açıklamışlardır. [3]. Dias ve Delkumburewatte naylon ve poliester örme kumaşların ısıl iletkenliğini 
nem içeriğine bağlı olarak modellemeye çalışmışlardır [4].  
 
 
 
 
2. ISIL KONFOR PARAMETRELERİ 
 
Giysilerin ana fonksiyonu, dış atmosferik koşullar veya fiziksel aktivite değiştiğinde bile vücut 
sıcaklığını ortalama değerde (37 °C) tutmak için bir düzenleme sistemi oluşturmaktır. Vücut sıcaklığı 
arttığında ısıl dengeyi sürdürebilmek için vücut uygun orandaki ısıyı dışarı atmalıdır. Terleme etkin bir 
soğuma aracıdır, çünkü terin buharlaşması için gerekli enerji deriden alınmaktadır [2].  
 
İnsanın kendini konforlu hissetmeye devam edebilmesi için kazanılan ve kaybedilen ısı arasındaki ısıl 
dengenin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu durumda giysi, konfor için belirleyici bir faktör olmaktadır [2]. 
Tekstil yapılarının ısıl iletkenlikleri genellikle 0,033- 0,01 W/m K seviyelerine çıkabilmektedir. Durgun 
havanın ısıl iletkenliği 20 °C’de 0,025 W/m K iken suyun ısıl iletkenliği bunun 25 katı 0,6 W/m K’dir. Bu 
tekstil materyallerinde su bulunmasının istenmeyişinin nedenidir [3]. 
 
Isıl iletkenlik, bir materyalden, birim kalınlıkta, 1°K sıcaklık farklılığında geçen ısı miktarının ölçüsüdür.  
Isıl iletkenlik; 
 

λ = q.h / ΔT (W/m K) formülü ile gösterilir. 
 
Isıl direnç materyalin ısı akışına karşı dayanımını, bir başka deyişle ısıl izolasyon özelliğini gösteren 
bir parametredir. Bu parametre materyalin ısıl iletkenliği ve kalınlığı ile ilişkilidir:   
 

R=h/ λ (m
2
K/W) 

 
Burada h: kumaş kalınlığı (m) 

λ: ısıl iletkenlik (W/m K) 
 
Eşitlikten de görüldüğü gibi bir materyalin ısıl iletkenliği ne kadar düşük ve kalınlığı ne kadar yüksek 
ise ısıl direnci de o ölçüde yüksek olmaktadır. Kumaş içerisindeki liflerin ısıl iletkenlikleri düşük 
seviyededir, ayrıca kumaş gözeneklerinde bulunan havanın da ısıl iletkenliğinin çok düşük olması, 
kumaşın ısıl direncinin yüksek olmasını sağlamaktadır. Ancak ıslanma durumunda gözeneklerde 
bulunan hava ile suyun yer değiştirmesi kumaşın ısıl direncini önemli ölçüde düşürmektedir.  
 
Isıl soğurganlık, farklı sıcaklıktaki iki parça birbirine temas ettiğinde meydana gelen ani ısı akışıdır. Isıl 
soğurganlık değeri yüksek kumaşlar soğuk hissi vermektedirler. Isıl soğurganlık; 
 

b = (λ ρc) 
1/2

 ( W s
1/2

 /m
2
K) ile gösterilmektedir. 

 
Burada, 

λ = ısıl iletkenlik (W/mK) 
ρ = yoğunluk ( kg m

-3
) 

c= özgül ısı ( J/ kgK)’dır. 
 
Ağır aktiviteler ve sıcaklıkla oluşan terin kumaş tarafından emilmesi ile kumaşların içerdiği nem miktarı 
değişmekte ve bu durum kumaşların ısıl özelliklerini önemli derecede etkilemektedir. Özellikle iç 
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giysilik ve spor giysilik olarak kullanılan örme kumaşların ıslak durumdaki ısıl özellikleri giysi 
konforunun belirlenmesinde önemlidir. Bununla birlikte bu konuda yapılmış çalışmalar çok azdır. Bu 
çalışmada giysilerde sıklıkla kullanılan pamuklu ve PES liflerinden üretilmiş üç farklı kalınlıktaki örme 
kumaşın ısıl özellikleri farklı nem oranlarında incelenmektedir.  
 
 
 
3. MATERYAL VE METOT 
 
Bu çalışma için pamuk ve poliester olarak iki farklı materyal seçilmiştir. Bu liflerden Rieter G30 
makinesinde Ne 30 iplikler üretilmiştir. Bu ipliklerden Terrot yuvarlak örme makinesinde üç farklı 
sıklıkta kumaş elde edilmiştir. Kumaşlar uygun şekilde yıkanarak üzerlerindeki yabancı maddelerden 
arındırılmış ve sererek kurutulmuştur. Kumaşların özellikleri Tablo 1’de verilmektedir. 
 
Tablo 1. Kumaş Özellikleri 
 

Materyal Sıklık Gramaj (g/m2) Kalınlık (mm) 
Gözeneklilik 

(%) 

Pamuk Sık 316,67 0,70 70,43 

Pamuk Orta 212,33 0,76 81,74 

Pamuk Seyrek 167,67 0,81 86,47 

Poliester Sık 204,87 0,86 82,74 

Poliester Orta 172,80 0,99 87,35 

Poliester Seyrek 137,37 1,05 90,52 
 
Kumaşların gramajı TS 12127 standardına göre ölçülmüştür. Kumaş gözenekliliği aşağıdaki formüle 
göre hesaplanmıştır: 
 

 
 

ρa=kumaş yoğunluğu (g/cm
3
) 

ρb=lif yoğunluğu (g/cm
3
) 

 
Kumaş yoğunluğu kumaşın gramajının kalınlığına oranı ile bulunmaktadır. Lif yoğunluğu pamuk için 
1,53 g/cm

3
, poliester için 1,38 g/cm

3
 olarak alınmıştır.  

 
Kumaşların ısıl özellikleri ALAMBETA (Şekil 1) cihazında ölçülmüştür. Bu cihaz iki farklı sıcaklıktaki 
plaka (22 °C ve 32 °C) arasına yerleştirilen kumaşın içerisinden geçen ısı akışını ve kumaşın 
kalınlığını ölçmekte ve numunenin ısıl özelliklerini hesaplamaktadır. Ölçümün birkaç dakika gibi kısa 
bir sürede gerçekleştirilmesi ıslak kumaşlarda ölçümü mümkün kılmaktadır [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. ALAMBETA Test Cihazı 
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Kumaşların hepsi mutlak kuru ağırlığının bulunması için etüvde 105 °C sıcaklıkta 4 saat kurutulmuş ve 
daha sonra tartımları alınmıştır. Kumaşlar mutlak kuru durumda iken ısıl özellikleri ölçülmüştür. Daha 
sonra mutlak kuru ağırlıklarının %100, %75, %50 ve %25 ‘i kadar ıslak duruma getirilen kumaşların ısıl 
özellikleri tekrar ölçülmüştür.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Kumaşların ısıl iletkenlik ölçümlerinin sonuçları Şekil 2’te gösterilmektedir. Grafikten görülebileceği gibi 
mutlak kuru durumda pamuk ve poliester kumaşların ısıl iletkenlik değerleri birbirine çok yakın olup, 
poliester kumaşların ısıl iletkenlikleri daha düşüktür. Oysaki pamuğun ısıl iletkenlik değeri (71 
mWatt/meter-Kelvin) poliesterin ısıl iletkenlik değerinden (140 mWatt/meter-Kelvin) oldukça düşüktür. 
Beklenenin aksine poliester kumaşların ısıl iletkenlik değerlerinin daha düşük çıkması, kumaş kalınlığı 
ve gözenekliliği ile ilgilidir. Pamuklu kumaşlardan daha kalın ve gözenekliliği (Tablo 1) daha yüksek 
olan poliester kumaşlar içlerinde daha fazla hava tutmaktadırlar. Dolayısıyla daha yüksek oranda hava 
içeren poliester liflerinden üretilen kumaşlar düşük ısıl iletkenlik değerleri göstermektedir.  
 
Şekil 2’de ısıl iletkenlik değerlerinin her iki liften üretilen kumaşlar için nem miktarının artması ile 
önemli oranda arttığı görülmektedir. Bunun nedeni kumaş içerisinde ısıl iletkenliği çok düşük olan 
havanın, çok daha yüksek ısıl iletkenliğe sahip su ile yer değiştirmiş olmasıdır.   
 

 
 

Şekil 2. Kumaşların Isıl İletkenlik Değerleri 
 

Şekil 3’de ölçülen numunelerin farklı nem oranlarındaki ısıl dirençleri gösterilmektedir. Grafikten 
görüleceği üzere poliester kumaşların ısıl dirençleri pamuklu kumaşların ısıl dirençlerinden belirgin 
şekilde yüksektir. Beklenen sonuç, ısıl iletkenlik değeri daha düşük olan pamuktan üretilmiş 
kumaşların daha yüksek ısıl dirence sahip olmasıdır. Ancak yukarıda belirtildiği gibi, poliester 
kumaşların kalınlık ve gözeneklilik değerlerinin yüksek olması (Tablo 1) yapısında daha fazla hava 
tutmasına ve yüksek ısıl direnç özelliği göstermesine neden olmaktadır. 
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Şekil 3. Kumaşların Isıl Dirençleri 
 
Ayrıca kumaşların sıklığı azaldıkça ısıl direnci yükselmektedir. Bunun sebebi sıklığın azalmasına bağlı 
olarak kumaş kalınlığının artışı ile birlikte seyrek kumaşların daha yüksek gözenekli yapısı nedeni ile 
içerisinde daha fazla miktarda hava tutmasıdır. 
 
Bunun yanında grafikten görülebileceği gibi tüm kumaşların ısıl dirençleri kumaştaki nem miktarının 
artması ile düşmektedir. Bu da suyun ısıl iletkenliğinin tüm liflerin ısıl iletkenliğinden çok daha yüksek 
olması ile açıklanabilir.  
 
Şekil 4’te kumaşların ısıl soğurganlık değerleri gösterilmektedir. Grafikten görüleceği gibi poliester 
kumaşların ısıl soğurganlık değeri pamuklu kumaşlardan daha düşük olup ilk temasta daha soğuk his 
vermektedir. Sıklığın soğurganlık üzerine etkisi incelendiğinde numunelerin sıklığı azaldıkça ısıl 
soğurganlık değerleri genellikle azalmakta olduğu tespit edilmiştir, yani seyrek kumaşlar ilk temasta 
daha sıcak bir his vermektedir.  Isıl soğurganlık değerleri kumaştaki nemin artışı ile çok önemli 
miktarda artış göstermektedir. Diğer bir deyişle kumaştaki nem miktarı arttıkça, kumaş soğuk hissi 
vermektedir. Bu da kullanıcı için olumsuz bir durumdur.  
 

 
 

Şekil 4. Kumaşların Isıl Soğurganlık Değerleri 
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Özellikle ağır aktivite durumunda veya sıcak havalarda, giysinin ter ile ıslanması sonucunda 
kumaşların ısıl özellikleri önemli ölçüde değişmektedir. Bu da giysi konforunu olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu sebeple özellikle spor giysilerin ısıl konforunun değerlendirilmesinde kumaşların 
sadece kuru durumdaki ısıl özellikleri değil aynı zamanda ıslak durumdaki ısıl özelliklerinin de göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir.  
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HAYVANSAL LİFLERDEN ÜRETİLEN GİYSİLERİN ISIL 
KONFOR ÖZELLİKLERİ 

 
 

Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ 
Nilgün ÖZDİL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Doğal liflere olan talebin artması, sürdürülebilirlik, organik üretim ve çevreyi koruma duyarlılığının 
artması gibi değişimler nedeniyle endüstriyel olarak üretilen hayvansal liflerin kullanımlarının giderek 
yaygınlaştığı görülmektedir. Hayvansal lifler ve bu lif grubunun bir alt dalı olan özel hayvansal lifler 
doğal malzemeler olması sebebiyle tüketiciler tarafından tercih edilmekte ve bu liflerden üretilen 
giysiler farklı tutum ve konfor özellikleri göstermektedirler. Giysi içerisinde kullanılan hayvansal lifler, 
giysinin kullanım ve konfor özelliklerini iyileştirmelerinin yanı sıra, bu ürünlerin daha yüksek katma 
değere sahip ürünler haline getirilmesine olanak sağlamaktadır. Lif cinsi, giysilerin ısıl konfor özelliğini 
etkileyen bir parametredir. Hayvanların soğuk ve sert iklim koşullarına karşı korunmalarına yardımcı 
olan hayvansal lifler, protein moleküllerinden oluşmakta ve yapısal olarak insan saçına benzemektedir. 
Diğer liflerle karşılaştırıldığında nem absorbe edebilme yetenekleri yüksek olan hayvansal lifler, 
aktiviteler sırasında oluşan terleme sonrasında cildin kuru kalmasına da yardımcı olmaktadır. Bu 
çalışmada, tekstil sektöründe kullanılan hayvansal lifler ve bu liflerden üretilen giysilerin ısıl özellikleri 
açıklanmaya çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Hayvansal lifler, ısıl konfor, ısı tutuculuk.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
There is an increase in the demand for natural fibers and awareness for sustainability, organic and 
ecological products. Therefore, the usage of industrially used animal fibers has become more and 
more common. Animal fibers and specialty animal fibers are preferred by the consumers, due to their 
natural characteristics. The products, which are produced by using specialty animal fibers, are more 
comfortable and have better tactile characteristics. Besides, they help to produce higher added value 
products. Fiber type is an important parameter that changes thermal comfort. Animals are protected 
from cold weather conditions by the help of their fibers, surrounding them. These fibers are composed 
of protein macromolecules and are structurally similar to the human hair. Some animal fibers are well 
known by their high moisture absorption properties, which provide them to be used in sweat absorbing 
garments that are worn during active sports.  Industrially used animal fibers and thermal properties of 
garments containing animal fibers were reviewed in this article.  
  
Key Words: Animal fibers, thermal comfort, warmth.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hayvansal lifler, doğal liflerin önemli bir alanı olup koyunlardan elde edilen yün lifleri ile bazı özel 
hayvansal liflerden oluşmaktadır. Hayvansal kaynaklı doğal lifler içerisinde üretimi en yüksek olan lif 
yün lifidir. Ancak yün liflerinin ardından; ipek böceklerinden elde edilen ipek lifleri, Ankara keçilerinden 
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elde edilen tiftik lifleri, kaşmir keçilerinden elde edilen kaşmir lifleri, lama ailesine mensup develerden 
elde edilen alpaka, lama vb. lifler ve tavşanlardan elde edilen tavşan lifleri tekstil endüstrisinde en çok 
kullanılan diğer hayvansal liflerdir.  
 
Literatürde, hayvansal liflerin sınıflandırılması üzerine çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Harmancıoğlu 
(1974) ve Franck (2001) tarafından yapılan özel lif sınıflandırmalarından yola çıkılarak hazırlanmış 
olan genel hayvansal lifler sınıflandırması Şekil 1’de verilmektedir.   
 

 
 

Şekil 1. Hayvansal Liflerin Sınıflandırılması [1,2,3] 
 
Hayvansal lifler ve bu lif grubunun bir alt dalı olan özel hayvansal lifler doğal malzemeler olmaları 
sebebiyle tüketiciler tarafından tercih edilmekte ve bu liflerden üretilen giysiler farklı tutum ve konfor 
özellikleri göstermektedirler. Giysi içerisinde kullanılan hayvansal lifler, giysinin kullanım ve konfor 
özelliklerini iyileştirmelerinin yanı sıra, bu ürünlerin daha yüksek katma değere sahip ürünler haline 
getirilmesine olanak sağlamaktadırlar.  
 
 
 
 
2. HAYVANSAL LİFLERİN LİF YAPISI VE ISIL KONFORA ETKİLERİ 
 
Lif cinsi, giysilerin ısıl konfor özelliğini etkileyen bir parametredir. Hayvanların cinsine göre vücutlarını 
kaplayan farklı yapıdaki lifler, hayvanların soğuk ve sert iklim koşullarına karşı korunmalarına ve vücut 
sıcaklıklarının sabit tutulmasına yardımcı olmaktadır. Vücut sıcaklığının muhafaza edilmesi, memeli 
hayvanlar ve kuşlar gibi sıcakkanlı canlılarda görülmektedir. Bu canlılar, vücutlarını her mevsim çevre 
koşulları ne olursa olsun aynı sıcaklıkta tutmaktadırlar [4].  
 
Canlılar, vücut sıcaklıklarını sabit tutmalarını kolaylaştıracak çeşitli biyolojik modifikasyonlar 
geçirmişlerdir. Örneğin, develer ve keçiler yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yaz aylarında tüylerini 
dökmektedirler. Yine yüksek sıcaklıklara dayanıklı Brahman sığırında deri yüzeyi daha geniştir. 
Yüksek bölgelerde yaşayan lama ve alpaka gibi canlıların kırmızı kan hücrelerinin dokulara oksijen 
taşıma yeteneği daha yüksektir. Düşük sıcaklıktaki bölgelerde yaşayan koyunlar ve tavşanlarda kalın 
ve ağır bir lif tabakası bulunurken, güneş ışığı radyasyonuna karşı çöl koyunları ve keçilerinde uzun ve 
açık bir lif tabakası bulunmaktadır [5]. 
 
Kuşlarda ve bazı memeli hayvanlarda, vücut yüzeyinin ve vücudunu kaplayan örtü tabakasının 
rengine bağlı olarak güneş ışığından yararlanma oranları da değişkenlik göstermektedir. Güneş 
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ışığından faydalanmak için Kutup ayıları, Weddell fokları ve Harp fokları ışığı geçiren tüylere sahiptirler 
[6].  
 
Bunların yanı sıra, koyun, keçi, alpaka ve benzeri hayvan türlerinde, hayvanları çevresel koşullara 
karşı koruyan yün, tiftik vb. liflerin iç kısımlarının boşluklu bir yapı göstermesi de yukarıda açıklanan 
morfolojik değişimlerle paralellik göstermektedir (Şekil 2).  
 

 
 

Şekil 2. Medulla İçeren Liflerin Enine ve Boyuna Kesit Görünüşü [3] 
 

Lif içerisinde yer alan bu boşluklu yapıya medulla adı verilmektedir ve bu yapı lif içerisindeki kortikal 
hücrelerden farklılık göstermektedir [3]. Liflerin boşluklu yapıda olması aynı zamanda, hafif olmalarına, 
yumuşak ve katlanabilir olmalarına imkan vermektedir [7]. 
 
Farklı liflerdeki medullalar şekil ve özellik açısından farklılıklar gösterebilmektedir (Şekil 3a).  Örneğin, 
kalın yapılı tiftik liflerinin bazılarında medullanın durumu yün liflerinde olduğu gibi devamlı, kesintili 
veya parçalı biçimlerde görülebilmektedir. Tiftik keçilerinde medullalı lif miktarı normal olarak %1’i 
geçmezken, hayvanlar yaşlandıkça liflerde biraz kalınlaşma görüldüğünden medullalı lif oranının %3-
5’e kadar çıkması normal sayılmaktadır [8]. 
 

  
(a)    (b) 

 
Şekil 3. (a) Medulla Çeşitleri: (1) Kırılmamış Kafes (Geniş), (2) Basitçe Kırılmış, (3) Kesikli, (4) 

Parçalanmış (Sol); (b)Angora Tavşan Lifinin Enine Kesit Görünümü [9] 
 

Angora tavşanı gibi bazı hayvanların liflerinde ise (Şekil 3b) çift medulla görülebilmektedir. Bu yapı 
liflerin daha hafif olmasını sağlamakla birlikte, lif içerisine hapsolan havanın miktarının da artmasını 
sağlamaktadır. Angora tavşanı lifi, tiftik lifi ve alpaka lifleri tekstil sanayinde farklı özeliklere sahip 
giysilerin üretiminde kullanım olanağı bulmaktadır.  
 
Boşluklu yapıdaki lifler, gerçekte soğuk iklim koşullarında yaşayan canlıların yaşadıkları koşullara 
adaptasyonlarını sağlamaktadır. Örneğin 0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda yaşayan alpakalar, ren 
geyikleri ve kanada geyikleri de boşluklu liflere sahiptirler. Oldukça düşük sıcaklıklarda yaşayan Kutup 
ayısının lifleri daha da farklıdır. Labirent boşluklarına sahip bu lifler, iyi bir izolasyonun yanı sıra, 
hayvanın çevresinden aldığı enerjiyi absorbe etmesini de sağlamaktadır.  
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(a)     (b) 

 
Şekil 4. Kutup Ayısı (a) [10], Boşluklu Yapılı Kutup Ayısı Lifi (b) [11] 

 
Burunları ve gözleri dışında tüm vücudu tüylerle kaplı olan kutup ayılarının tüyleri (Şekil 5a) beyaz ve 
yarı saydamdır [11]. Beyaz olmaları kar ve buzla kaplı çevre koşullarında kendilerini düşmanlarından 
koruyabilmelerini ve gizleyebilmelerini sağlamaktadır [12].  
 
Ancak bu hayvanların vücudunu kaplayan özel tüyleri ve siyah renkli derileri, kutup ayılarının güneş 
enerjisinden radyasyonla ısı transferi yoluyla yararlanmasını da mümkün hale getirmektedir (Şekil 5b) 
[11]. Yarı saydam özellikteki lif boyunca iletilen enerji, siyah renkli cilt tarafından absorbe edilmektedir 
[12].  
 

    
(a)    (b) 

 
Şekil 5. (a) Kutup Ayısının Sarımsı Beyaz Renkli Lifleri ve Siyah Renkli Derisi, (b) Kutup Ayısında 

Güneş Işığından Yararlanma [12,13] 
 
Kutup ayısının oldukça özel yapıya sahip olan lifleri taramalı elektron mikroskobunda incelendiğinde, 
liflerin iç kısmında Şekil 6’da görülen labirent benzeri bir yapının bulunduğu görülmektedir. Bu 
labirentler, boşluklu yapıdaki lifin içinde birbirlerinden pürüzsüz bir membran ile ayrılmaktadırlar. Bu 
yapı içerisine hapsedilen hava, liflerin ısı tutuculuklarının da artmasını sağlamaktadır.  
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Şekil 6. Kutup Ayısı Lifinin Taramalı Elektron Mikroskobundaki Görüntüsü [11] 
 
Kutup ayıları, vücutlarındaki kalın yağ tabakası ile birlikte vücutlarını kaplayan bu özel liflerin yalıtım 
özelliği sayesinde -50°C’ye varan aşırı soğuk hava koşullarında bile vücut sıcaklıklarını 
koruyabilmektedirler [12].  
 
Kutup ayısı liflerinin endüstriyel olarak tekstilde kullanılabilirliği bulunmamakla birlikte, liflerin bu özel 
yapıları tekstil sanayinde bazı kimyasal liflerin üretiminde model oluşturmuştur. Örneğin, DuPont 
tarafından kutup ayılarından esinlenerek geliştirilen Thermolite lifinin iç kısmında hava boşluğu 
bulunmaktadır, bu nedenle bu liften üretilen ürünlerin ısıl direnci de yüksek olmaktadır. Yüksek hacimli 
olmayan Thermolite lifleri, ayrıca ortaları boş olduğu (Şekil 7) için çok hafif liflerdir [14].  
 

  
 

Şekil 7. Thermolite Lifinin Kesit Görüntüleri [14,15] 
 
Doğada, kutup ayılarının dışında havayı hapsedebilme yeteneğine sahip farklı pek çok canlı 
bulunmaktadır. Kaz ve benzeri kuşlar, kutup ayılarınınkinden farklı bir yapılanma ile yapısında hava 
hapsedebilen liflere sahiptirler. Sahip oldukları bu özel lifler onlara hafiflik ve oldukça yüksek ısı tutucu 
özellik kazandırmaktadır [16].  
 
Kaz tüyü oldukça ilginç bir malzeme olup, her bir tüy kümesi merkezi bir noktadan dışarı doğru uzayan 
çoklu dallardan oluşmaktadır. Bu dalların her birinde, üzerinde düğümler bulunan ince lifler 
bulunmaktadır. Şekil 8’de liflerin elektron mikroskobunda çekilmiş fotoğrafları görülmektedir. Lifler 
üzerindeki bu düğümler binlerce lifin birbirlerine kenetlenmelerini ve 3 boyutlu bir yapının oluşmasını 
sağlamaktadır.  
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Şekil 8. Kaz Tüylerinin Elektron Mikroskobunda Çekilmiş Görüntüsü [17] 
 
Kaz tüyleri uzun yıllardır, yataklarda ve soğuk iklim koşullarında giyilen dış giyim ürünlerinde, ısı 
yalıtım özelliğinin iyi olması sebebiyle dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır [18,19,20,21].  
 
Literatürde, hayvansal lifler ve bu liflerden üretilen giysilerin ısıl konfor özellikleri üzerine çeşitli 
çalışmaların bulunduğu görülmektedir.  
 
Gao ve arkadaşları tarafından yapılan bir dizi çalışmada, farklı liflerin ısıl yalıtım özelliklerinin tespiti 
için “YG606 Hot Plate tester” cihazı (Şekil 9a) kullanılmıştır.  
 

 
(a)      (b) 

 
Şekil 9. YG606 Hot Plate Tester (a) ve Farklı Liflerin Isıl Özellikleri (b)  

 
Bu amaçla, lif numuneleri 30 cm x 30 cm x 30 cm ebatlarındaki dokusuz yüzey kılıf içerisine ve elde 
edilen bu katman da cihaz içerisine yerleştirilmektedir. Isıl iletkenlik, bilinen bir sıcaklık farklılığında 
numunenin belirli bir kalınlığı boyunca geçen ısı miktarının ölçülmesi yoluyla belirlenmektedir. Liflerin 
içerisine yerleştirildiği kılıf ince olduğunda, sonuçlara etkisi de en az seviyede olmaktadır.  
 
Lif katmanının bir tarafından diğer tarafına doğru gerçekleşen ısı transferi lif demetinin yoğunluğu, 
içinde hapsettiği durgun havanın miktarı, nem miktarı, içeriğindeki havanın hareketi ve ısı iletim özelliği 
ile ilgili olmaktadır.  
 
Tablo 1. Farklı Liflerden Oluşturulan Katmanların Hacimlilik ve Yoğunluk Değerleri 

 

Lif Cinsi V0 (cm
3
) m (g) Hacimlilik 

(cm
3
/g) 

ρ Yoğunluk 
(g/cm

3
) 

Kaz tüyü 500 1.43 349.65 0.00286 

Yün 500 5.06 98.81 0.01012 

Pamuk 500 6.48 77.16 0.01296 

Poliester 500 5.74 87.11 0.01148 

 
Farklı liflerin yoğunluklarına bağlı olarak ısıl iletkenlik değerlerinin değişimleri grafiği (Şekil 9b) 
incelendiğinde, farklı yoğunluk değerleri için kaz tüyünün, karşılaştırıldıkları diğer liflere kıyasla en 
düşük ısıl iletkenlik değerine sahip olduğu görülmektedir. Hacimlilik ve yoğunluk açısından yapılan 
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değerlendirmede ise kaz tüyünün; yün, pamuk ve poliester liflerine kıyasla daha yüksek hacimliliğe ve 
daha düşük yoğunluğa (Tablo1) sahip olduğu tespit edilmiştir [22].   
 
Tregear (1966) hayvansal liflerde ısıl iletimin durgun havanınkinin 5 katından fazla olduğunu, lifler 
arasındaki durgun hava miktarının ısıl koruyuculuk açısından büyük önem taşıdığını ifade etmiştir 
[23,24]. 
 
Tablo 2’de, çeşitli hayvanların sahip oldukları örtülerin ısıl iletkenlik değerleri verilmektedir [24]. Bu 
değerler incelendiğinde, durgun havanın en düşük ısıl iletkenlik değeri nedeniyle yüksek izolasyon 
sağladığı ve hayvansal liflerin tümünün bu değerden yüksek iletkenliğe sahip olduğu görülmektedir. 
Düşük iletkenlik değerine sahip liflerin iletkenlik değerlerinin 30-45 mW m

-1
 K

-1 
arasında değiştiği, bu 

grupta yer alan ve tekstil endüstrisinde sıklıkla kullanılan kaz tüylerinin en yalıtkan malzemelerden biri 
olduğu söylenebilir.  
 
Tablo 2. Çeşitli Hayvanların Sahip Oldukları Örtülerin Isıl İletkenliği [24-43] 

 

Türler λ (mW m
-1

 K
-1

) Kaynak 

Durgun kuru hava 25 - 

Kuzey kutbunda yaşayan 
memeliler 

36-106 Scholander et al. (1950), Lentz and Hart 
(1960) 

Çeşitli vahşi memeliler 38-51 Hammel (1955), Moote (1955) 

Merinos koyunu 37-48 Bennett and Hutchinson (1964) 

Yeni doğan merinos koyunları, 
Down, Cheviot ve İskoç Blackface 

65-107 Blaxter, Graham and Wainman (1959), 
Alexander (1961), Doney (1963), Joyce, 
Blaxter and Park (1966) 

Sığır 76-147 Gonzalez-Jimenez and Blaxter (1962), 
Bennett (1964) 

Tavşan 38-100 Moote (1955), Tregear (1965), Cena and 
Monteith (1975b) 

Kanguru 43-64 Dawson and Brown (1970) 

Keklik tüyü 29-58 Evans and Moen (1975) 

Penguen 31-46 Kooyman et al. (1976) 

Kaz yavrusu tüyü 36-46 Poczopko (1972) 

Yapay kürk 40-67 Moote (1955), Skuldt et al. (1975) 

Dokuma kumaş 40 O’Callaghan and Probert (1976) 

 
Cena and Clark (1973) ve Cena and Monteith (1975), çalışmalarında ısıl radyasyonun ısı transferi 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermişlerdir. Lif tabakasının yapısı radyasyon ile ısı 
transferini etkilemektedir. Bu noktada, liflerin sayı ve büyüklükleri kadar lif oryantasyonunun da hesaba 
katılması gerektiği ifade edilmektedir.  Liflerin hayvan derisi üzerindeki yerleşimi ile bu liflerden tekstil 
yüzeyi üretilerek giyilmesi esnasında insan vücudu üzerindeki yerleşimi farklıdır. Lif yoğunlukları giysi 
tabakası içerisinde bulunan kumaş üzerinde daha yüksek olmaktadır. Ancak liflerin oryantasyonu 
sebebiyle lifler cilde paralel durumdadırlar ve giysi birden fazla kumaş katmanı içeriyorsa, hava kumaş 
katmanlarını birbirlerinden ayırır pozisyonda bulunmaktadır. Bu nedenle, yüksek basınç altında 
bulunan pamuk ve bazı yapay lifler dışında, liflerde ısı iletimi yine önemsiz olmaktadır [24,44,45].  
 
Tablo 3’te pamuklu ve hayvansal liflerden üretilen bazı kumaşların ısıl yalıtkanlık değerleri 
verilmektedir. Bu değerler incelendiğinde, pamuklu poplin gömleklik kumaşın ısıl yalıtkanlık değerinin, 
karşılaştırıldığı diğer kumaşlara göre en düşük olduğu, tiftik kumaşın ise en yüksek yalıtım değerine 
sahip olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3. Bazı Kumaşların Isıl Yalıtkanlık Özelliği [24,28,46] 
 

Kumaş 
Kalınlık 
(mm) 

(Isıl Direnç (R) 

m
2
 K mW

-1
 clo 

Pamuk poplin gömleklik kumaş 0.5 8 0.05 

Yün (serj) kumaş 1.0 17 0.11 

İnce yünlü kumaş 2.2 46 0.30 

Kalın yünlü kumaş 4.3 93 0.60 

Gözenekli yünlü battaniye  6.6 147 0.95 

Anorak (Şardonlanmış yün içeren) 8.3 201 1.30 

Tiftik havlı yüzey 12.7 310 2.00 

 
Süpüren Mengüç (2012) tarafından yapılan çalışmada; yün, tiftik, ipek, angora, alpaka ve kaşmir lifleri 
kullanılarak üretilen örme kumaşların ısıl konfor özellikleri incelenmiş ve benzer şekilde tiftik liflerinden 
üretilen kumaşların en iyi yalıtım özelliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu kumaşları angora 
liflerinden üretilen kumaşların takip ettiği ve en düşük yalıtım değerinin ise ipek liflerinden üretilen 
kumaşlarda olduğu belirlenmiştir [1].  
 

 
 
  

SONUÇ 
 
Doğada bulunan canlılar, yaşadıkları bölgenin iklim ve yaşam şartlarına bağlı olarak çeşitli fizyolojik 
değişiklikler geçirmişlerdir. Bu değişiklikler, sıcak ve soğuk hava gibi çevresel etkilerden korunmalarını 
sağlamaktadır. Başta yün olmak üzere, tekstil sanayinde kullanılan pek çok hayvansal lif türü, 
kullanıldıkları ürünlerin özelliklerini iyileştirmekte, daha yüksek katma değere sahip ürünlerin 
üretilmesini mümkün hale getirmektedir.  Özellikle ortam sıcaklığının çok düşük olduğu bölgelerde 
yaşayan sıcakkanlı canlıların vücut sıcaklıklarının korunmasına destek olan hayvansal lifler, giysi 
içerisinde kullanıldığında da ısıl özelliklerin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu makalede, farklı 
hayvansal lifler, bu liflerden üretilen ürünlerin ısıl konfor özelliklerini etkileyen ve onları farklı kılan 
fiziksel özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır. Literatürde yer alan çalışmalar ışığında, farklı hayvansal 
lifler içeren ürünlerin ısıl yalıtım özelliklerinin karşılaştırılmasına yönelik olarak sanayicilere ve 
araştırmacılara fikir verilmeye çalışılmıştır.  
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ÖZET 
 
Yoğun kentleşme ve bina yüksekliklerinin giderek artmasına bağlı olarak kentsel alanlarda mikroiklim 
değişmekte, konforsuz kullanım alanları meydana gelmektedir. Açık alanlarda insan konforu, rüzgarla 
birlikte diğer mikroiklim parametrelerine, iklime alışma ve etkinlik düzeyi gibi karışık bir çok faktöre 
bağlıdır. Özellikle hava kirliliği, gürültü dağılımı, ısıl konfor ve insan vücudundaki mekanik etkilerinden 
dolayı rüzgar, mikroiklim parametreleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Rüzgar konusunda 
yetersiz bilgiyle yapılan tasarımlar nedeniyle, özellikle rüzgarın yaya düzeyinde mekanik etkilerinin 
tehlikeli bir hale gelmesinden dolayı, son 30 yılda bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmiş, bir çok 
ülkede yapılan deneysel ya da hesaplamalı çalışmalarla, farklı rüzgar konfor kriterleri ve yönetmelikleri 
oluşturulmuştur. Oluşturulan rüzgar konfor kriterleri ülkeden ülkeye, şehirden şehire ve hatta 
enstitüden enstitüye farklılıklar göstermekte, bu konuda herhangi bir standart bulunmamaktadır. Ayrıca 
rüzgarla ilgili yapılan çalışmalar çoğunlukla rüzgarın mekanik etkilerine odaklanan çalışmalardır. 
Rüzgarın insan vücudu üzerindeki etkileri ele alındığında, açık alan konforunun sağlanması için rüzgar 
hızı eşik değerlerinin belirlenmesinin zorunlu olduğu görülür. Bu çalışmada T.C. Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü arşivlerinden elde edilen iklimsel veriler derlenmiş, farklı sıcaklık ve nem 
koşullarında, farklı aktivite düzeyleri için rüzgarın ısıl ve mekanik etkileri bir arada ele alınarak, 
optimum koşulların sağlandığı konfor bölgeleri oluşturulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Konfor, Rüzgar, Mikroiklim parametreleri, Açık alan 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Change in microclimate in urban areas consists due to intense urbanization and high-rise buildings 
and uncomfortable open spaces occur. Human comfort in open spaces may be affected by a wide 
range of additional parameters, including microclimatic conditions, activity level, acclimation  etc. Wind 
is an  important microclimate parameter due to its impacts of air pollution, noise distribution, thermal 
comfort, and the mechanical influences on human body. Because of insufficient knowledge about the 
designs in the wind, especially in the pedestrian level, wind had become dangerous due to mechanical 
effects, studies on this subject were emphasized in the last 30 years, experimental or computational 
studies conducted in many countries, different wind comfort criteria and regulations established. The 
generated wind comfort criteria vary from country to country, city to city, and even the institute to 
institute, there is no standard in this regard. In addition to this, the studies in the literature are mostly 
focused on the wind’s mechanical effects on human body. Considering the effects of the wind on the 
human body, in order to ensure the comfort of an open area where wind speed threshold values are 
required. In this paper, climatic data from the archives of General Directorate of State Meteorological 
Service of Turkey were compiled and comfort zones for optimum conditions are established in 
different temperature and humidity conditions for different activity levels by considering a combination 
of wind, thermal and mechanical effects. 
 
Key Words: Comfort, Wind, Microclimatic parameters, Outdoor spaces 
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1. GİRİŞ 
 
Genellikle açık alanlarda rüzgar açısından insan konforunu değerlendirmek için en uygun yaklaşımın 
adımları; 
 

 rüzgar hızı eşik değerlerinin kullanılması,  

 yaya aktivitelerinin ve / yada belirli alanların sınıflandırılarak tanımlanmaları, 

 belli bir zaman dilimi içinde rüzgarın izin verilebilir aşılma olasılıklarının belirlenmesi,  
 

olarak sıralanmaktadır [1]. 
 
Rüzgar sıcak ve soğuk havalarda taşınım ya da evaporasyon (buharlaşma) yoluyla ısı kayıplarına yol 
açarak ısıl konforu etkiler, bunun yanında insan vücudu üzerinde mekanik zorlanmalar yaratır. Bu 
bağlamda, rüzgarın açık alanda insan konforu üzerine etkileri; insan vücuduna doğrudan etkiyen 
mekanik etkileri ve dolaylı olarak (diğer mikroiklim parametreleri ile birlikte) ısıl konfor üzerindeki 
etkileri olmak üzere iki şekilde incelenebilir. Dolayısıyla açık alan insan konforunun aktivite düzeylerine 
bağlı olarak sağlanması için, rüzgarın ısıl ve mekanik etkileri birlikte ele alınarak eşik değerlerinin 
belirlenmesi tasarımcı için gereklidir.  
 
Bu çalışmada, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma projesi kapsamında, beş farklı iklim 
bölgesinden seçilen iller için (Erzurum, Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara) mevcut dış iklimsel 
koşullar, T.C. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü arşivinden edinilen iklim verilerine 
dayanmaktadır. Bu illerde özellikle hava sıcaklığının ve nemin konforsuzluk yarattığı yaz ve kış 
dönemleri için kabul edilebilir rüzgar hızı eşik değerleri belirlenmektedir. Rüzgarın serinleten ve üşüten 
etkileri açısından en uç koşulların yaz ve kış aylarında yaşanmasından dolayı tüm illerde özellikle bu 
mevsimler irdelenmiştir.  
 
 
 
 
2. RÜZGARIN MEKANİK ETKİLERİ VE KONFOR KRİTERLERİ 
 
Rüzgarın insan vücudu üzerinde yarattığı mekanik zorlanmalar açısından ilk olarak Melbourne, önemli 
yaya merkezlerindeki kabul edilebilir rüzgar koşullarını ve Avustralya şehirlerinin eski kent 
merkezlerindeki max. rüzgar hızlarını tartışarak kendi kabullerini düzenlemiş, konfor şartları açsından 
kabul edilebilir max. hız olarak, insanın savrulmasına yol açacak basınç değerinin yaklaşık yarısı olan 
16 m/s’yi belirlemiştir. Melbourne’un çalışmaları üzerine Davenport ek araştırmalar yapmış, Beaufort 
skalasına dayanan bir tablo önermiştir [2;4]. Dönüştürülen tablonun son hali, Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Karada kullanılan Beaufort Skalası [4] 
 

Beaufort No 
Rüzgarın Tanımı 

Hız 
Rüzgarın Yaptığı Etki 

m/sn Km/h 

0 Sakin 0-0.2 1 Duman dikine yükselir 

1 Esinti 0.3-1.5 1-5 
Rüzgarın yönü ancak duman hareketine göre anlaşılır, rüzgar hızına 

göre değil 

2 Hafif Rüzgar 1.6-3.3 6-11 Rüzgar insan teninde hissedilir, yapraklar titreşir 

3 Tatlı Rüzgar 3.4-5.4 12-19 Bayraklar hafif dalgalanır 

4 Orta Rüzgar 5.5-7.9 20-28 Rüzgar toz ve kağıt parçacıklarını uçurur 

5 Sert Rüzgar 8.0-10.7 29-38 
Yapraklı küçük ağaçlar sallanmaya başlar, iç sularda tepeli 

dalgacıklar oluşur 

6 Kuvvetli Rüzgar 10.8-13.8 39-49 
Büyük dallar sallanır, telgraf tellerinde ıslık sesi işitilir, şemsiye 

taşımak güçleşir 

7 Fırtınaya Yakın 13.9-17.1 50-61 Bütün ağaçlar sallanır, rüzgara karşı yürümek güçleşir 

8 Fırtına 17.2-20.7 62-74 Rüzgar filizleri kırar ve rüzgara karşı yürümek genellikle çok zordur 

9 Kuvvetli Fırtına 20.8-24.4 75-88 
Zayıf yapılı binalarda hasar meydana gelir, Bacalar yıkılır, kiremitler 

uçar 

10 Kasırga 24.5-28.4 89-102 
Karada nadir olup, ağaçları kökünden söker, binalarda önemli 

zararlar yapabilir 

11 Şiddetli Kasırga 28.5-32.6 103-117 Ender rastlanır ve geniş çapta hasarlara neden olur 

12 Harikeyn (Orkan) >32.6 >117  
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Davenport’un çalışmasından sonra Wise(1970) ve Pendwarden(1973) tarafından hızın aşağıdaki 
etkilere neden olduğu basit bir tablo ortaya konulmuştur [4; 12]: 
 

 V = 5 m/s  veya  18 km/h  konforsuzluk alt sınırı 

 V = 10 m/s  veya  36 km/h  tam olarak memnuniyetsizlik 

 V = 20 m/s  veya  72 km/h tehlike 
 

Şekil 1 Isyumov ve Davenport (1975) tarafından önerilen rüzgar hızının yıllık oluşma sıklığı için kabul 
edilebilir değerlerini göstermektedir [3;4]. Öncekilerden farklı olarak, çeşitli aktiviteler için bir rüzgar 
hızı belirlemenin yerine, farklı rüzgar hızları için oluşma sıklığı belirtilmiştir. 
 

 
 
 

Şekil 1. Farklı Etkinlik Düzeyleri İçin Rüzgarın Yıllık Ortalama Esme Sıklığı Ve Kabul Edilebilir Rüzgar 
Hızı Eşik Değerleri Grafiği, Isyumov ve Davenport’tan Sonra (1975) [3;4] 

 
Rüzgar konfor kriterlerine yönelik yapılan çalışmalarda temel sorun, bu konuda hazırlanan 
yönetmeliklerin, kabullerin standart haline getirilememiş olmasıdır. Rüzgar konfor kriterlerindeki 
çeşitlilik nedeniyle, yerel yönetimler, mimarlar, şehir plancıları, proje yöneticileri ve bilim adamları 
Hollanda Normalizasyon Enstitüsü (NEN) tarafından bir çalışma için çağrılmıştır. Bu çalışma, rüzgar 
konforu değerlendirmesi için daha standart bir yönetmelik hazırlamayı amaçlamıştır. Sonunda, NEN 
kapalı bir organizasyonda sekiz Hollanda şehri ile, üç rüzgar tirbünü enstitüsü ve diğer bir çok ilgili 
toplulukla bir proje yürütmüştür [5]. Tablo 2 yönetmelik kriterlerini yaya ölçeğinde saatlik ortalama 
rüzgar hızı açısından özetlemektedir. Farklı aktivite düzeyleri için aşılma olasılıkları değerleri A-E 
aralığında derecelendirilmiş, yayalar için rüzgar konfor göstergesi olarak, 5 m/sn‘nin, güvenlik için ise 
15 m/sn’nin aşılma olasılıkları ele alınmıştır. Bu tabloda yerden 1.5 m yükseklikte, konfor ve tehlike 
için sırasıyla ortalama 5 m/sn ve 15 m/sn rüzgar hızlarının aşılma olasılıklarının maksimum yıllık 
saatlik yüzdeleri için;  
 

 Konfor için; P (U > 5m/s) < Pmax,  

 Tehlike arz eden durumlar için; P (U > 15m/s) < Pmax 
 
olmalıdır. Burada P rüzgarın eşik değerlerini aşma olasılığı (%), U ortalama rüzgar hızını 
göstermektedir. Konfor ve tehlike eşiklerinin % olarak aşılma olasılıkları, aktivite düzeylerine göre 
tabloda verilen Pmax değerinden (aşılmanın yıllık maksimum saatlik yüzdesi), her zaman daha küçük 
olmalıdır. Pmax değerleri farklı etkinlik düzeyleri için Tablo 2’de verilmiştir [6]. 
 
 

Yıllık ortalama esme sıklığı 
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Tablo 2. Rüzgar konforu ve güvenlik için Willemsen ve Wisse (2007)’nin geliştirdiği ölçütler. [4; 5;6] 
 

Konfor için;  
 

P (U>5 m/s) < Pmax 

olmak üzere; 
Pmax 
Yıllık saat yüzdesi (%) 

Derece 

Aktivite Düzeyi 

Hızlı Yürüme Gezinme Oturma 

< 2.5 A İyi İyi İyi 

2.5 – 5 B İyi İyi Tolere Edilebilir 

5 – 10 C İyi Tolere Edilebilir Kötü 

10 – 20  D Tolere Edilebilir Kötü Kötü 

> 20 E Kötü Kötü Kötü 

 
Tehlike İçin;  
 

P (U>15 m/s) < Pmax olmak üzere; 
Pmax 
Yıllık saat yüzdesi (%) 

Bütün Aktivite Düzeyleri İçin Tehlike 

≤ 0.3 Risk Limiti 

> 0.3 Tehlike 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi, konfor için ortalama rüzgar hızı eşik değeri olarak kabul edilen 5 m/sn’yi 
rüzgarın esme sıklıklarına bağlı olarak, hangi sıklıklarda aştığı önem kazanmaktadır. Örneğin ortalama 
rüzgar hızının 5 m/sn’yi yılda, yüzde 2.5 saat aşması olasılığı oturma için konfor eşiğidir, 5 m/sn hızın 
üstünde esme sayısı dolayısıyla saat yüzdesi arttığında, rüzgar artık oturma için “tolere edilebilir” ya 
da “kötü” şeklinde tanımlanabilir. Aynı durum diğer etkinlik düzeyleri ya da tehlike arzeden durumlar 
için de tablodaki gibidir.  
 
 
 
 
3. RÜZGARIN ISIL ETKİLERİ VE KONFOR KRİTERLERİ 
 
İnsanın ısıl konforunun değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yeni olmamakla beraber oldukça 
karmaşıktır. Isıl konfor tek bir iklimsel parametre ile açıklanamaz. Birçok faktör vücudun ısıl dengesini 
dolayısıyla ısıl konforunu etkiler. Bu faktörler üç grupta incelenebilir [7]: 
 

 Çevresel faktörler: Hava sıcaklığı, nemlilik, ışınım etkisi, hava hareketi (rüzgar) 

 Kişisel faktörler: Etkinlik düzeyi ve metabolizma hızı, giysilerin yalıtım düzeyi 

 Ek faktörler: Yeme içme, iklime alışma, vücut biçmi, yaş, cinsiyet  
 
Hava hareketi sıcaklıkta herhangi bir değişiklik olmasa bile ısıl konforu etkiler. Hava hareketi ısı 
kayıplarını iki şeklide arttırır: 
 

 Hava akımı sıcaklığı vücut sıcaklığından az olduğunda, taşınım yoluyla ısı kaybı artar.  

 Buharlaşma yoluyla (evaporatif) serinlemeyi hızlandırır. Orta nemlilikte (yaklaşık % 40-50 ) 
buharlaşma etkisi en iyi düzeyde olur.  

 
Fiziksel planlama ve tasarım açısından günümüzde hala geçerli olan temel yöntemleri ortaya koymuş 
olan ve ilk defa bir yere ait “biyoklimatik çizelge”yi oluşturmuş çalışmalar ise Olgyay tarafından 
yapılmıştır (1973). Bu grafik dış çevre iklim parametrelerini birlikte değerlendirme ve bir konfor bölgesi 
tanımlamada yardımcı olmuştur.  Grafik,  yatay ekseni bağıl nem yüzdelerini, düşey ekseni sıcaklıkları 
içeren çizelge, çeşitli iklim elemanlarını tek ya da kombinasyonlar halindeki etkilerinin belirlenmesiyle 
oluşturulmuştur. Böylece çizelge üzerinde insanın farklı iklimsel gereksinim bölgeleri 
saptanabilmektedir [9;10].  Daha sonra Arens Edward A. ve diğerleri, Olgyay’ın Biyoklimatik 
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Çizelge’sini (1986) DISC (konforsuzluk indeksi)’ni temel alarak yeniden düzenlemiştir. DISC, soğuk 
koşullarda, insan vücut yüzeyinin sıcaklığının ve sıcak koşullarda cilt yüzeyinin nemliliğinin 
fonksiyonudur [11]. 
 
 
 
 
4. AÇIK ALANLAR İÇİN KONFOR BÖLGESİ 
 
Literatürdeki ısıl konfor modellerinin çoğu rüzgarın belli hızlarını ele aldıklarından dış alanlarda 
kullanılmaya elverişli değillerdir [7]. 
 
Agota Szucs ve diğerleri bir literatür çalışmasından sonra özellikle hava sıcaklığı ve rüzgar olmak 
üzere, farklı çevresel faktörlerin etkilerinin birleştirilmesi ile bir konfor bölgesi türetmiştir. Açık 
mekanlarda kullanılabilecek iki farklı indeksi ele alarak bir ısıl konfor bölgesi tanımlamaya 
çalışmışlardır. Bunlar:  
 

 Yeni WCI 

 Olgyay’ın biyoklimatik çizelgesi ve Arens ve diğerleri tarafından yenilenen versiyonu [7; 8] 
 
WCI rüzgarın düşük sıcaklıklarda yarattığı “üşüme” etkisidir. İnsan direkt olarak hava sıcaklığını 
hissedemez, vücut yüzeyinin sıcaklığını hissedebilir. Rüzgarın buharlaşma (evaporasyon) ya da 
taşınım yoluyla vücutta yarattığı ısı kaybı, kuru termometre ile ölçülen hava sıcaklığının daha düşük 
hissedilmesine neden olmaktadır.  WCI indeksinde eskisine nazaran oldukça önemli değişiklerde 
bulunulmuş, özellikle standart yükseklikte (10 m) değerlendirilen rüzgar hızı değeri insan yüzünün 
yerden yüksekliği düşünülerek ortalama 1.5 m olarak ele alınmıştır. Windchill rüzgar hızı 2.5 m/s ‘den 
düşük olduğunda önemini kaybeder. Bu indekse göre rüzgarın soğutucu etkisi özellikle düşük 
sıcaklıklarda oldukça büyüktür.  
 
Spagnolo ve de Dear [7] açık/yarı-açık mekanlar için yaptıkları deneylerde, yüksek sıcaklıklar için 
gerekli rüzgar hızını belirlerken %60 nemlilikte,  maksimum konforlu DBT sıcaklığının minimum rüzgar 
hızı ile birlikte 26 

o
C ve 0.1 m/sn olduğunu belirtmiştir. Bu iklimsel faktörlerin kombinasyonu yüksek 

sıcaklıklarda daha yoğun hava hareketlerine ulaşabilmek için referans olmuştur.  
 
WCI ve Arens’in psikometrik diyagramlarından elde edilen veriler ile CSTB Nantes enstitüsünde 
yapılan ölçümler sonucu “konforsuzlukla ilişkilendirilen olayların başlangıcı” olarak nitelendirilen ve 3.6 
m/sn.‘ye eşit olan bir rüzgar hızı (oturmakta olan insanlar için mekanik eşik değer) ele alınarak, Şekil 
2’deki grafik elde edilmiştir:  
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Şekil 2.  Esnek Sınırlarıyla Konfor Bölgesi Grafiği [7] 
 
Şekil 2’de gösterilen konfor bölgesi sınırları 3 türdür:  
 

 Üst eşik değerini gösteren eğri (Maximal threshold) yeni WCI indeksini baz alarak, düşük 
sıcaklıklarda kabul edilebilir hava akımının en yüksek değerlerini gösterir. 

 Rüzgarın mekanik eşik değeri 3.6 m/s olarak gösterilmektedir. Beaufort skalasına göre bu 
değer konforsuzlukla ilişkilendirilen olayların başlangıcıdır: Rüzgar insan yüzü üzerinde 
hissedilmeye başlar, saçlar dağılır  

 Alt eşik değeri (Minimal threshold) yüksek sıcaklardaki hava akımının alt sınır değerini 
gösterir. Bu grafik Arens ve diğerlerinin yeniden düzenlediği biyoiklim grafiğini (Olgyay- 
bioclimatic chart) baz alarak oluşturulmuştur. Rüzgarın serinletici etkisini gösterir. Bu hava 
hareketi hızı mekanik konforsuzluk eşik değerini geçmemelidir. [7] 

 ERF vücut yüzeyinden ya da vücut yüzeyine doğru akan ışınımsal sıcaklığın ölçüsüdür [8]. 
Grafikte artan ışınımsal sıcaklığa göre gereken rüzgar hızları da verilmiş, grafiğin sınırları 
esnetilmiştir. Grafikte ERF ok yönünde artış göstermektedir.  

 
Agota Szucs‘ın oluşturduğu, Şekil 2 ‘deki grafikte gösterilen konfor bölgesi, farklı aktivite düzeylerine 
yönelik net bir ortalama rüzgar hızı değeri vermemekle beraber, grafikte konfor bölgesi rüzgarın 
buharlaşma (evaporasyon) ile serinletme etkisi açısından, bağıl nem değerinin en etkin %60 olduğu 
düşünülerek oluşturulmuştur. Nem değeri %60’ın üzerine çıktıkça hissedilen sıcaklık konforsuzluk 
yaratacak kadar ciddi bir artış göstermekte bunun yanında, yükselen nemin terlemeye olumsuz etkisi 
rüzgarın buharlaşma ile serinletmesinde olumsuzluk yaratmaktadır. Çalışmada Agota Szucs ve 
diğerleri seyirci teraslarında “oturan” insanların konforunu ele almıştır. Oysa örneğin yürüyüş 
parkurlarında %80 nemlilikte, 3.6 m/sn mekanik eşik değerinin üzerinde rüzgar hızına ihtiyaç duyulan 
alanlarda, bu eşik değerini kullanmak doğru olmayacaktır. Willemsen ve Wise’ın yukarıda da 
açıklanan çalışmalarında “gezinme” aktivitesi için oturma aktivitesine göre maksimum rüzgar hızı 
Pmax değeri daha yüksektir, yani gezinmede oturmaya göre daha yüksek hız değerleri kabul edilebilir. 
Beaufort skalasında da “tatlı rüzgar” tanımı 3.4 ile 5.4 m/sn. rüzgar hızları arasında ele alınmıştır. 
Amacı sadece yürüyüş olan alanlarda yüksek nem değerlerinde ihtiyaç duyulan ve 3.6 m/sn. ‘den 
daha yüksek hız değerleri biyoklimatik konfor açısından daha uygun olabilmektedir. 
 
Türkiyede’ki iklimsel çeşitlilik nedeniyle, rüzgar hızının, sıcak nemli iklim bölgelerinde yüksek sıcaklık 
ve nem değerleri için minimum ya da kuru iklim bölgelerinde maksimum değerlerinin belirlenmesi 
önemlidir. Olgyay’ın biyoklimatik konfor çizelgesinin Arens ve diğerleri tarafından yeniden düzenlenmiş 
versiyonundan [11] bağıl nemin %40, %60 ve %80 oranları için gerekli rüzgar hızları belirlenmiş, 
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Willemsen ve Wise [4; 5]’ın aktivite düzeylerine bağlı olarak oluşturdukları çalışmada 5m/sn rüzgar 
hızı eşik değeri için konfor bölgeleri yeniden düzenlenmiş ve bu bildirinin geniş kapsamlı çalışması 
olan araştırma projemizde  Şekil 3’de ki grafik oluşturulmuştur. 

 
Şekil 3. Farklı Nem Değerleri ve Aktivite Düzeyleri İçin Konfor Bölgesi Grafiği 

 
 
 
 
5. TÜRKİYE İÇİN AÇIK ALAN RÜZGAR KONFORU EŞİK DEĞERLERİ 
 
Beş farklı iklim bölgesinden seçilen iller için (Erzurum, Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara) , T.C. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü arşivinden edinilen hava sıcaklığı ve nem verilerine 
dayanarak mevsimlik rüzgar grafikleri değerlendirilmiştir.  Şekil 3’deki konfor eşikleri dikkate alınarak 
özellikle hava sıcaklığının ve nemin konforsuzluk yarattığı yaz ve kış dönemleri için kabul edilebilir 
rüzgar hızı eşik değerleri belirlenmiş, elde edilen eşik değeri verileri ile aşağıdaki Tablo 3 
oluşturulmuştur.  
 
Tablo 3. Seçilen illerin iklim verileri ve Şekil 8’in konfor tanımına dayanarak oluşturulan rüzgar hızı 
eşik değerleri (m/sn) 

 

Etkinlik Düzeyi Erzurum Diyarbakır Ankara Antalya İstanbul 

YAZ KIŞ YAZ KIŞ YAZ KIŞ YAZ KIŞ YAZ KIŞ 

Oturma       1<,<3.6 <3.6 <3.6 <3.6 

Yürüme       1<,<5 <3.6 <5 <3.6 

Hepsi <3.6 <2.5 <3.6 <2.5 <3.6 <2.5     

 
Rüzgarın serinleten ve üşüten etkileri açısından en uç koşulların yaz ve kış aylarında yaşanmasından 
dolayı tüm illerde özellikle bu aylar irdelenmiştir. Bahar aylarında sıcaklık değerlerinin Türkiye 
genelinde ılıman oluşu, rüzgarın mekanik etkilerini önemli kılar. Bu aylarda tüm aktivite düzeylerinde 
3.6 m/sn rüzgar hızı eşik olarak kabul edilebilir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Açık alan konforu açısından rüzgarın etkileri göz önünde bulundurulduğunda, rüzgar optimizasyonu 
için eşik değerlere ihtiyaç duyulduğu açıktır. Rüzgarın üşüten, serinleten etkileri ve bunun yanında 
yarattığı mekanik zorlanmalar, açık alanın tasarlandığı iklim bölgesi ve kullanıcıların aktivite düzeyleri 
göz önüne alındığında, konfor açısından eşik değer belirleme karmaşık bir hale gelmektedir. Bu 
çalışmada elde edilen sonuçlar, tasarımcı için açık alan konforunu oluşturan eşik değerlere ilişkin fikir 
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vermektedir. Bu değerlerin, yeni yerleşmelerin tasarımına yönelik analizlerde, rüzgar 
simülasyonlarında ön karar üretme aşamasında kullanılması önerilmektedir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, yerden ısıtma yapılan içerisinde ayakta duran bir insan olan bir ofisteki hava hızı ve sıcaklık 
dağılımları üç boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yardımıyla modellenerek analiz edilmiştir. 
Hesaplamalarda gerçek boyutlarda bir ofis ve içerisinde ayakta duran bir insan modellenmiştir. 
Hesaplamalarda Reynolds Ortalamalı Navier Stokes denklemlerinin yanı sıra enerji ve transport 
denklemleri de kullanılmıştır. Ofis içerisindeki türbülans modeli olarak k-   modeli kullanılmıştır. Ofis 

içerisindeki sıcaklık, hava hızı ve cereyan değerleri farklı hava hızı değerleri için hesaplanmış ve sonuçlar 
analiz edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: HAD, Isıl konfor, Yerden ısıtma 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, three dimensional air flow and temperature distributions of an underfloor heated office with a 
standing person inside were modeled and analyzed by computational fluid dynamics (CFD). In the 
calculations an office with real dimensions and a standing person inside the office were modeled. In the 
numerical calculations besides Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS) equations, energy and transport 
equations were also used. The k-   model was used for turbulence modeling. Temperature, air flow 

distributions and draught rate inside the office were calculated for different air velocity values and the 
results were analyzed. 
 
Key words: CFD, Thermal comfort, Underfloor heating 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Gelişmiş ülkelerdeki insanların büyük bir çoğunluğu zamanlarının %90’ını iklimlendirilme yapılan 
kapalı ortamlarda geçirmektedir [1]. İnsanların sıklıkla kullandığı hemen hemen tüm hacimler yaz ve 
kış koşullarına bağlı olarak değişik sistemler ile iklimlendirilmektedir. Kapalı ortamlarda yetersiz 
iklimlendirme ve havalandırma kişilerin rahatsız olmasının yanı sıra üretkenliğini de etkilemektedir. 
Fanger, binaların ısıtılması ve soğutulması için kullanılan klima sistemlerinin, bazı durumlarda, ortamın 
konforlu olarak algılanmasına yeterli olmadığı ve var olan iklimlendirme anlayışının sorgulanması 
gerektiğini vurgulamaktadır [2]. İç ortam hava kalitesine ve havalandırma oranına bağlı olarak “hasta 
bina sendromları” çeşitli çalışmalarda ele alınmıştır [3].  
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Isıl konfor kişisel tercihleri de içerisinde barındıran bir kavram olduğundan, literatürde birkaç değişik 
tanımı yapılmıştır. Anonim [4], ısıl çevreden hoşnut olunan düşünce durumu; Anonim [5], iç vücut 
sıcaklığının düzenlenmesi için minimum fizyolojik çabaya gerek duyulması durumu; Anonim [6], ısıl 
çevreden tatmin olunan koşulları, ısıl konfor olarak nitelendirmektedir. İnsanların zihinsel, fiziksel ve 
algısal performansları, ısıl konforda bulundukları durumda genelde en üst seviyededir.  
 
Isıl konfor konusunda birçok deneysel, teorik ve simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Deneysel 
çalışmalar kişisel tercihleri içermesinin yanı sıra çok pahalıdırlar. Isıl konfor konusundaki teorik 
çalışmalar daha çok insan ve çevre havası arasındaki ısı ve kütle geçişi modellemeleri üzerine 
yoğunlaşmıştır [7-10]. Son yıllarda gelişen bilgisayar teknolojisi ve yazılımlar yardımıyla karmaşık 
sistemlerin simülasyonları yapılabilmektedir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yöntemi kullanılarak 
kabul edilebilir düzeyde hata içeren sonuçlar elde edilebilmektedir. Isıl konfor konusunda Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği yöntemi kullanılarak yapılan çalışmalar ise son yıllarda giderek artmaktadır [11-
15].  
 
Bu çalışmada ise içerisinde ayakta duran bir insan olan ve yerden ısıtma yapılan bir ofis için değişik 
hava hız değerlerinde hız, sıcaklık dağılımları ile cereyan değerleri üç boyutlu Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 
 
 
 
 
2. MODELLEME VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
 
2.1. Geometrinin Modellenmesi 
 
Modelleme ve çözüm yöntemi yapılmadan önce, akış alanı geometrisinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Akış analizi yapılacak olan ofis 5m x 3m x 3m boyutlarında ve içerisinde yer alan birey ise 1.7 m x 0.3 
m x 0.16 m boyutlarında olacak biçimde modellenmiştir. Ofis içerisinde yerden 0.75 m yüksekliğinde 
ve dış duvardan 0.3 m uzaklığında 0.9 m x 1.8 m boyutlarında bir çalışma masası ve dış duvarda ise 
1.5 m x 3 m boyutlarında pencere bulunmaktadır. Ofise hava girişi 0.15 m x 0.45 m boyutlarında olan 
bir kanaldan, hava çıkışı ise 0.1 m x 0.4 m boyutlarındaki bir kanaldan gerçekleşmektedir. Ofis, 
içerisinde yer alan kişi, masa ve camın yerleşimi Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Hesaplamalarda Kullanılan Ofis Modeli. 
 
 

2.2. Ağ Yapısı 
 
Ağ yapısının oluşturulması ve kalitesi çözümün doğruluğu için en önemli adımdır. Geometriyi ağa 
bölerken dikkat edilmesi gereken hız ve sıcaklık değişimlerinin yüksek olduğu bölgeleri daha sık 
ağlara bölerek çözümün hassasiyetini arttırmaktır. Ağ yapısının oluşturulmasında önce tetrahedral 
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elemanlar kullanılmış ancak ağ yapısının kalitesi incelendikten sonra hexahedral elemanların 
kullanılmasına karar verilmiştir. Hexahedral elemanlar kullanıldıktan sonra elde edilen ağ yapısı 
incelenmiş ve tetrahedral ağ yapısından daha kaliteli bir ağ elde edilmiştir. Şekil 2’de ağ yapısı 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Çözümlemede Kullanılan Ağ Yapısı. 
 
 
2.3. HAD Yöntemi 
 
Ofis içerisindeki akış alanı üç boyutlu Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes (RANS), enerji, momentum, 
ve süreklilik denklemlerini sayısal yöntemlerle çözebilen bir paket program kullanılmıştır. 
Hesaplamalarda yerçekimi etkisi göz önüne alınmıştır. Türbülans modeli olarak RNG k-  modeli 

kullanılmıştır. Doğal taşınım için Boussinesq yaklaşımı kullanılmıştır.  
 
Diferansiyel denklemlerin çözülmesinde birinci dereceden ayrıklaştırma kullanılmıştır. 
Çözümlemelerde elde edilen sonuçların yakınsama kriteri olarak türbülans, üç boyutlu hız için 10

-3
 ve 

enerji denklemi için 10
-6

 değerleri yeterli bulunmuştur. 
 
 
2.4. Sınır Koşulları 

 
Ofis içerisindeki hava değişimi saatte 3 kere olacak biçimde tasarlanarak giriş menfezinde 0.55-0.65-
0.75-0.85 m/s değerlerinde dört değişik taze hava hızı değeri tanımlanmıştır. Dış ortam sıcaklığı 16 ºC 
değerindedir. Pencerenin dış bölümündeki toplam ısıl direnci 1.5 W/m

2
K,dış duvarın dış bölümündeki 

toplam ısıl direnci 0.3 W/m
2
K değerindedir. Tabandan ısıtma yapıldığı için 14.95 m

2
 taban alanına 

13.38 W/m
2
 değerinde ısı akısı uygulanmıştır. Masa üzerinde bir bilgisayar olduğu ve bilgisayarın 

yaklaşık 20 W değerinde ısı yaydığı düşünülmüştür. Ayakta duran bir bireyin metabolik aktivitesi de 
göz önüne alınarak toplam 120 W değerinde ısı ürettiği, 20 W değerindeki ısının bireyin yüzeylerinden, 
kalan 100 W değerindeki ısının ise doğrudan içinde bulunduğu ortama aktarıldığı düşünülmüştür. 
Ofisin komşusu olduğu diğer ofislerle sıcaklığının aynı olduğu ve yan duvarlar ile tavandan ısı kaybı 
olmadığı kabul edilmiştir. Sınır koşulları Şekil 3’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Modellemede Kullanılan Sınır Koşullarının Gösterimi. 
 
 

2.3. Cereyan Değerinin Belirlenmesi 
 
Cereyan kişilerin hava hareketinden kaynaklanan istenmeyen yerel bir üşüme algısı olarak 
tanımlanabilir. Cereyan değeri belirli bir ortamda bulunan insanların cereyandan dolayı oluşan 
rahatsızlıklarını belirtme yüzdesi olarak hesaplanabilir. Cereyan değeri (DR %) aşağıdaki bağıntı 
yardımıyla bulunabilir [6]: 
 

)14.337.0()07.0()15.27334( 6.0  ua vTxvxtDR  (1) 

 

Yukarıdaki bağıntıda yer alan at  yerel hava sıcaklığını, v  hava hızını ve uT  ise yüzde cinsinden 

türbülans yoğunluğu değerlerini belirtmektedir.  Bağıntı hava hızının 0.05 m/s değerinden daha büyük 
olduğu durumlarda geçerlidir. Bir ortamda 0.05 m/s değerinden daha düşük hava hızı olması ortamın 
yeteri kadar havalandırılmaması ve iç hava kalitesinin kötü olması anlamına gelmektedir. 
 
 
 
 
3. HESAPLAMALAR VE BULGULAR 
 
3.1. Hız Dağılımı 
 
Ofis orta düzlemindeki hava hızı dağılımları Şekil 4’de gösterilmiştir. Girişteki hava hızı değerleri 
arttıkça ofis orta düzlemindeki hava hızı değerleri de artmaktadır. Ofis hacminin ortalama hava hızı 
değeri giriş hava hızı değerinin 0.55 m/s olduğu durumda 0.09 m/s, giriş hava hızı değerinin 0.65 m/s 
olduğu durumda 0.1 m/s, giriş hava hızı değerinin 0.75 m/s olduğu durumda 0.105 m/s ve giriş hava 
hızı değerinin 0.85 m/s olduğu durumda ise 0.128 m/s olarak hesaplanmıştır.  
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(a) 0.55 m/s     (b) 0.65 m/s 
 

 

 
 

(c) 0.75 m/s     (d) 0.85 m/s 
 

Şekil 4. Ofis Orta Düzleminde Değişik Hava Hızlarına Göre Hesaplanan Hava Hızı Dağılımları (m/s). 
 
Kişinin orta düzlemindeki hava hızı dağılımları ise Şekil 5’de gösterilmiştir. Girişteki hava hızı diğerleri 
arttıkça kişinin orta düzlemindeki hava hızı değerleri de artmaktadır. Kişinin bulunduğu hacimdeki 
ortalama hava hızı değeri giriş hava hızı değerinin 0.55 m/s olduğu durumda 0.088 m/s, giriş hava hızı 
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değerinin 0.65 m/s olduğu durumda 0.09 m/s, giriş hava hızı değerinin 0.75 m/s olduğu durumda 
0.093 m/s ve giriş hava hızı değerinin 0.85 m/s olduğu durumda ise 0.116 m/s olarak hesaplanmıştır. 
 

 

 
 

(a) 0.55 m/s     (b) 0.65 m/s 
 

 

 
 

(c) 0.75 m/s     (d) 0.85 m/s 
 

Şekil 5. Kişinin Orta Düzleminde Değişik Hava Hızlarına Göre Hesaplanan Hava Hızı Dağılımları 
(m/s). 
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3.2. Sıcaklık Dağılımı 
 
Ofis orta düzlemindeki sıcaklık dağılımları Şekil 6’da gösterilmiştir. Girişteki hava hızı değeri arttıkça 
ofis orta düzlemindeki sıcaklık değerleri azalmaktadır. Ofis hacminin ortalama sıcaklık değeri giriş 
hava hızı değerinin 0.55 m/s olduğu durumda 22.35 °C, giriş hava hızı değerinin 0.65 m/s olduğu 
durumda 21.37°C, giriş hava hızı değerinin 0.75 m/s olduğu durumda 20.69 °C ve giriş hava hızı 
değerinin 0.85 m/s olduğu durumda ise 20.18 °C olarak hesaplanmıştır.  
 

 

 
 

(a) 0.55 m/s     (b) 0.65 m/s 
 

 

 
 

(c) 0.75 m/s     (d) 0.85 m/s 
Şekil 6. Ofis Orta Düzleminde Değişik Hava Hızlarına Göre Hesaplanan Sıcaklık Dağılımları (°C). 
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(a) 0.55 m/s     (b) 0.65 m/s 
 

 

 
 

(c) 0.75 m/s     (d) 0.85 m/s 
 

Şekil 7. Kişinin Orta Düzleminde Değişik Hava Hızlarına Göre Hesaplanan Sıcaklık Dağılımları (°C). 
 
Kişinin orta düzlemindeki sıcaklık dağılımları Şekil 7’de gösterilmiştir. Girişteki hava hızı değerleri 
arttıkça kişi orta düzlemindeki sıcaklık değerleri azalmaktadır. Ofis hacminin ortalama sıcaklık değeri 
giriş hava hızı değerinin 0.55 m/s olduğu durumda 22.55 °C, giriş hava hızı değerinin 0.65 m/s olduğu 
durumda 21.48°C, giriş hava hızı değerinin 0.75 m/s olduğu durumda 20.85 °C ve giriş hava hızı 
değerinin 0.85 m/s olduğu durumda ise 20.31 °C olarak hesaplanmıştır.  
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3.3. Cereyan Değerleri 
 
Ofis orta düzlemindeki cereyan değerlerinin dağılımları Şekil 6’da gösterilmiştir. Girişteki hava hızı 
değeleri arttıkça ofis orta düzlemindeki cereyan değerleri artmaktadır. Ofis hacminin ortalama cereyan 
değeri giriş hava hızı değerinin 0.55 m/s olduğu durumda % 6.24, giriş hava hızı değerinin 0.65 m/s 
olduğu durumda % 7.08, giriş hava hızı değerinin 0.75 m/s olduğu durumda % 7.86 ve giriş hava hızı 
değerinin 0.85 m/s olduğu durumda ise % 9.78 olarak hesaplanmıştır.  
 

 

 
(a) 0.55 m/s     (b) 0.65 m/s 

 

 

 
(c) 0.75 m/s     (d) 0.85 m/s 

 
Şekil 8. Ofis Orta Düzleminde Değişik Hava Hızlarına Göre Hesaplanan Cereyan Değerlerinin 

Dağılımı (%). 
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Ofis orta düzlemindeki cereyan değerlerinin dağılımları Şekil 9’da gösterilmiştir. Girişteki hava hızı 
değerleri arttıkça ofis orta düzlemindeki cereyan değerleri artmaktadır. Ofis hacminin ortalama 
cereyan değeri giriş hava hızı değerinin 0.55 m/s olduğu durumda % 5.76, giriş hava hızı değerinin 
0.65 m/s olduğu durumda % 6.66, giriş hava hızı değerinin 0.75 m/s olduğu durumda % 6.94 ve giriş 
hava hızı değerinin 0.85 m/s olduğu durumda ise % 8.84 olarak hesaplanmıştır.  
 

 

 
 

(a) 0.55 m/s     (b) 0.65 m/s 
 

 

 
 

(c) 0.75 m/s     (d) 0.85 m/s 
 

Şekil 9. Kişinin Orta Düzleminde Değişik Hava Hızlarına Göre Hesaplanan Cereyan Değerlerinin 
Dağılımı (%). 
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DIN 1946 normlarına göre bir ortamdaki hava sıcaklığı ve hızına bağlı olarak bireylerin sağlıklı ve 
konforlu bir ortamda bulunabilecekleri hava sıcaklığı ve hava hızı değerlerinin kabul edilebilirliği Şekil 
10’da gösterilmiştir [16]. 

 
 

Şekil 10. DIN 1946 Normuna Göre Kabul Edilebilir Ortalama Hava Hızı Değerleri. 
 
DIN 1946 normuna göre kabul edilebilir ortalama hava hızı ve sıcaklık değerlerine bakıldığında giriş 
hava hızının 0.55-0.65 ve 0.75 m/s değerleri olması durumunda ofisin kabul edilebilir konfor bölgesi 
içerisinde kaldığı ancak giriş hızının 0.85 m/s olduğu durumda ise kabul edilebilir ortalama sınır 
değerinin yukarısında değerler elde edildiği görülebilmektedir. 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada içerisinde ayakta durarak çalışan bir kişi bulunan ve yerden ısıtma yapılan bir ofis 
içerisindeki hız, sıcaklık ve cereyan değerleri değişik hava hızı giriş değerleri alınarak üç boyutlu 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi ile analiz edilmiştir. Hesaplamalarda türbülans modeli olarak 
RNG k-  modeli ve doğal taşınım için Boussinesq yaklaşımı kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucu elde 

edilen hız ve sıcaklık dağılımlarının literatürde bulunan standartlarca belirlenen konfor koşullarını 0.55-
0.65 ve 0.75 m/s giriş hava hızı değerleri için sağladığı 0.85 m/s değerindeki giriş hava hızı değeri için 
ise konfor koşullarının ortalama üst sınırının üzerinde olduğu belirlenmiştir.  
 
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar yardımıyla kişi ile bulunduğu ortam arasındaki ısı ve kütle geçişi 
bağıntılarını kullananı ısıl konfor modellerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] HOPPE, P., Martinac, I., “Indoor climate and air quality”, Int. Journal of Biometeorol, 42: 1-7, 1998. 
[2] FANGER, P.O., “Human requirements in future air-conditioning environments”, International 

Journal of Refrigeration, 24: 148-153, 2001. 
[3] HAGHİGHAT, F., DONNİNİ, G., “Impact of Psyc – social Factors on Perception of the Indoor Air 

Environment Studies in 12 Office Buildings”, Building and Environment, 34: 479 – 503, 1999. 
[4] ANONIM, “ASHRAE handbook – Fundamentals, chapter 8”, Atlanta: American Society of Heating, 

Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, 29p, 1993. 
[5] ANONIM, “ASHRAE handbook – Fundamentals, chapter 37”, Atlanta: American Society of 

Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, 1993. 
[6] ANONIM, “ISO 7730, Moderate thermal environments – Determination of the PMV and PPD 

indices and specification of the conditions for thermal comfort”, International Organization for 
Standardization, Geneva, 1995. 



    ______________________  2008 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Isıl Konfor Sempozyumu 

 

[7] GAGGE, A.P., Stolwijk, J.A.J., Nishi, Y., ”An effective temperature scale based on a simple model 
of human physiological response”, ASHRAE Transactions, 77, Part 1: 247-262, 1971. 

[8] HUIZENGA, C., HUI, Z., ARENS, E., “A model of human physiology and comfort for assessing 
complex thermal environments”, Building and Environment, 36: 691-699, 2001. 

[9] STOLWIJK, J.A.J., HARDY, J.D., “Temperature regulation in man - A theoretical study”, Pflugers 
Archiv Ges. Physiol, 291: 129-62, 1966. 

[10] KAYNAKLI, Ö., ÜNVER, Ü., KILIÇ, M., “Evaluating thermal environments for sitting and standing 
posture”, Int. Comm. Heat and Mass Transfer, 30 (8): 1179-1188, 2003. 

[11] MURAKAMI, S., KATO, S., ZENG, J., “Flow and temperature fields around human body with 
various room air distribution, Part 1”, ASHRAE Transactions, 103: 3-15, 1997. 

[12] MURAKAMI, S., KATO, S., ZENG, J., “CFD analysis of thermal environment around human body”, 
Indoor air '96, 2:479-84, 1996. 

[13] CHEN, Q., “Computational fluid dynamics for HVAC: successes and failures”, ASHRAE 
Transactions ,103(1):178-87, 1997. 

[14] MURAKAMI, S., KATO, S., ZENG, J., “Combined simulation of airflow, radiation and moisture 
transport for heat release from a human body”, Building and Environment, 35:489-500, 2000. 

[15] KILIÇ, M., SEVILGEN, G., “Modeling airflow, heat transfer and moisture transport around a 
standing human body by computational fluid dynamics”, Int. Comm. Heat and Mass Transfer, 
35(9):1159-1164, 2008. 

[16] DIN 1946, “Ventilation and air conditioning; Part 2-Technical health requirements”, DIN, Berlin, 
1994. 

 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
M. Özgün KORUKÇU  
 
Dr. Mehmet Özgün KORUKÇU, 1979 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da 
tamamlayarak 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 
2004 yılında aynı bölümdeki Enerji Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamış, 2005 
yılında “Bir Kombine Güç Santralindeki Isıl Sistemlerin Sonlu Zaman Termodinamiği Analizi” isimli 
yüksek lisans çalışması ile Yüksek Mühendis ünvanını almıştır. Korukçu, 2010 yılında “Otomobil 
Kabininde Termal Parametrelerin ve İç Hava Kalitesinin Değişiminin Deneysel Ölçümlerle 
İncelenmesi” konulu çalışması ile doktor ünvanını almıştır. Danimarka Teknik Üniversitesi Rüzgar 
Enerjisi Bölümünde doktora sonrası çalışmasını tamamlayarak 2012 yılının ağustos ayında Türkiye’ye 
dönen Korukçu halen Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümündeki görevini sürdürmektedir.   
 
Mustafa Kemal İŞMAN 
 
1979 Samsun doğumlu olan Mustafa Kemal İşman, ilk ve orta eğitimini Samsun’da tamamladı. Uludağ 
Üniversitesinden Makine Mühendisliği alanında, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini 
sırasıyla 2001, 2005 ve 2011 tarihlerinde aldı. 2002-2011 tarihleri, arasında Uludağ Üniversitesinde 
Araştırma Görevlisi, 2011-2012 tarihleri arasında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğretim üyesi 
olarak görev yaptı. Isı ve Kütle Transferi Uygulamaları, CFD ve Tesisat Uygulamaları konularında 
çalışmaları olan yazar, halen Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik 
Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümündeki görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.  
 
Bilsay PASTAKKAYA 
 
1982 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü'nde başladığı lisans eğitimini 2003 yılında tamamladı. Uludağ Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nda 2005 yılında Yüksek Lisans, 2012 yılında 
Doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında University of South Florida-Clean Energy Research 
Center’dan aldığı davet üzerine, bu kurumda absorbsiyonlu sistemler konusunda araştırma 
çalışmalarına katılmıştır. 2005 yılından beri Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksekokulu’nda 
Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta ve araştırma konuları ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara teknik 
danışmanlık hizmeti vermektedir. 



 
 
 
 
 
  TESKON 2013 / ISIL KONFOR SEMPOZYUMU 

 
 
  
 
 
  
 

MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİR OTOMOBİL KABİNİ İÇERİSİNDE ISITMA 
SÜRECİ İÇİN FARKLI HAVA HIZI 
KULLANIMININ SAYISAL ANALİZİ 

 
 

M. ÖZGÜN KORUKÇU  
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
 
BİLSAY PASTAKKAYA  
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
 
MUSTAFA KEMAL İŞMAN  
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

  
  
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 



    ______________________  2011 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Isıl Konfor Sempozyumu 

 

BİR OTOMOBİL KABİNİ İÇERİSİNDE ISITMA SÜRECİ İÇİN 
FARKLI HAVA HIZI KULLANIMININ SAYISAL ANALİZİ 

 
 

M. Özgün KORUKÇU
 

Bilsay PASTAKKAYA
 

Mustafa Kemal İŞMAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada aynı dış ortam koşullarında park edilmiş bir otomobil içerisinde ısıtma sürecinde farklı 
hava hızı kullanımında kabin içerisindeki üç boyutlu sıcaklık ve hız dağılımı hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği (HAD) yardımıyla modellenerek analiz edilmiştir. Analizlerde üç boyutlu Reynolds Ortalamalı 
Navier Stokes denklemlerinin yanı sıra enerji ve transport denklemleri de kullanılmıştır. Otomobil 
kabini içerisindeki türbülans modeli olarak k-   modeli kullanılmıştır. Otomobil kabini modeli içerisinde 

hesaplamalar sonucu elde edilen sıcaklık ve hava hızı dağılımları deney sonuçları ile 
karşılaştırılmıştır.  
 
Hesaplamalar sonucu elde edilen sıcaklık ve hava hızı dağılımlarının deneyler sonucu elde edilen 
hava hızı ve sıcaklık değerleri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmadan elde edilen sonuçlar 
yardımıyla otomobil kabini içerisindeki ısıtma havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi ve aynı 
zamanda kabin içerisindeki ısıl konfor modellerinin geliştirilmesine yönelik bulgular saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: HAD, Isıl konfor, Otomobil Kabini 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study three dimensional air velocity and temperature distributions were analysed by using 
computational fluid dynamics during transient heating period inside an automobile which was parked 
outside in the same outdoor conditions. In the numerical calculations besides Reynolds Averaged 
Navier Stokes (RANS) equations, energy and transport equations were also used. The k-   model was 

used for turbulence modeling. The calculations for temperature and air velocity distributions were 
compared with the experimental results. 
 
The calculation results of temperature and air velocity distributions were found in good agreement with 
the experimental results. The obtained results will lead us to improve heating ventilating and air 
conditioning systems and also the thermal comfort models in an automobile cabin. 
 
Key Words: CFD, Thermal comfort, Automobile Cabin 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yaşanan trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu sürücü kaynaklıdır. Güvenli bir sürüş için araç kabini iç 
ortamının başta sürücü daha sonra da yolcular için konforlu olması gerekmektedir. Otomobil kabinleri 
gibi küçük hacimli ortamlarda ısıtma ve soğutma süreçlerinde sıcaklık, hava hızı gibi etkenler çok 
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çabuk değişmektedir. Kabin iç ortamını doğrudan etkileyen bu etkenler sürücü ve yolcularda 
rahatsızlığa yol açabilmektedir. Kabin iç ortamının konforsuz olması durumunda sürücünün dikkat 
eksikliği ve konsantrasyonunda azalma gibi sonuçlar gözlemlenebilir. 
 
Bugüne dek araçlar için belirli bir ısıl konfor standardı oluşturulmamıştır. Isıl konfor bireysel tercihleri 
de içerisinde barındıran bir kavram olduğundan, literatürde birkaç değişik tanımı yapılmıştır. Aybers’e 
[1] göre, bir ortamda sıcaklık ve diğer hava koşullarından kaynaklanan bir rahatsızlığın olmaması 
durumu; Anonim [2], ısıl çevreden hoşnut olunan düşünce durumu; Anonim [3], iç vücut sıcaklığının 
düzenlenmesi için minimum fizyolojik çabaya gerek duyulması durumu; Anonim [4], ısıl çevreden 
tatmin olunan koşulları, ısıl konfor olarak nitelendirmektedir. Isıl konfor, çevresel ve kişisel faktörlere 
bağlıdır. Isıl konforu etkileyen çevresel ve kişisel faktörler aşağıda sıralanmıştır: 
 
Çevresel faktörler 

 

 Hava sıcaklığı 

 Hava hızı 

 Havanın nemi 

 Ortalama ışınım sıcaklığı 
 

Kişisel faktörler 
 

 Yapılan aktivite 

 Giysi 
 
Yapılar içerisindeki kullanım alanları için literatürde oldukça fazla sayıda ısıl konfor çalışması 
bulunurken, araçlar ve kabin içerisindeki ısıl konfor çalışmaları oldukça az sayıdadır [5].  
 
Daanen ve ark. [6] sıcak, soğuk ve nötr koşulların sürüş performansına etkisini deneysel olarak 

belirlemişler. Toplam 50 denek, üç gruba ayrılarak sıcak (35C sıcaklık, %50 bağıl nem), soğuk (5C 

sıcaklık, %50 bağıl nem) ve nötr (20C sıcaklık, %50 bağıl nem) olarak tanımlanan ortamlarda sürüş 
performansları gözlenmiştir. 
 
Aroussi ve Aghil [7] çalışmalarında, yolcu taşıtlarının iklimlendirilmesindeki gelişmelerin, yalnızca 
yolcuların konforu için olmadığını, aynı zamanda sürüş güvenliği için de önemli olduğunu ve otomobil 
içinde hava akışının belirlenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bu amaçla, otomobil yolcu kabininin 1/5 
ölçeğinde modelini oluşturarak, hava akış karakteristiği, hacmin boş olması ve sürücünün olması 
durumlarını, bir yandan, deneysel diğer yandan da teorik olarak incelemişlerdir. Akış karakteristiğinin 
deneysel ve teorik olarak belirlenmesi için, sırasıyla Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçme (PIV) ve 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) teknikleri kullanılmıştır. Her iki yaklaşım tekniği ile iç hacimde 
elde edilen yatay ve dikey hız dağılımlarının uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır. 
 

Burch ve ark. [8,9], çok soğuk kış koşullarında ( –20C) otomobil içindeki konfor koşullarını 
incelemişlerdir. İnsan vücudunu; baş, gövde, kollar ve bacaklar olmak üzere, temel olarak dört kısma 
ayırmışlar ve bu bölgelerle ortam arasında gerçekleşen ısı ve kütle transferinin matematik modelini 
kurmuşlardır. 
 
Bu çalışmada aynı dış ortam koşulları altında ısıtma sürecinde park edilmiş bir otomobil içerisinde 
farklı hava hızı değerleri kullanılması durumunda hava hızı ve sıcaklık dağılımları sayısal hesaplamalı 
akışkanlar dinamiği yöntemi kullanılarak incelenmiş elde edilen sonuçlar deneyler ile karşılaştırılmıştır. 
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2. MODELLEME VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
 
2.1. Geometrinin modellenmesi 
 
Modelleme ve çözüm yöntemi yapılmadan önce, akış alanı geometrisinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Akış analizi yapılacak olan otomobil kabini 2005 model 1600 cc motor hacmine sahip Fiat Albea’dır. 
Otomobil kabini iç hacmi yaklaşık olarak 2.64 m

3
’tür.  

 
Otomobil kabini içerisinde 1.70 m boyunda 72 kg ağırlığında ve toplam yüzey alanı 1.89 m

2
 olan sanal 

bir manken yerleştirilmiştir. 
 
Hesaplamalarda kullanılan otomobil ve sanal manken Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Hesaplamalarda Kullanılan Kabin Modeli. 
 
 
2.2. Ağ Yapısı 
Hesaplamalarda kullanılan çözüm alanı polyhedral elemanlardan oluşmaktadır. Polyhedral eleman 
kullanımı aynı çözüm alanında hexahedral eleman kullanımından daha az eleman sayısı kullanılarak 
çözüm elde edilmesini sağlamaktadır. Otomobil kabini içerisinde yaklaşık olarak 750.000 polyhedral 
eleman kullanılmıştır.  
 
Kabin içerisindeki ağ yapısı Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Hesaplamalarda Kullanılan Polyhedral Ağ Yapısı. 
 
 
2.3. HAD Yöntemi 
 
Kabin hacmi içerisindeki akış için üç boyutlu Reynolds Ortalamalı Navier Stokes (RANS), enerji, 
momentum ve süreklilik denklemlerini sayısal yöntemlerle sonlu hacimlere ayırarak çözebilen bir paket 
program kullanılmıştır. Hesaplamalarda yerçekimi etkisi göz önüne alınmıştır. Türbülans modeli olarak 
k-  modeli kullanılmıştır. Işınım ile olan ısı geçişi için ise yüzeyden yüzeye modeli kullanılmıştır.  

 
Diferansiyel denklemlerin çözülmesinde birinci dereceden ayrıklaştırma kullanılmıştır. 
Çözümlemelerde elde edilen sonuçların yakınsama kriteri olarak türbülans, üç boyutlu hız için 10

-3
 ve 

enerji denklemi için 10
-6

 değerleri yeterli bulunmuştur. 
 
 
2.4. Sınır Koşulları 
 
Kabini sınırlandıran tavan, konsol ve kapılar 12 mm kalınlığında çelik ve camlar ise 5 mm kalınlığında 
temperlenmiş cam olarak alınmıştır. Kabinin dış ortamındaki ısı taşınım katsayısı 15 W/m

2
K alınmıştır. 

Dış ortam hava sıcaklığı 3°C, bağıl nemi ise %67 olarak alınmıştır. Nemli hava içerisinde yer alan su 
buharı konsantrasyonunun oranı tanımlanarak modellenmiştir. 
 
Hesaplamalarda iki farklı menfez hız düzeyi alınmıştır. Hesaplamalar ve deneyler için yalnızca konsol 
menfezleri açılmıştır. İlk hız düzeyi için menfezlerden toplam 0.021 kg/s, ikinci hız düzeyi için ise 
toplam 0.033 kg/s değerinde hava iç ortama gönderilmiştir. 
 
Hesaplamalar geçici rejim koşullarında yapıldığından değişken menfez çıkış sıcaklığı değerleri 
alınmıştır. Şekil 3 ve 4’de birinci menfez hız düzeyinde sol-sağ ve orta menfez hava çıkış sıcaklığı, 
Şekil 5 ve 6’da ise ikinci menfez hız düzeyinde sol-sağ ve orta menfez hava çıkış sıcaklık değerlerinin 
zamana göre değişimleri verilmiştir. 
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Şekil 3. Birinci Menfez Hız Düzeyinde Sol-Sağ Menfez Hava Çıkış Sıcaklığı Değerlerinin Zamana 
Göre Değişimi. 
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Şekil 4. Birinci Menfez Hız Düzeyinde Orta Menfez Hava Çıkış Sıcaklığı Değerlerinin Zamana Göre 
Değişimi. 
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Şekil 5. İkinci Menfez Hız Düzeyinde Sol-Sağ Menfez Hava Çıkış Sıcaklığı Değerlerinin Zamana Göre 
Değişimi. 
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Şekil 6. İkinci Menfez Hız Düzeyinde Orta Menfez Hava Çıkış Sıcaklığı Değerlerinin Zamana Göre 
Değişimi. 

 
 
 
 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
Deneyler 2007 Aralık ayında park edilmiş 2005 model 1600 cc motor hacmine sahip bir otomobil 
içerisinde gerçekleştirilmiştir. Deneylerde yalnızca konsol menfezleri açılmış ve 15 dakikalık ısıtma 
süreci için dış ortam sıcaklığı ortalama 3°C ve bağıl nemi ise %67 olarak ölçülmüştür. 
 
Otomobil kabini içerisindeki iç ortam sıcaklığı, bağıl nem ve menfez çıkışındaki hava hızı değerleri her 
10 saniyede bir ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Menfez çıkışlarındaki sıcaklık değerleri de K-tipi ısıl çift ile 
10 saniyede bir ölçülerek 12 Kanallı Termometre yardımıyla kaydedilmiştir. 
 
Deneylerde kullanılan ölçüm aletlerinin özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Ölçüm Aletlerinin Özellikleri. 
 

Cihaz Parametre Hassasiyet 

Datalogger 
 

Hava hızı 
Bağıl nem 
Sıcaklık 

 

± 0.04 m/s 
± 0.1 % 
± 0.4 °C 

 

 
Araç kabini iç ortam sıcaklığının ölçülebilmesi amacıyla K tipi ısıl çiftler kullanılmıştır ve sekiz farklı 
noktadan ölçülen sıcaklık değerlerinin ortalaması alınmıştır. Kabin içerisindeki ısıl çiftlerin yerleşim 
yerleri aşağıdaki gibidir: 
 

1. sol arka koltuk diz yüksekliği 
2. sol arka koltuk baş yüksekliği 
3. sol ön koltuk diz yüksekliği 
4. sağ ön koltuk diz yüksekliği 
5. sol ön koltuk omuz yüksekliği 
6. iki koltuk arası baş yüksekliği 
7. sol ön koltuk baş yüksekliği 
8. sağ ön koltuk baş yüksekliği 

 
Deneylerde sağlıklı 3 erkek denek kullanılmıştır. Denek özelliklerinin ortalamaları ( S.S.); yaş = 25 (± 
2.64) yıl, boy = 176 (± 10) cm, ağırlık = 79.67 (± 15.5) kg ve vücut kütle indeksi = 25.61 (± 2.42) kg/m² 
biçimindedir. 
 
Denek otomobil içerisinde 15 dakika boyunca kalmış, ISO 9920 [10] standartlarına göre, kış 
koşullarında normal giysi ısıl direnci olarak, 1 clo (0.155 m²K/W) varsayılan kıyafetler giymiş ve araç 
içerisindeki metabolik aktivite düzeyi, oturma durumunda olan bir kişi için, 1 met (58.2 W/m²) alınmıştır 
[11]. 
 
 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Sayısal Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analizlerinden kabin hacminin hacimsel sıcaklık ortalaması 
için elde edilen sonuçlar ile deneylerde ısıl çiftler ile ölçülen sıcaklık değerlerinin ortalamaları 
karşılaştırıldığında birinci ve ikinci menfez hızı değerleri için hesaplamalar ile deneysel ölçümlerin 
birbirine yakın ve uyumlu oldukları görülmektedir. 
 
Şekil 7 ve 8’de birinci ve ikinci menfez hızı değerleri için Sayısal Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
analizlerinden kabin hacminin hacimsel sıcaklık ortalaması değerlerinin zaman göre değişimi ile 
deneylerde ısıl çiftler ile ölçülen sıcaklık değerleri ortalamalarının zaman göre değişimleri 
karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 7. Birinci Menfez Hız Değeri İçin Sayısal Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Sonuçları ve 
Deneysel Sonuçların Kabin Hacimsel Sıcaklık Ortalaması Değerlerinin Zamana Göre Değişiminin 

Karşılaştırılması. 
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Şekil 8. İkinci Menfez Hız Değeri İçin Sayısal Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Sonuçları ve Deneysel 

Sonuçların Kabin Hacimsel Sıcaklık Ortalaması Değerlerinin Zamana Göre Değişiminin 
Karşılaştırılması. 

 
 
4.1. Hız Dağılımı 
 
Kabin orta düzleminin birinci ve ikinci menfez hız düzeylerine göre hesaplamalardan elde edilen hız 
dağılımı Şekil 9’da gösterilmiştir. Birinci menfez hız düzeyinde menfez çıkışında 0.45 m/s değerinde 
hava hızı değeri hesaplanırken kabinin ortalarına doğru bu değer 0.27 m/s ve kabinin arka 
bölümlerinde ise 0.18 m/s değerlerine kadar düşmektedir. İkinci menfez hız düzeyinde ise menfez 
çıkışında 0.7 m/s değerinde hava hızı hesaplanırken kabinin ortalarına doğru 0.4-0.5 m/s değerlerinde 
iken kabinin arka bölümünde ise 0.28 m/s değerlerinde hava hızı değerleri hesaplanmıştır. 
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(a)       (b) 

 

Şekil 9. Birinci ve İkinci Menfez Hız Düzeyleri İçin Kabin Orta Düzlemindeki Hız Dağılımı Değerleri 
(M/S). 

 
 
4.2. Sıcaklık Dağılımı 
 
Kabin orta düzleminde birinci menfez hız düzeyi için hesaplamaların 360-540-720 ve 900. 
saniyelerindeki sıcaklık dağılımı Şekil 10’da gösterilmiştir. 
 

 
 
(a) 360 s      (b) 540 s 
 

 
 
(c) 720 s      (d) 900 s 

 
Şekil 10. Birinci Menfez Hız Düzeyi İçin Kabin Orta Düzleminde 360-540-720 ve 900. Saniyelerde 

Hesaplanan Sıcaklık Dağılımı Değerleri. 
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Isıtma sürecinin 360. saniyesinde kabin içerisindeki ortalama sıcaklık değeri yaklaşık 17.3 °C iken bu 
değer 540. saniyede 20 °C, 720. saniyede 22.5 °C ve 900. saniyede ise 24.9 °C değerine ulaşmıştır.  
 
Kabin orta düzleminde birinci menfez hız düzeyi için hesaplamaların 360-540-720 ve 900. 
saniyelerindeki sıcaklık dağılımı Şekil 11’de gösterilmiştir. 
 

 
 
(a) 360 s      (b) 540 s 
 

 
 
(c) 720 s      (d) 900 s 

 

Şekil 11. İkinci Menfez Hız Düzeyi İçin Kabin Orta Düzleminde 360-540-720 ve 900. Saniyelerde 
Hesaplanan Sıcaklık Dağılımı Değerleri. 

 

İkinci menfez hız düzeyi için ısıtma sürecinde kabin orta düzlemindeki ortalama sıcaklık dağılımı 
değerleri 360. saniyede 22.4 °C iken bu değer 540. saniyede 24.4 °C, 720. saniyede 27.2 °C ve 900. 
saniyede ise 28.2°C değerine ulaşmıştır.  
 
Hesaplamalardan görüleceği üzere menfez hızının yüksek olduğu zaman kabin içerisindeki ortalama 
hız ve sıcaklık değerleri artmaktadır.  
 
 
 

 
SONUÇ  
 

Otomobil kabini gibi küçük hacimler içerisinde ısıtma ve soğutma süreçlerinde oldukça hızla gelişen 
hız ve sıcak değişimleri söz konusudur. Bu çalışmada bir otomobil kabini içerisinde ısıtma sürecinde 
iki değişik menfez hız düzeyi için yapılan sayısal hesaplamalı akışkanlar dinamiği hesaplamaları ile 
deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır. Hesaplamalarda üç boyutlu Navier-Stokes denkemleri ile birlikte, 
enerji ve transport denklemlerinin de eş zamanlı olarak sonlu hacimler yöntemi ile çözebilen bir paket 
yazılım kullanılmıştır. Kabin içerisindeki türbülans modeli olarak k-   modeli kullanılmıştır. Işınımla ısı 
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geçişi hesaplamalarında yüzeyden yüzeye ışınım modeli kullanılmış ve kabin içerisindeki hız ve 
sıcaklık dağılımları deneyler ile karşılaştırılmıştır. Kabin içerisindeki hesaplamalar sonucu elde edilen 
ortalama sıcaklık değerleri deneyler ile elde edilen ortalama sıcaklık değerlerinden biraz yüksek 
çıkmıştır. 
 
Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar yardımıyla otomobil ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinin 
geliştirilmesi, kabin içerisindeki sürücü ya da yolcuları ile kabin iç ortam havası arasındaki 
etkileşimden dolayı gerçekleşen termofiziksel değişimlerin incelenmesi ve otomobil kabinleri 
içerisindeki ısıl konfor modellerinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada sulu radyant panellerle ısıtma yapılması durumunda odanın ısıl konfor durumu hem 
genel ısıl konfor parametrelerine (PMV, PPD, çalışma sıcaklığı) hem de yerel ısıl konfor 
parametrelerine (radyant sıcaklık asimetrisi, hava akımı, düşey yöndeki hava sıcaklık farkı, zemin 
yüzey sıcaklığı) göre ISO 7730 ve ASHRAE 55 kriterleri dikkate alınarak hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği (HAD) yöntemiyle incelenmiştir. Bu amaçla bilgisayar ortamında 6 m x 4 m x 3 m 
boyutlarında bir oda için ısıtma durumu için bir adet model oluşturulmuş ve buna ilişkin sayısal çözüm 
ağı oluşturulmuştur. Sonlu hacimler metodunu kullanan ANSYS FLUENT yazılımıyla çözümler 
yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Isıl Konfor, HAD, Radyant Isıtma, PMV, PDD.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, thermal comfort situation of room was investigated with Compitational Fluid 
Dynamic(CFD) method according to both general thermal comfort parameters(PMV,PDD,operating 
temperature) and local thermal comfort parameters (radiant temperature asymmetry, draught, vertical 
air temperature difference, warm and cool floors) which described by ISO 7730 and ASHRAE 55 have 
been taken into consideration. Hence, the room with dimensions of 6m x 4m x 4m was modelled and 
meshed in computer environment. 
 
Key Words: Thermal Comfort; CFD, Radiant Heating, PMV, PDD. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Mahal içerisine sıcak veya soğuk hava sağlayarak oda hava sıcaklığını kontrol eden zorlanmış taşınım 
esasına dayalı klasik sistemlerle karşılaştırıldığı zaman radyant sistemlerde daha homojen sıcaklık 
dağılımı ve daha yüksek ısıl konfor elde edilebilmektedir ve aynı ısıl konfor durumu için daha az enerji 
tüketimi mümkün olabilmektedir. Bu sistemlerde ısıtma durumunda daha düşük, soğutma durumunda 
ise daha yüksek hava sıcaklığında ısıl konfor sağlanabildiğinden termostat sıcaklığı kış sezonunda 
daha düşük ve yaz sezonunda daha yüksek değerlere ayarlanabilir. Bu da ısıtma ve soğutma 
durumunda %30’dan fazla bir oranda enerji tasarrufu sağlamaktadır [1].  
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Radyant ısıtma sistemleri bir mahalde yerde, duvarda ya da tavanda sıcaklığı su, hava veya elektrik 
rezistansı ile kontrol edilebilen, ısı transferinin en az % 50’sinin ışınımla gerçekleştiği radyant panel 
adı verilen düzlemsel yüzeyler oluşturulması temeline dayanır. Bunlardan su ile çalışan hidronik 
radyant sistemlerin çalışma prensibi; içerisinden sıcak veya soğuk su geçirilmesi suretiyle ısıtılan veya 
soğutulan panellerin çevredeki katı yüzeyler ile radyasyon, hava ile ise doğal taşınımla ısı transferi 
gerçekleştirmesine dayanır. Isıtma durumunda panel yüzeyinden radyasyonla gerçekleşen ısı transferi 
%70-80 arasında olabilmekte iken soğutma durumunda ise bu oran %60 mertebesindedir [1]. 
 
Radyant ısıtmanın konvektif ısıtma ile karşılaştırmasının yapıldığı, avantaj ve dezavantajlarının tespit 
edildiği birçok araştırma yapılmıştır. Dudkiewicz ve Jezowiecki yaptıkları çalışmada radyant sistem 
kullanılarak hava sıcaklığının klasik yöntemlerde olduğundan 5ºC daha düşük tutularak aynı ısıl konfor 
düzeyinin yakalanabileceğini göstermişlerdir [2]. İnfiltrasyonla ısı kaybı enerji kullanımını ve konforu 
etkileyen önemli faktörlerden biridir ve konvektif ısıtma sisteminde ısıtılan ortamın hava sıcaklığının 
ortalama radyant sıcaklığın üzerinde olmasının radyant ısıtma sistemlerinde olduğundan daha fazla 
infiltrasyon ısı kaybına neden olması şeklinde istenmeyen bir sonucu vardır [3]. Bu sistemlerde hava 
sıcaklığının yüksek olması nedeniyle düşey yöndeki sıcaklık değişimi daha büyük olur, bunun 
sonucunda taban ile tavan arasında sıcaklık farkı fazla olur [4]. Isıl ortamdaki sıcaklık dağılımının 
homojen olmaması mahal içerisinde toplam ısıl konfor hissinin azalmasına neden olmaktadır [10]. 
Klasik sistemlerin ısıtma veya soğutma yükünü karşılama kapasitesi havanın ısıl sığası ile sınırlı 
olduğundan bu sistemler sıcaklık değişimlerine daha yavaş cevap verir [5] ve bu yüzden hava sıcaklığı 
1°C arttırılmak istendiğinde enerji tüketiminde %6 artış meydana gelir [6]. Myhren ve Holmberg, ısıl 
konfor ve enerji tüketimini incelemek amacıyla 4.8 m x 2.4 m x 2.7 m boyutlarında bir oda modeli 
üzerinde sayısal ve bu sayısal analizi doğrulamak için deneysel çalışma yapmışlardır [7]. Stetiu 
ABD’deki ticari binalarda radyant soğutma sistemlerinin enerji ve pik güç kazancını belirlemek için 
farklı bölgelerde radyant ve zorlanmış taşınımlı soğutma sistemlerini sayısal olarak modellemiştir [8]. 
Imanari ve arkadaşları tavana yerleştirilmiş radyant panellerle geleneksel hava şartlandırma sisteminin 
ısıl konfor, enerji tüketimi ve maliyet açısından bir karşılaştırmasını yapmışlardır [9]. Vangtook ve 
Chirarattananon, sıcak ve nemli iklime sahip olan Tayland şartlarında havalandırmanın doğrudan dış 
havayla yapıldığı bir radyant soğutma uygulamasına ilişkin deneysel ve sayısal çalışma yapmışlardır 
[10]. Miriel ve arkadaşları tavandan soğutma uygulamasında kullanılan radyant panellerin enerji 
performanslarının incelenmesi ile ilgili Fransa’da iki kış ve bir yaz mevsimi boyunca deneysel çalışma 
gerçekleştirmişlerdir [11]. 
 
Bu çalışma da amaç; Türkiye dış hava şartlarında bir odada radyant panellerle ısıtma yapıldığında iç 
ortamın ısıl konfor düzeyinin uluslararası standartlara uygunluğunun ve önceki çalışmalarda belirtildiği 
gibi radyant sistemlerde enerji tasarrufunun sağlanıp sağlanmadığının araştırılmasıdır. Isıl konfor 
düzeyinin belirlenmesi için yapılan bu çalışmada Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği(HAD) 
programlarından biri olan ANSYS FLUENT paket programı kullanılmıştır. Buna göre; 4x4x3 m 
boyutlarında bir oda hacmi modellenmiş ve bu oda hacminin belirli yüzeylerine radyant panellerin 
konumlandırılacağı yerler işaretlenmiştir. Oluşturulan oda bir müstakil daireyi temsil etmektedir. Buna 
göre; müstakil bir daire için oluşturulan bu oda modelindeki radyant panellerden elde edilen ısı akısına 
göre ısıl konfor araştırılmıştır. 
 
 
 
 
2. ISIL KONFOR 
 
Isıl konfor, ısıl ortamdan duyulan memnuniyeti belirten bir kavram olarak tanımlanmaktadır [12]. 
Bireysel konforun sağlanması fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve diğer faktörlerden etkilenen bir süreçtir. 
Fanger, psikolojik teori ile istatistiksel verileri birleştirmiş ve ısıl duyarlılığı öngören bir matematiksel 
model geliştirmiştir. Fanger’e göre aktivite hızı, giysi, ortamın hava sıcaklığı, ortalama radyant sıcaklık, 
hava hızı ve bağıl nem gibi altı konfor değişkeni konfor şartlarını belirlemek için kullanılan PMV 
(Tahmini ortalama oy) göstergesini meydana getirmektedir. Fanger, PMV göstergesini standart bir 
ölçeğe göre (Çizelge 1.1) ısıl ortam değişkenlerinin (hava sıcaklığı, hava nemi, hava hızı, ortalama 
radyant sıcaklık) ve kişisel değişkenlerin (aktivite hızı ve giysi) herhangi bir kombinasyonunun 
kalabalık bir insan grubu üzerindeki etkisini oylama yoluyla tespit eden bir parametre olarak 
tanımlamaktadır [13]. PPD (Tahmini memnuniyetsizlik oranı) göstergesi, PMV’yi kullanarak ısıl olarak 
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memnuniyetsiz insan sayısını tahmin etmektedir. Kalabalık bir insan grubu içerisinde standart ısıl his 
ölçeğine göre memnuniyetsizlik hisseden insanlar sıcak, ılık, serin veya soğuk; memnun hissedenler 
ise nötr, hafif ılık veya hafif serin seçeneklerinden birini oylamaktadır. Standart ısıl his ölçer Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Standart Isıl His Ölçeği [13,14]. 

 

 İnsanlar üzerindeki etki 

+3 Sıcak 

+2 Ilık 

+1 Hafif ılık 

0 Denge (Nötr)  

-1 Hafif serin 

-2 Serin 

-3 Soğuk 

 
PMV aktivite hızı, giysi yalıtımı, ortam hava sıcaklığı, ortalama radyant sıcaklık, hava hızı, ve bağıl 
nemin, farklı birleşimi için Denklem 1 ile hesaplanabilmektedir [13]. 
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0.0014 34 3.96 10 273 273





 



        
 
         
   
       
 
     

a

a
M

a cl cl r

cl cl a

M W M W p

M W M p
PMV e

M T f T T

f h T T

 
(1) 

 
Denklem 1’ de M aktivite hızını, W etkin mekanik gücünü, pa su buharı kısmi basıncını, Ta hava 
sıcaklığını, fcl giysili vücut yüzey faktörünü, Tcl giysi yüzey sıcaklığını, Tr ortalama radyant sıcaklığını 
temsil etmektedir. Denklem 1’ de Tcl, h ve fcl terimleri sırasıyla Denklem 2, 3, 4 ile hesaplanır. 2 ve 3 
numaralı denklemler iterasyonla çözülmektedir [13].  
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 (4) 

Hesaplanan PMV değeri kullanılarak Denklem 5 yardımıyla PPD değeri hesaplanabilmektedir [13].  
 

4 2100 95 exp( 0.03353 0.2179 )PPD PMV PMV        (5) 
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Şekil 1.’de PPD ile PMV arasındaki ilişki grafik ile gösterilmiştir. Isıl denge PMV değeri 0 olduğu 
zaman gerçekleşmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. PMV-PDD arasındaki İlişki [13,14] 
 
 
 
 
3. SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
 
Akışkanlar mekaniğinde ve ısı transferinde, akışkanın davranışını matematiksel olarak ifade eden 
korunum denklemlerinin temeli kütle,momentum ve enerjinin korunumu denklemlerine dayanır. Bu 
çalışmada akışın üç boyutlu, kararlı ve akışın yoğunluk, viskosite ve ısı iletim katsayısı gibi fiziksel 
değerlerinin sabit olduğu kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak korunum denklemleri şu şekilde elde edilir.  
 
Süreklilik denklemi 
 

0
u v w

x y z

  
  

        

(6) 

 
x, y, z yönündeki momentum denklemleri sırasıyla şu şekilde ifade edilir; 
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Enerji denklemi şu şekilde ifade edilir; 
 

2 2 2

2 2 2

T T T
u
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(10) 

 
Bu denklemlere göre HAD programında doğal taşınım, türbülans ve radyasyon modelleri için Tablo 
2’de ki modeller kullanılmıştır. 
 
 
 
 
4. HAD ANALİZİ 
 
1, 2, ,3, ,4 ve 5 numaralı denklemler esas alınarak bir odaya yerleştirilen radyan panellerin ısıtma 
performansı HAD yöntemi ile incelenmiştir. Bu incelemede, analizin doğruluğu açısından önem 
taşıyan doğal taşınım, türbülans ve radyasyon modelleri Tablo 2’de görülen modeller ile uygulanmıştır. 
HAD analizi, 2. Bölge şartlarındaki bir oda modeline panellerden sırası ile 80,70 ve 60 W/m

2
 ısı akısı 

uygulanarak incelenmiştir.  
 
Tablo 2. HAD Analizinde Kullanılan Modeller 
 

Doğal Taşınım Boussinesq 

Türbülans standart k-epsilon 

Radyasyon discrete ordinates 

 
Bu modelde pencerenin üst ve alt tarafına 0.6 m x 1.2 m boyutlarında paneller yatay olarak 
yerleştirilmiştir (Şekil 2.). Pencerenin sağ ve sol tarafına dörder adet panel aralarında boşluk 
kalmayacak şekilde dikey olarak yerleştirilmiştir. Panel ve pencerenin olmadığı dış duvar yüzeyleri 5 
cm köpükle kaplanacaktır. Paneller ve pencere bulundukları yüzeye iz bırakılarak oluşturulmuştur. 
 

 
 

Şekil 1. Oda Modeli. 
 
 

4.1. Oda Modeli İçin Sayısal Analiz 
 
Sayısal çözüm için tasarlanan oda modeli sonlu hacimlere ayrılmıştır (Şekil 3.).  
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Şekil Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.. Oda Modeli İçin Sayısal Çözüm Ağı. 
 

Oda hacmi toplam 602640 adet elamana ayrılmıştır. Elemanların minimum ve maksimum çarpıklığı  
10

-10
 ve 10

-7
’dir (Şekil 4.).  

 

 
 

Şekil 2. Oda Modeli Elemanlarının İstatistik Bilgileri. 
Şekil 5’te çözüm ağının tamamının altıyüzlü prizma elemanlardan oluştuğu görülmektedir. Bu da ağın 
düzgünlüğünün bir göstergesidir. 
 

 
 

Şekil 3. Oda Modeli Elemanlarının Çarpıklık (Skewness) Dağılımları. 
 

Tasarlanan odanın analizinin yapılabilmesi için duvar, pencere ve panel yüzeylerinin tanımlanması 
gerekmektedir. Tanımlanan bu yüzeyler Tablo 3’te gösterilmektedir.  
 
Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.. Yüzeylerin Tanımlanması. 
 

Yapı Elemanı Yüzeylerin tanımı 

Dış duvar 1 Panellerin yerleştirildiği dış duvar 

Dış duvar 2 Panellerin olmadığı dış duvar 

İç duvar Kaloriferle ısıtılan hacimlerle çevrili ısıtılmayan hacim 

Pencere Pencere 

Taban Taban 

Tavan Tavan 

Panel alt Pencerenin altında bulunan panel 

Panel sağ Pencerenin sağında bulunan panel 

Panel sol Pencerenin solunda bulunan panel 

Panel üst Pencerenin üstünde bulunan panel 
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Oda içerisindeki ısı transferinin doğru olarak incelenebilmesi için oda duvarlarının malzeme özellikleri 
tanıtılmıştır. Tablo 4’te duvar malzemelerinin özellikleri gösterilmiştir. 
 
Tablo 4. Yapı Elemanlarının Isı Transfer ve Isı İletim Katsayıları 
 

Yapı elemanı 
U 

(W/m
2
∙K) 

l 
(m) 

k 
(W/m∙K) 

Dış duvar 1 0.26 0.38 0.099 

Dış duvar 2 0.4 0.35 0.14 

İç duvar 1.2 0.28 0.336 

Pencere 2.2 0.024 0.053 

Taban 0.4 0.215 0.086 

Tavan 0.3 0.26 0.078 

 
 
4.2. Oda Modeli İçin Analiz Sonuçları 
 
Panellere 80 W/m

2
 ısı akısı verildiği durumda oda içerisindeki akım çizgilerinin dağılımı Şekil 6’da 

görülmektedir. Sıcak panel yüzeylerine temas eden hava akımı ısınarak yükselmekle birlikte, odanın 
diğer tarafına doğru ilerlemiştir. Burada panele göre daha düşük sıcaklıkta duvar yüzeyiyle temas 
ederek soğumuş ve aşağı yönde hareket etmiştir. Tekrar sıcak panel yüzeyiyle temas eden hava 
akımının doğal sirkülasyonu devam etmektedir. En yüksek hava hızı 0.147 m/s ile pencerenin sağ ve 
sol tarafında bulunan panel yüzeyleri üzerinde meydana gelmektedir.  
 

 
 

Şekil 6. Oda Modeli İçerisindeki Akım Çizgilerinin Dağılımı. 
 

Odanın hacimsel hava hız dağılımı Şekil 7’de gösterilmiştir. Panel yüzeyleri ve tavan bölgeleri hariç 
odanın içerisinde hava hızları oldukça düşüktür. Hacimsel olarak ortalama hava hızı 0.018 m/s’dir.  
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Şekil 7. Oda Modeli İçerisindeki Hava Hız Dağılımının Hacimsel Gösterimi. 
 

Oda yüzeylerindeki sıcaklık dağılımları Şekil 8’de gösterilmiştir. Odadaki sıcak panel yüzeylerindeki 
ortalama sıcaklık 302 K, soğuk pencere yüzeyindeki ortalama sıcaklık 288.3 K ve diğer duvar 
yüzeylerindeki ortalama sıcaklık ise 292 K’dir.  
 

 
 

Şekil 8. Oda Modeli Yüzeylerindeki Sıcaklık Dağılımları. 
Şekil 9’da odanın z = 0.6 m, z = 1.8 m, z = 3 m düzlemlerindeki sıcaklık dağılımları gösterilmiştir. 
Panellerin bulunduğu dış duvar yüzeyinden uzaklaştıkça düzlemlerdeki hava sıcaklıklarında azalma 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 9. Oda Modeli İçin z = 0.6 m, z = 1.8 m, z = 3 m Düzlemlerindeki Sıcaklık Dağılımları. 
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Hava sıcaklığı panel yüzeylerinde yükselirken pencere yüzeyinde düşmektedir. Hava sıcaklığı odanın 
genelinde homojene yakın bir davranış göstermekte olup oda içerisindeki ortalama hava sıcaklığı 
292.6 K’dir (Şekil 10). 
 

 
 

Şekil 10. Oda Modeli İçin Hava Sıcaklık Dağılımının Hacimsel Gösterimi. 
 
Isıl konfor; hava sıcaklığı, ortalama radyant sıcaklık, hava hızı, bağıl nem, aktivite hızı ve giysiye 
bağlıdır. Hacimsel hava sıcaklığı ve hızı ise sayısal analiz sonucunda elde edilmiştir. Aktivite hızı, giysi 
ve bağıl nem değerleri standartlarda belirtilen değerler alınmıştır. Genel ısıl konfor durumunun 
incelenmesi için sadece ortalama radyant sıcaklık değerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu 
parametre denklem 11’den bulunmaktadır [14]. 
 

2

p aust

r

T T
T




 

(11) 

 
Denklem 6’nın çözülebilmesi için Tp ve Taust değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Burada Tp, panel 
yüzey sıcaklıklarını ifade etmekte olup Tablo 5’te verilmektedir.  

 
 

Tablo 5. Panel yüzey sıcaklıkları. 
 

Panel Tp (K) 

Panel_alt 301.7 

Panel_sag 301.9 

Panel_sol 302.0 

Panel_ust 302.3 

Ortalama 302 

 
Birden fazla panel olduğu için panel yüzey sıcaklıkları programdan okunup hesaplamalarda 
kullanılmak üzere ortalamaları alınmış ve bu değer 302 K olarak bulunmuştur. Taust ise alan ağırlıklı 
ısıtılmamış yüzey sıcaklığını temsil etmektedir ve denklem 12 ile hesaplanmaktadır [14]. 
 

1 1 1 2 2 2

1 1 2 2

( ... )

( ... )

s s s s s s sn sn sn
aust

s s s s sn sn

T A T A T A
T

A A A

  

  

        


     
 

(12) 

 
Denklem 7’de Ts yüzey sıcaklıkları fahrenhayt birimindedir. Hesap yöntemi Tablo 6’da gösterilmekte 
olup Taust değeri Fahrenhayt biriminde hesaplanıp, Kelvin birimine çevrilmiştir. 
 
 



    ______________________  2034 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Isıl Konfor Sempozyumu 

 

Tablo 2. Alan Ağırlıklı Isıtılmamış Yüzey Sıcaklığı. 
 

Yapı elemanı T (K) A (m
2
) ε A∙ε (m

2
) 

T∙A∙ε 
(m

2
∙ K) 

Taust (K) 

Dış duvar1 292.3 3.12 0.85 2.652 177.171  

Diş duvar2 291.6 18 0.85 15.3 1003.35  

İç duvar 291.9 30 0.85 25.5 1683.79  

Pencere 288.3 1.68 0.9 1.512 90.1391  

Taban 292.2 24 0.85 20.4 1357.56  

Tavan 292.3 24 0.85 20.4 1360.46  

Toplam    85.764 5672.461 292 

 
Taust değeri Denklem 7’den 292 K olarak hesaplanmıştır. Tp ve Taust değerlerinin bulunmasıyla 
ortalama radyant sıcaklık Denklem 6’dan 297 K olarak elde edilmiştir. Kış sezonu için giysi değeri 1 
clo, fiziksel aktivite hızı 1.2 met ve bağıl nem %50 alınmıştır [13,14]. Sayısal analiz sonucunda 
hacimsel hava sıcaklığı ve hava hızı sırasyla 292.6 K, 0.018 m/s olarak bulunmuştur. (Tablo 7).  
 
Tablo 3. Oda Modeli İçin Genel Isıl Konfor Girdi Değerleri. 

 

Parametre Girdi değerleri 

Kıyafet (clo) 1 

Hava sıcaklığı (°C) 19.6 

Ortalama radyant sıcaklık (°C) 24 

Aktivite hızı (met) 1.2 

Hava hızı (m/s) 0.018 

Bağıl nem (%) 50 

 
Bu girdi değerlerinin sonucunda üç parametre bulunmuştur. Bu parametreler insan vücudunun 
hissettiği çalışma sıcaklığı ve ısıl konforu belirleyici parametreler olan PMV ve PPD göstergeleridir. 
Çalışma sıcaklığı, 0.2 m/s den düşük hava hızlarında Denklem 13 ile hesaplanmaktadır [14]: 
 

0
2

r aT T
T




 
(13) 

 
Çalışma sıcaklığı Denklem 8’den 294.8 K olarak bulunmuştur. PMV ve PPD değerleri ise birinci 
bölümdeki PMV ve PPD denklemlerini içeren ve ASHRAE 55 ile ISO 7730 standartları esas alınarak 
yazılmış program tarafından hesaplanmıştır. PMV, PPD ve çalışma sıcaklığı değerleri Tablo 8’de 
gösterilmektedir.  
 
Tablo 4. Oda Modeli İçin Genel Isıl Konfor Çıktı Değerleri. 
 

Parametre Çıktı değerleri 

Çalışma Sıcaklığı (°C) 21.8 

PMV 0.03 

PPD (%) 5.02 

 
Bu hesaplanan değerlere bağlı olarak yine program aracılığıyla PMV ve PPD arasındaki ilişki grafik 
hainde çizilip ısıl konfor durumu incelenmiştir (Şekil 11).  
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Şekil 11. Oda modeli için PPD ile PMV arasındaki ilişki. 
 

PPD ve PMV değerlerinin kesiştiği nokta ısıl konforun tanımlandığı bölge içerisinde kalmaktadır   
(Şekil 11). Bu durum oda içerisinde genel ısıl konfor kriterlerine göre ısıl konforun sağlandığını 
göstermektedir. 
 
Yaşam alanı kenarlardan 0.6 m uzaklıkta ve yerden 1.8 m yüksekliğe kadardır [7]. Yaşam alanı 
içerisindeki en kritik yer, panel döşenmeyen dış duvara en yakın düzlemdir. Bu düzlem içerisinde üç 
noktada yerden 1.8 m yüksekliğe kadar referans çizgisi oluşturularak düşey yöndeki hava sıcaklık 
farkları ve yüksek hava hızları analiz edilmiştir. Referans çizgileri sırasıyla pencerenin bulunduğu 
duvardan 0.6, 3, 5.4 m uzaklıktadır (Şekil 12). 
 

 
 

Şekil 12. Referans Çizgisi 1, 2, 3 ve Yaşam Alanı. 
 

Referans çizgileri üzerindeki hava sıcaklık dağılımları Şekil 13’de gösterilmektedir. Referans çizgileri 
üzerinde 0.2 m yükseklikten sonra homojen sıcaklık dağılımı olduğu görülmektedir.  
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Şekil 13. Referans Çizgisi 1, 2, 3 İçin Düşey Yöndeki Hava Sıcaklık Dağılımı. 
 

Referans çizgisi 1, 2, 3 için 0.1 m ile 1.1 m arasındaki sıcaklık farkları Tablo 9’da gösterilmiştir ve bu 
değerler sırasıyla 0.2, 0.4, 0.5°C’dir. En yüksek düşey yöndeki hava sıcaklık farkı panellere en uzak 
referans çizgisi 3 üzerinde olmaktadır. Üç referans çizgisi için bulunan bu değerler, standartlarda 
belirtilen düşey yöndeki sıcaklık farkı limit değeri olan 3°C’den küçüktür.  
 
Tablo 5. Referans Çizgisi 1, 2, 3 İçin Düşey Yöndeki Sıcaklık Farkı Analizi. 
 

Referans çizgisi T0.1 (K) T1.1 (K) T1.1-T0.1 (K) ISO 7730 (K) 

1 292.9 293.1 0.2 < 3 

2 292.2 292.6 0.4 < 3 

3 291.8 293.3 0.5 < 3 

 
Referans çizgileri üzerindeki hava hız dağılımları Şekil 14’te gösterilmektedir. Hava hızı üç referans 
çizgisi üzerinde de yerden 0.2 m yükseklikte maksimum değerine ulaşmaktadır. Panele en yakın olan 
referans çizgisi 1 üzerindeki hava hızı diğer çizgiler üzerindeki hava hızlarından daha yüksektir. 1 m 
yüksekliğe kadar referans çizgisi 3 üzerindeki hava hızı referans çizgisi 2 üzerindeki hava hızına göre 
daha az olmakla beraber 1 m yükseklikten sonra referans çizgisi 3 üzerindeki hava hızı daha fazla 
olmaktadır.  
 

 
 

Şekil 14. Referans Çizgisi 1, 2, 3 İçin Düşey Yöndeki Hava Hız Dağılımı. 
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Referans çizgisi 1, 2, 3 için düşey yöndeki maksimum hızlar Çizelge 3.10’da gösterilmiştir ve bu 
değerler sırasıyla 0.036, 0.03, 0.016 m/s’dir. Üç referans çizgisi için bulunan bu değerler, standartlarda 
belirtilen maksimum hız limit değeri olan 0.18 m/s’den küçüktür. 
 
Tablo 6. Referans Çizgisi 1, 2, 3 İçin Yüksek Hava Hızı Analizi. 
 

Referans çizgisi 
Maksimum hız 

(m/s) 
ISO 7730 

(m/s) 

1 0.036 < 0.18 

2 0.03 < 0.18 

3 0.016 < 0.18 

 
Sıcak duvara paralel odanın orta kesitindeki yerel sıcaklık dağılımı Şekil 15’de gösterilmiştir. Bu 
düzlemdeki en yüksek ve en düşük hava sıcaklığı sırasıyla 292.65, 292.4 K’dir. Bu iki değer arasındaki 
fark 0.25 K’dir ve bu değer, standartlara göre ılık duvar durumunda radyant sıcaklık asimetrisi sınır 
değeri olan 23 K’i geçmemiştir. 
 

 
 

Şekil 15. Oda Modeli İçin z = 3 m Düzlemindeki Sıcaklık Dağılımı. 
 

Oda zemin yüzey sıcaklığı 19.2°C’dir ve bu sıcaklık değeri, standartlarda belirtilen zemin yüzey 
sıcaklık limit değerleri arasında kalmaktadır. 
 
Isıl konforu belirleyen PPD ve PMV terimlerinin giysi ve aktivite hızı değerleriyle değişimi incelenmiştir. 
PPD ile giysi arasındaki ilişki Şekil 16’da gösterilmektedir ve burada giysi, Icl terimi ile temsil 
edilmektedir. PPD değeri, giysi değeri 1 clo olana kadar azalış göstermektedir ve bu değerden sonra 
PPD değerinde artış meydana gelmektedir. 0.8 ile 1.4 clo değerleri arasında ısıl konfor şartı 
sağlanmakta, bu değerler dışında ısıl konforsuzluk meydana gelmektedir. En iyi ısıl konfor 1 clo 
değerinde sağlanmaktadır ve bu değere karşılık gelen PPD değeri %5’tir. 
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Şekil 16. Oda Modeli İçin PPD ile Icl Arasındaki İlişki. 
 

PMV ile giysi arasındaki ilişki Şekil 17’de gösterilmektedir. Oda içerisindeki ısıl denge PMV değeri 0 
olduğu zaman meydana gelmektedir ve bu değere karşılık gelen giysi değeri 1 clo’dur.  
 

 
 

Şekil 17. Oda Modeli İçin PMV ile Icl Arasındaki İlişki. 
 

PPD ile aktivite hızı arasındaki ilişki Şekil 18’de gösterilmektedir. PPD değeri, aktivite hızı 1.2 met 
olana kadar azalış göstermektedir ve bu değerden sonra PPD değerinde artış meydana gelmektedir. 1 
ile 1.2 met değerleri arasında ısıl konfor şartı sağlanmakta, bu değerler dışında ısıl konforsuzluk 
meydana gelmektedir. İnsanlar rahat bir şekilde oturduğu ve ayakta durduğu zaman ısıl konfor 
içerisinde olacaklardır. En iyi ısıl konfor 1.2 met değerinde sağlanmaktadır ve bu değere karşılık gelen 
PPD değeri % 5’tir.  
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Şekil 18. Oda Modeli İçin PPD İle Aktivite Hızı Arasındaki İlişki. 
 

PMV ile aktivite hızı arasındaki ilişki Şekil 19’da gösterilmektedir. Oda içerisindeki ısıl denge PMV 
değeri 0 olduğu zaman meydana gelmektedir ve bu değere karşılık gelen aktivite hızı 1.2 met’tir.  
 

 
 

Şekil 19. Oda Modeli İçin PMV İle Aktivite Hızı Arasındaki İlişki. 
 

4 farklı iklimlendirme bölgesi göze alınarak; 2. Bölge için yapılan yukarıdaki analizlerden elde edilen 
konfor parametrelerine bağlı konfor değerleri; 4 farklı bölge için de incelenmiş ve Tablo 11, 12, 13 ve 
14’de aşağıdaki gibi gösterilmiştir. 
 
Tablo 7. Oda Modeli İçin 1. Bölge Analiz Sonuçları. 
 

Isı akısı 
(W/m

2
) 

Hava sıcaklığı 
(°C) 

Çalışma sıcaklığı 
(°C) 

PPD 
(%) 

PMV Isıl konfor 

80 21.4 23.5 8.68 0.42 sağlandı 

60 18.4 20.4 6.75 -0.29 sağlandı 

50 17.2 18.8 9.61 -0.47 sağlanamadı 

40 15.9 17.3 24.87 -0.97 sağlanamadı 
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Tablo 8. Oda Modeli İçin 2. Bölge Analiz Sonuçları. 
 

Isı akısı 
(W/m

2
) 

Hava sıcaklığı 
(°C) 

Çalışma sıcaklığı 
(°C) 

PPD 
(%) 

PMV Isıl konfor 

80 19.6 21.8 5.02 0.03 sağlandı 

70 18.4 20.4 6.75 -0.29 sağlandı 

60 17.3 18.4 15.6 -0.71 sağlanamadı 

 
Tablo 9. Oda Modeli İçin 3. Bölge Analiz Sonuçları. 
 

Isı akısı 
(W/m

2
) 

Hava sıcaklığı 
(°C) 

Çalışma sıcaklığı 
(°C) 

PPD 
(%) 

PMV Isıl konfor 

95 18.3 20.9 5.91 -0.21 sağlandı 

90 17.8 20.4 7.13 -0.32 sağlandı 

 
Tablo 10. Oda Modeli İçin 4. Bölge Analiz Sonuçları. 
 

Isı akısı 
(W/m

2
) 

Hava sıcaklığı 
(°C) 

Çalışma sıcaklığı 
(°C) 

PPD 
(%) 

PMV Isıl konfor 

115 17.6 20.8 6.40 -0.26 sağlandı 

110 17 20.2 8.17 -0.39 sağlandı 

 
Isıl konforun sağlanabilmesi için panellerden verilmesi gereken minimum ısı akıları ve bu ısı akısı 
değerlerinde ısıl konforun sağlandığı hava sıcaklıkları bütün bölgeler için Tablo 15’te gösterilmektedir. 
 
Tablo 11. Oda Modeli İçin Panel Minimum Isı Akısı ve Hava Sıcaklığı. 
 

Bölge Minimum ısı akısı (W/m
2
) Hava sıcaklığı (°C) 

1 60 18.4 

2 70 18.4 

3 90 17.8 

4 110 17.0 

 
 
 
 
5. ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ 
 
Odanın kış sezonunda klasik ve radyant sistemlerle ısıtılması için gerekli yakıt maliyetleri farklı 
iklimlendirme bölgelerine göre incelenmiştir. Isıtma yapılan gün sayısı, 2011 yılının kış sezonunda 
hava sıcaklığının 15°C’nin altında olduğu gün sayılarının toplamı olarak [15] ve ısıtma sisteminin 
günlük çalışması 24 saat olarak belirlenmiştir. Doğalgaz birim fiyatı, İGDAŞ’ın 01.04.2012 itibariyle 
konut müşterilerine uyguladığı tarifeye göre 0.07826 TL/kWh olarak belirlenmiştir [16]. Tablo 16’da 
odanın radyant sistemle ısıtılması durumunda bölgelere göre elde edilen enerji tasarrufu 
gösterilmektedir.  
 
Tablo 16. Odanın Müstakil Daire İçerisinde Bulunduğu Isıtma Durumunda Elde Edilen Enerji 
Tasarrufu. 
 

Bölge Enerji Tasarrufu (TL) 

1 79.0 

2 143.2 

3 178.5 

4 268.2 

 
Tablo 16’dan da görüldüğü gibi müstakil bir dairenin ısıtılması durumunda enerji tasarrufunun en fazla 
olduğu yer, iklim koşulları en soğuk bölge olan 4. Bölgedir. 1. Bölge ise, ısıtılma durumunda en az 
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enerji tasarrufunun görüldüğü bölgedir. 1. Bölge, ülkemizin en sıcak bölgesi olduğundan, bu bölgede 
ısıtılacak gün sayısı azdır. Bu yüzden; 1. Bölgede enerji tasarrufu; ısıtma sezonunda değil de soğutma 
sezonunda daha yüksek görülür. 
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İbrahim ATMACA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Konfor kliması uygulamalarında temel etken insandır. Bir insanın konfor halinde bulunması sadece 
havanın sıcaklığına bağlı değildir. Havanın nemi, hareketi, temizliği ve civar yüzeylerin ortalama 
sıcaklığı konfora etki eden parametreler arasındadır. Bu çalışmada, deri ıslaklığının, ısıl konfora ve 
deri sıcaklığının değişimi üzerine olan etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler farklı iç ortam 
sıcaklıklarında ve hızlarında, terli ve kuru vücuda sahip denekler üzerinde yapılmıştır. Deneylerde 
deneklerin deri sıcaklıklarının zamana bağlı değişimleri incelenmiş, bunun yanında deneklerin 
bulundukları ortamdan hissettikleri ısıl duyumda sorgulanmıştır. Isıl konforun tespiti için “Tahmini 
Ortalama Oy (PMV)” indisi kullanılmıştır. Yapılan deneyler ve PMV değerleri birlikte değerlendirilerek 
deri ıslaklığının ısıl konfor üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Deri ıslaklığı; PMV; Isıl konfor. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Human is principle agent in the applications of comfort air conditioning. Thermal comfort condition 
does not depend on air temperature only. Humidity, air movement, contaminants in the air and 
temperature of surrounding surfaces are other parameters that affect thermal comfort. In   this study, 
the effects of sweat (skin  wetness) on perception of thermal comfort and skin temperature variations 
were investigated experimentally. Experiments have been performed on both sweaty and dry subjects 
for different air temperature and velocity values. Furthermore, the subjects were asked about their 
impressions for their thermal sensation to obtain the variations in the predicted mean vote (PMV) 
index.  The effect skin wetness on thermal comfort are estimated by evaluating both experimental 
results and PMV values. 
 
Key Words: Skin wetness; PMV; Thermal comfort 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İklimlendirilmiş ortamlarda iç hava şartlarının incelenmesi, insan sağlığı ve ısıl konfor açısından 
önemlidir. İklimlendirme sistemlerinin temel kullanılma amacı iç ortam şartlarında, ısıl konforu ve iyi 
hava kalitesini sağlamakla birlikte enerji tüketimininde minimum olmasına dikkat edilmelidir. Aşağıda 
ısıl konfor konusuyla ilgili literaturde yapılmış çeşitli çalışmalara yer verilmiştir. 
 
Yiğit, Olesen ve ark. (1988) tarafından sunulan 16 bağımsız vücut parçası yaklaşımı çerçevesinde 
Fanger ve Gagge modellerini birleştirmiş ve yeni bir model oluşturmuştur. Bu model vasıtasıyla 16 ayrı 



    ______________________  2046 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Isıl Konfor Sempozyumu 

 

vücut parçası için ısıl ve buharlaşma dirençlerini hesaplamış, 5 ayrı giysi takımı için toplam ısıl ve 
buharlaşma dirençlerini tayin etmiş ve bu değerleri literatürdeki deneysel veriler ile karşılaştırmıştır [1].  
 
Todde, hafif aktivite düzeyinde, global ısıl konfor içindeki insanların yerel hava hareketlerine olan 
tepkisini deneysel olarak incelemiştir. Bahsedilen çalışmada cereyanın (draught) etkisi ele alınmış ve 
daha önceki çalışmalar ile karşılaştırmalar yapılmıştır [2].  
 
Havenith ve arkadaşları, giysi özellikleri ve metabolik ısı üretimi gibi ısıl konforu etkileyen kişisel 
faktörler üzerinde durmuştur. Çalışmada, ısıl konforun değerlendirilmesinde “Ortalama Tahmini Oy 
(PMV)” indisinin kullanımının çok yaygın olduğunu ve PMV indisinin en uygun tahmini için ise 
metabolik ısı üretimi ve giysi parametrelerinin en doğru şekilde bilinmesi gerektiğini vurgulamışlardır. 
[3]  
 
Olesen ve Parsons, çoğunlukla yerel konforsuzluğa yol açan cereyan (draught), dikey hava sıcaklığı 
farkı, zemin sıcaklığı ve ışınım asimetrisi gibi konuları da içerecek şekilde ısıl konfor ile ilgili varolan 
ISO standartlarını ve devam eden çalışmaları açıklamıştır[4].  
 
Arens ve arkadaşları, üniform ısıl şartlara maruz bıraktığı deneklerin, tüm vücut ve yerel vücut 
parçaları bazında ısıl duyumlarını ve konfor algılarını sorgulamıştır. Çalısmada, yerel vücut parçaları 
için ısıl duyum ve konforun büyük değişiklikler gösterdiği belirtilmektedir[5]. Arens ve arkadaşları ise 3 
saatlik bir periyotda, vücut parçası bazında ısıtma ve soğutmaya maruz bıraktıkları denekleri 
incelemişlerdir. Böylece çalısmada, tüm vücut ve 19 yerel vücut parçası için, deri sıcaklıkları, kor 
sıcaklıkları, ısıl duyum ve konfor cevapları toplanmıştır[6].  
 
Atmaca ve Yigit, 2 bölmeli 16 parçalı Gagge modeli vasıtasıyla hazırlanan simülasyon ile ısıl ortam 
bağıl neminin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisini teorik olarak incelemiştir[7]. 
 
Arslanoğlu ve arkadaşları Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Isı tekniği laboratuarında 
şartlandırma odasında yaptığı deneylerde farklı şartlandırma koşullarında deneyler yapılmış olup 
deneklerin kuru halleri için(terli değil) ense deri yüzey sıcaklıklarının zamana bağlı değişimleri grafik 
halinde sunulup ve tüm deneyler sırasında deneklerin bulundukları ortamdan hissettikleri ısıl duyumda 
sorgulanmıştır[8]. 

 
Bu çalışmanın en önemli amacı ısıl konfordan fedakarlık etmeyerek enerji tüketiminin minimuma 
indirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla, öncelikle, yaz şartlarında iç ortam sıcaklığını düşürmek yerine 
hava hızını arttırmanın aynı ısıl konforu sağlayıp-sağlamadığı sorgulanmıştır. Ayrıca, iç ortam hava 
hızı ve sıcaklığının değişiminin ıslak (terli) ve kuru vücuda sahip deneklerin deri sıcaklıklarının üzerine 
etkisi deneysel olarak incelenmiş ve yorumlanmıştır. 
 
 
 
 
2. DENEYSEL METODOLOJİ 
 
Deneyler 2009 yaz aylarında Şekil 1.’ de şematik olarak gösterilen ve Makine Mühendisliği Bölümü Isı 
Tekniği laboratuarında bulunan eni, boyu ve yüksekliği sırasıyla 1.9 m, 3.7 m ve 2.4 m olan 
şartlandırma odasında yapılmıştır. Şartlandırma odasındaki mevcut 3450 W soğutma kapasitesindeki 
klima, nemlendirici ve nem alıcı vasıtasıyla şartlandırma odasının nemi, sıcaklığı ve ortamdaki hava 
hızı değerleri sabitlenebilmekte ve mevcut ölçüm cihazları ile ölçülebilmektedir. 
 
Deney kapsamında denekler klimanın bulunduğu yüzeye arkası dönük halde bilgisayar başında 
oturacak şekilde konumlandırılmışlardır. Şekil.1.’de gösterildiği gibi deneğin tam ensesi hizasından 
ortam sıcaklığı, nemi ve ortamdaki hava hızı ölçülebilmektedir. Deneyler esnasında deneğin ense deri 
sıcaklığı ölçümü yapılabilmektedir. Deneklerin konumu ve ölçüm noktaları yine Şekil 1’den açıkça 
görülebilmektedir. Deneklerin duvarlardan olan mesafelere göre oturma konumu da Şekil1’ de verilen 
üstten görünüşten açıkça görülebilmektedir. Denekler her deney sırasında sıcaklık, nem ve hava hızı 
kontrolü sağlanan ısıl konfor odasında 2 saat süre ile bulunmuşlardır. Deneyler denek vücudunun hem 
terli hem kuru hal için yapılmıştır.  
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Şekil 1. Şartlandırma Odasının Üstten Görünüşü ve İnsanın Duvarlara Göre Konumu 
 
Şartlandırma odası sıcaklığı, bağıl nemi ve deneğin sırt bölgesi hizasındaki hava hızı, Şekil 2’ de 
verilen 6 kanallı Testo 454 veri toplama cihazı ile ölçülerek, 15 dakikalık aralıklar ile kaydedilmiştir. Hız 
ölçüm probu Şekil 2.-(a) dan görülmektedir. Bu hız probu ile deneğin tam sırt hizasındaki hız değeri 
sürekli olarak ölçülmüş ve 15 dakika aralıklar ile kaydedilmiştir. Hız probu 0 m/s ile 20 m/s arasında 
ölçüm yapabilmektedir. Bu probun, 0 m/s ile 2 m/s ölçüm aralığında hassasiyeti ±0.03 m/s iken 2 m/s 
ile 20 m/s aralığında hassasiyeti ±0.2 m/s’ dir. 

 

 
 

Şekil 2. Testo 454 Veri Toplama Cihazı (a) Hava Hızı Ölçüm Probu (b) Ortam Sıcaklığı Ve Bağıl Nem 
Ölçüm Probu 

 
Yine her 15 dakikada bir kaydedilen sıcaklık ve nem ölçümlerinde kullanılan probda Şekil 2.-(b)’ de 
gösterilmektedir. Bu prob, %0 ile %100 bağıl nem aralığında ölçüm yapabilmektedir. %0 ile %9.9 bağıl 
nem aralığında hassasiyet ±%2, %10 ile %90 bağıl nem aralığında hassasiyet ±%1 iken %90.1 ile 
%100 bağıl nem aralığında hassasiyet ±%2 kadardır. Bu prob ile -20 

o 
C ile +70 

o 
C arasında sıcaklık 

ölçümü de yapılabilmektedir. -20 
o 
C ile -10.1 

o 
C sıcaklık aralığında hassasiyet ±0.5 

o 
C, -10 

o 
C ile +50 

o 
C sıcaklık aralığında hassasiyet ±0.4 

o 
C iken +50.1 

o 
C ile +70 

o 
C sıcaklık aralığında hassasiyet ±0.5 

o 
C’ dir. 

 
Deneyler esnasında oda içerisindeki yerel sıcaklık ve bağıl nem değerlerindeki değişimin ihmal 
edilebilir mertebelerde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca şartlandırma odası laboratuar ortamında olduğu 
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için direkt güneş ışınımı da almamaktadır. Bu nedenle duvar sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki 
fark ihmal edilebilir düzeydedir. Yani ortam sıcaklığı ile ortalama ışınım sıcaklığı hemen hemen eşittir. 

 
Daha öncede belirtildiği gibi, deneyler sırasında deneğin ense bölgesinden sıcaklık ölçümleri 
alınmıştır. Ense bölgesi deri sıcaklığı Şekil 3’ de gösterilen Comark C9008 termometre ile yapılmıştır. 
Bu termometrede kullanılan prob da yine Şekil 3’ de gösterilmiştir. Bahsedilen termometre 2 kanallıdır 
ve hassasiyeti +23 

o 
C’ de ±0.2 

o 
C kadardır. Şekilde görülen prob, termometreye uygun, K tipi, yüzey 

sıcaklık ölçümünde kullanılan bir prob türüdür. Bu prob için ölçüm aralığı -50 
o
C / +250 

o
C dir. Probun 

sıcaklığı algılama süresi 0.2 saniyedir. Prob uzunluğu 100 mm, uç çapı ise 7.5 mm dir.  
 

 
 

Şekil 3. Ense Bölgesi Deri Sıcaklığı Ölçümünde Kullanılan Termometre ve Yüzey Sıcaklığı Ölçüm 
Probu 

 
İç ortam sıcaklığı; 20 

o
C ile 26 

o
C arasında 2 

o
C aralıklar ile , hava hızı ise 0.2 m/s den 0.6 m/s ye 0.2 

m/s aralıkla değiştirilmiştir. Deri ıslaklığının ısıl konfor üzerine etkisini görmek için yaptığımız 
deneylerde, Denekler şartlandırma odasında girmeden 15 dakika evvel yaklaşık 30 

o
C de %70 bağıl 

nemde 15 dakika bisiklet sürme egzersizi yapmışlardır. Deneylerin haftalara göre hangi hal 
durumunda hangi sabit ve değişkende yapıldığı ve her kademede kaç deneğin kullanıldığı Tablo 1.’ de 
özetlenmiştir. 
 
Deneysel çalışmalar toplama 14 hafta sürmüştür, ilk 7 hafta deneklerin kuru hal için, ikinci 7 hafta ıslak 
hal için deneyler yapılmıştır. İlk dört hafta bağıl nem %50 ve iç ortam hava hızı 0.2 m/s de sabit tutulup 
iç ortam sıcaklığı 20 

o
C ile 26 

o
C arasında 2 

o
C aralıklar ile arttırılmıştır.5,6,7. Haftalar iç ortam 

sıcaklığı 24 
o
C de bağıl nem %50 de sabit tutulup hızı ise 0.2 m/s den 0.6 m/s ye 0.2 m/s aralıkla 

değiştirilmiştir. Aynı deneyler ikinci 7 haftada ıslak deriye sahip denekler içinde yapılmıştır. 
 
Bütün bunların yanı sıra, tüm deneyler sırasında deneklerin bulundukları ortamdan hissettikleri ısıl 
duyum da sorgulanmıştır. Isıl konfor ya da konforsuzluğun yani ısıl duyumun tespiti için “Tahmini 
Ortalama Oy (PMV)” indisi kullanılmıştır. PMV geniş bir insan grubunun ısıl ortama verdiği tepkiyi 
ortalama olarak tahmin edebilen 7 noktalı ölçeğe dayalı bir ısıl duyum indisidir. Bu ölçek şu şekildedir: 
 

+3 Sıcak 
+2 Ilık 
+1 Biraz ılık 
  0 Nötr 
- 1 Biraz serin 
- 2 Serin 
- 3 Soğuk 
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Tablo 1. Deneysel Çalışmalarda, Haftalara Göre Deney Ortamı İçin Sabit ve Değişkenler İle Denek 
Sayısının Durumu 
 

Hafta Hal Sabitler Değişken Denek Sayısı  

1-2-3-4 Kuru 0.2 m/s, 50%rh 20 
o 
C 

22 
o 
C 

26 
o 
C 

25 
25 
25 
 

5-6-7 Kuru 24 
o 
C, 50%rh 

 
0.2 m/s 
0.4 m/s 
0.6 m/s 

25 
25 
25 
 

8-9-10-11 Islak 0.2 m/s, 50%rh 20 
o 
C 

22 
o 
C 

26 
o 
C 

25 
25 
25 
 

12-13-14 Islak 24 
o 
C, 50%rh 

 
0.2 m/s 
0.4 m/s 
0.6 m/s 

25 
25 
25 
 

 
Deneylere, yaşları 20 ile 25 arasında değişen Tekstil ve Makine Mühendisliği Bölümünde lisans ve 
lisansüstü seviyede eğitim gören 25 erkek denek, gönüllü olarak katılmıştır. Şartları kabul eden 
gönüllü 25 adet erkek deneğe ait antropometrik özellikler ve bunların ortalamaları ile standart 
sapmaları Tablo 2.’ de sunulmaktadır. 

 
Tablo 2. Deneklere Ait Antropometrik Özellikler 
 

Cinsiyeti Denek sayısı Yaş Boy (m) 
 

Kilo  (kg) 
 

DuBois yüzey 
alanı 

(
2m )

  
 

Erkek 25 22.9 
± 

2.09 

1.78 
± 

0.07 

76.99 
± 

8.98 
 

1.94 
± 

0.14 

 
Deneyler sırasında deneklerden yazlık erkek giyimi olarak isimlendirilen giysi takımının giyilmesi 
istenmiştir. Bu giysi takımı pamuklu iç çamaşırı ve çorap ile polyester ve pamuk karışımı pantolon ve 
kısa kollu gömlekten ve tişört den oluşmaktadır. 

 
 

 
 
3.DENEY BULGULARI 
 
Bu çalışmada şartlandırma odasında, deneklerin terli ve kuru halleri için PMV sorgulaması ve ense 
sıcaklıklarının ölçümü yapılmıştır. Ölçümler ve PMV sorgulaması farklı hava hızlarında, sıcaklıklarında, 
hal şartlarında, sabit bağıl nem ve giysi direncinde yapılmıştır. Ölçüm sonuçları ve PMV sorgulamaları 
tablo ve şekillerle verilmiştir. 
 
Şekil 4’de 24

 o
C iç ortam sıcaklığı için farklı hava hızlarında deri sıcaklığının değişimi verilmiştir. 0.2 

m/s hava hızı için ıslak deri için sıcaklık 2 saat içinde yaklaşık 2 
o
C azalmaktadır. Başlangıç da ıslak 

derinin sıcaklığı kuru deri sıcaklığından 1 
o
C düşük iken bu sıcaklık farkı 2 saat içersinde 3 

o
C ye 

artmaktadır.0.4 m/s ve 0.6 m/s hava hızı için sıcaklık değişimleri ıslak ve kuru hal için hemen hemen 
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aynıdır, her iki hava hızındada 2 saat boyunca ıslak hal için ense sıcaklığı kuru hale göre 1
o
C daha 

düşüktür.  
 
0.2 m/s hava hızında, kuru hal için ense sıcaklığı ilk 60 dakika azalmakta daha sonra artmaktadır, bu 
artışın sebebi vücut ısı balans mekanizmalarının harekete geçmesi ve ense sıcaklığının artmasına 
neden olmasıdır. Benzer durum 0.6 m/s hava hızı içinde geçerlidir, 80 dakikadan sonra ense 
sıcaklığında bir artış görülmektedir.  

 
Şekil 4. 24 

o
C İç Ortam Sıcaklığında Farklı İç Hava Hızlarında Ense Sıcaklığının Zamana Bağlı 

Değişimi 
 

Şekil 5’de 0.2 m/s hava hızı farklı hava sıcaklıklarında deri sıcaklığının değişimi verilmiştir. 20 
o
C iç 

ortam sıcaklığında ıslak ve kuru hal için için ense sıcaklığı birbirine paralel azalmaktadır, nispeten 
düşük bir sıcaklık değeri olan 20 

o
C iç ortam sıcaklığında vücudun ısı balans mekanizması harekete 

geçmiyor ve ıslak ve kuru hal için ense sıcaklığı zamana bağlı olarak sürekli düşüyor, Kuru hal için 22 
°C iç ortam sıcaklığındada ense sıcaklığı zamana bağlı olarak sürekli düşerek benzer bir davranış 
sergiliyor, Kuru ve ıslak hal arasındaki 1 

o
C lik fark 2 saat sonunda azalıyor. 26 

o
C iç ortam 

sıcaklığında kuru hal için ense sıcaklığı yaklaşık 0.5 
o
C azalıyor sonra artıyor ve başlangıç değerine 

ulaşıyor, Islak hal için yaklaşık 1.5 
o
C azalıyor ve sonra az miktarda artış gösteriyor, bu artış vücut ısı 

balans mekanizmasının harekete geçtiğinin bir göstergesidir. Islak ve kuru hal için sıcaklık farkı sürekli 
artmakta ve 2

o
C ulaştığında son bulmaktadır.  
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Şekil 5. 0.2 m/s Hava Hızında Farklı İç Hava Sıcaklıklarında Ense Sıcaklığının Zamana Bağlı Değişimi 
 
Bu çalışmadan elde edilen önemli bir noktada Şekil 6’ da gösterilmektedir. Islak hal için 22 

o
C iç ortam 

sıcaklığında ve 0.2 m/s iç hava hızında ve 24 
o
C iç ortam sıcaklığında ve 0.4 m/s iç hava hızında ense 

sıcaklıklarının değişimi verilmiştir. Bu iki farklı iklimlendirme koşulunda ense sıcaklıkları birbirine 
yakındır, aynı durum kuru hal içinde geçerlidir, bu durum gösteriyorki hava sıcaklığını 2 

o
C arttırırken 

hava hızını 0.2 m/s arttırmak insan üzerinde aynı ısıl konforu sağladığı görülmüştür.  

 
Şekil 6. İki faklı iklimlendirme koşulunda ense sıcaklığının zamana bağlı değişimi 
 

Deneklerin PMV sorgulamasına verdiği cevaplar Tablo 3’de verilmiştir. Islak ve kuru hal için, 20 
o
C ve 

22 
o
C iç ortam sıcaklıklarında PMV değerleri -1 in altındadır. 0.4 m/s ve 0.6 m/s hava hızında ıslak ve 

kuru hal için PMV değerleri -1 altında veya yakındır.   
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Tablo 3. Deneklerin PMV Sorgusuna Verdiği Cevaplardan Elde Edilen Ortalama PMV Değerleri 
 

 Hal 

İç Ortam Şartları Kuru Hal  Islak Hal 

Sıcaklık    
20 

o 
C, 0.2 m/s -1.75  -1.75 

22 
o 
C, 0.2 m/s -1.33   -1 

24 
o 
C, 0.2 m/s -0.5  -0.5 

26 
o 
C, 0.2 m/s +0.75  -0.25 

Hava Hızı    
0.2 m/s, 24 

o 
C -0.5  -0.5 

0.4 m/s, 24 
o 
C -0.75  -1.16 

0.6 m/s, 24 
o 
C -1.25  -1.5 

 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Yapılan Deneysel çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkabilir. 

 

 Islak hal için deri sıcaklığı kuru hale göre daha düşüktür. Bunun sebebi ıslak deri yüzeyinden 
olan kütle transferi (buharlaşma) ile gerçekleşen ısı transferidir. Bu durum iklimlendirilmiş 
ortamlara terli olarak giren insanlar için önemlidir.  

 Deneklerin Ortalama PMV değerlerine bakıldığında, 0.2 m/s iç hava hızı ve 24 
o
C iç ortam 

sıcaklığının insan için konfor şartlarının sağladığı, digger taraftan ise, PMV değerlerine 
bakıldığında,  0.4 m/s iç hava hızı ve 26 

o
C iç ortam sıcaklığının aynı ısıl konforu sağladığı 

görülmektedir. 

 Bu çalışmadan önemli çıkarılacak diğer bir sonuç ise, havanın sıcaklığını 2 
o
C düşürmek 

yerine havanın hızını 0.2 m/s arttırmakla aynı ısıl konforun sağlandığıdır. Bu sonucun klima 
kontrolünde kullanılması durumunda, klimaların enerji tüketimini azaltacaktır. Fanın harcadığı 
enerjinin düşük olduğu, kompresörün harcadığı enerjinin ise çok büyük olduğu 
düşünüldüğünde, bu uygulama ile önemli bir enerji tasarrufu yapılabilr.  
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ÖZET 
 
Ortam ışınım sıcaklığı, ısıl çevreden memnun olunan düşünce hali olarak tanımlanan ısıl konforu 
etkileyen 4 çevresel 2 kişisel parametre olarak ayrılan 6 temel unsurdan biridir. İklimlendirilen 
hacimlerdeki sıcak veya soğuk yüzeyler ortam ışınım sıcaklığının değişimine neden olarak, ortam 
standartlarda önerilen çevresel parametrelerde olsa bile, hacmi kullananlar için konforsuzluğa sebep 
olabilmektedir. Bu çalışmada farklı ışınım sıcaklıklarının ısıl konfor üzerine etkisi teorik ve deneysel 
olarak incelenmiştir. Teorik incelemede vücudu 16 ayrı parçaya ayırarak inceleme yapabilen 2-noktalı 
Gagge modeli vasıtasıyla oluşturulan simülasyondan yararlanılmıştır. Deneysel çalışmalar ise yoğun 
güneş ışınımı alan bir odanın iklimlendirilmesi esnasında yapılmıştır. Oda sıcaklığı, nemi ile ortamdaki 
hava hızı sabit tutulurken, yüksek ışınım sıcaklığı nedeniyle ortamda bulunan insanın farklı vücut 
parçalarında oluşan sıcaklık asimetrisi termal kamera ile tespit edilmiştir. Çalışma, ortam ışınım 
sıcaklığının, ortam kuru termometre sıcaklığından farklı olması durumunda konforsuzluk oluşumuna 
sebebiyet verebileceğini göstermesi açısından önemlidir.  
 
Anahtar kelimeler: Ortam ışınım sıcaklığı; ısıl konfor; simülasyon; deneysel analiz 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 

Mean radiant temperature is one of the 6 primary parameters (4 environmental and 2 personal) that 
have an effect on the thermal comfort which is defined as “that condition of the mind in which 
satisfaction is expressed with the thermal environment”. Hot or cold surfaces inside the conditioned 
spaces cause mean radiant temperature variations and that results as discomfort over the people in 
the space even if the conditioned space has the environmental parameters recommended in the 
standards. In this study, the effect of various mean radiant temperatures on the thermal comfort is 
investigated both theoretically and experimentally. 2-node Gagge model that separates the human 
body into 16 different segments is used in the simulation for the theoretical analysis. The experimental 
analysis is performed during the conditioning of a high solar radiation receiving space. The 
temperature asymmetry over the different parts of human body as a result of the high radiant 
temperature is determined by the thermal camera images. During the experimental analysis, the 
ambient temperature and humidity along with the air velocity inside the room is fixed. The present 
study is important in terms of showing that the discomfort might appear in case the ambient radiation 
temperature is different than the room dry bulb temperature. 
 
 
Keywords: Mean radiant temperature; thermal comfort; simulation; experimental analysis 
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1. GİRİŞ 
 
Çok çeşitli teknolojiler ve sistemler vasıtasıyla günümüzde yaygın olarak kullanılan iklimlendirme 
sistemlerinin amacı; bu ortamı kullanan insanlara kabul edilebilir kalitede konforlu ve temiz iç ortam 
havası hazırlamaktır. İklimlendirme işlemi yapılacak bir hacim için uygun sistemin seçimi, sistemin 
ekonomikliği ve güvenilirliğinin yanında hacimde çalışan veya ikamet edenler için ısıl konforun 
sağlanması da konuyla ilgili mühendislerin ilgi alanına girmektedir. Isıl konfor şüphesiz ki iş verimini ve 
üretkenliği etkileyen önemli etkenlerden biridir. Isıl konfor insan boyutları, yaşı, cinsiyeti gibi birçok 
parametreye bağlı olsa bile en genel anlamda ısıl konforu etkileyen parametreler kişisel ve çevresel 
parametreler olarak sınıflandırılabilir. Ortam sıcaklığı, ortam bağıl nemi, ortam hava hızı ve ortalama 
ışınım sıcaklığı çevresel parametreler olarak adlandırılırken, kişisel parametreleri ise kişinin metabolik 
aktivite düzeyi ve giyinme durumu oluşturmaktadır. 
 
İnsan vücudu, kullandığı besin ve teneffüs edilen oksijen ile düşük sıcaklıklı ısı yayan ve mekanik iş 
üreten termodinamik bir sistem gibi düşünülebilir. Vücutta üretilen metabolik enerji taşınım ve ışınım 
ile duyulur ısı olarak ve buharlaşma ile gizli ısı olarak deriden ve solunum ile ciğerlerden bulunulan 
çevreye atılır. Bulunulan ortamın konforlu hissedilmesi için vücutta üretilen enerjinin vücuttan çevreye 
atılan enerjiye eşit olması gerekmektedir. Vücut, yaşamsal organların fonksiyonlarının zarar 
görmemesi için,  çevresel şartlar ne olursa olsun vücut iç bölme sıcaklığını 36.8 

o
C de tutmak için 

kompleks fizyolojik denetim mekanizmalarına sahiptir. Vücut bulunduğu çevre ile ne kadar kolay bir 
şekilde enerji dengesini kurabiliyorsa, yani fizyolojik denetim mekanizmaları ne kadar az devreye 
giriyorsa, bulunduğu ortamı o denli konforlu hisseder [1,2]. Yine de belirli bir ortam şartında tüm 
insanların kendilerini tamamen konforlu hissetmedikleri bilinen bir konudur. 
 
İklimlendirilen hacimlerdeki sıcak veya soğuk yüzeyler ortam ışınım sıcaklığının değişimine neden 
olarak, ortam standartlarda önerilen çevresel parametrelerde olsa bile, hacmi kullananlar için 
konforsuzluğa sebep olabilmektedir. Bu çalışmada farklı ışınım sıcaklıklarının ısıl konfor üzerine etkisi 
teorik ve deneysel olarak incelenmiştir. Teorik incelemede vücudu 16 ayrı parçaya ayırarak inceleme 
yapabilen 2-noktalı Gagge modeli vasıtasıyla oluşturulan simülasyondan yararlanılmıştır. Deneysel 
çalışmalar ise yoğun güneş ışınımı alan bir odanın iklimlendirilmesi esnasında yapılmıştır. Oda 
sıcaklığı ve nemi ile ortamdaki hava hızı sabit tutulurken, yüksek ışınım sıcaklığı nedeniyle ortamda 
bulunan insanın farklı vücut parçalarında oluşan sıcaklık asimetrisi termal kamera ile tespit edilmiştir.  
 
 
 
 
2. MODEL VE SİMÜLASYON 
 
Simülasyonda, vücut parçaları arasındaki lokal sıcaklık farkların tespiti için, 2 bölmeli Gagge modeli 16 
ayrı vücut parçasına uygulanarak inceleme yapılmıştır [3,4]. Yani 2 bölmeli Gagge modeli 16 ayrı 
vücut parçasına uygulanarak simülasyon modeli oluşturulmuştur. Model detaylı bir şekilde sunulmuş 
olsa da daha fazla bilgiye Atmaca [5], Atmaca ve Yiğit [6] ve Atmaca ve ark. [7]’ den ulaşılabilir: 

 

  ),(),(),(),( ,  iQiEiCWMiS skcrresrescr   (1) 

 

 ),(),(),(),(),( ,  iEiRiCiQiS skskcrsk    (2) 

 
Bu denklemlerde i vücut parçasını, θ ise zaman adımını temsil etmektedir. Modelde, vücut parçaları 
arasında iletimle ve kan akışı ile parçalar arasında taşınımla olan ısı transferi vücut parçalarının 
sıcaklıkları arasındaki fark çok küçük olduğu için ihmal edilmiştir. Bu durumda 16 parçalı modelde, 
eşitlik (1) ve (2) şu şekilde ifade edilebilir: 

 

    )(//),(.).(.)(1),( , iAdidTcimiS crbpcr     (3) 

 

  )(//),(.).().(),( , iAdidTcimiS skbpsk     (4) 
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Modelde “i” vücut parçası numarasını temsil etmektedir ve temsil ettiği vücut parçası ve bu parçalara 
ait yüzey alanı ve ağırlık değerleri Tablo 1’ de sunulmaktadır. Her bir vücut parçası için başlangıç deri 
Tsk(i,0) ve kor Tcr(i,0) sıcaklıkları bu parçaların nötr değerleri olarak alınmıştır. Vücut parçalarının nötr 
kor ve deri sıcaklıkları ile ortalama nötr kor ve deri sıcaklığı değerleri yine Tablo 1’ de verilmektedir. 
Belli bir zaman adımı için kor ve deride depolanan enerjinin tespitinden sonra, o zaman adımının 
sonunda oluşan yeni sıcaklıklar dTcr/dθ ve dTsk/dθ türevlerinin ileri sonlu farklara açılımı ile bulunabilir. 
Başlangıç değerler bilindiğine göre belli bir θ zaman adımı sonra vücut parçası deri ve kor sıcaklığı şu 
şekilde hesaplanabilmektedir: 
 

  bp

cr
crcr

cim
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iTiT
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).().,(
),()1,(









   (5) 
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sk
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cim
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   (6) 

 
Deri yüzeyinden duyulur ısı kaybı giysilerden geçerek, insanın bulunduğu ısıl ortama olur. Bu yol seri 
bir devre olarak düşünülebilir ve deri yüzeyi ile giysi dış yüzeyi arasındaki giysi yalıtımı, giysi dış 
yüzeyi ile ortam arasındaki dirençten oluşur. Deriden ışınım ve taşınım ile olan duyulur ısı kaybı her bir 
vücut parçası için zamana bağlı olarak şu şekilde hesaplanabilir; 

 

  )(/)(),(),(),( iRiTiTiRiC tosk      (7) 

 
Ta çevre sıcaklığı ve Tr ışınım sıcaklığı olmak üzere eşdeğer sıcaklık, 

 

)/().)(.()( cracrro hhThiThiT     (8) 

 
şeklinde tanımlanmaktadır. Eşitlik (8)’ den görüleceği üzere eşdeğer sıcaklık To vücut parçasına göre 
değişebilmektedir. Çünkü her bir vücut parçasını etkileyen ışınım sıcaklığı farklıdır ve kişiyi çevreleyen 
yüzeyler ile vücut parçası arasındaki görüş faktörüne bağlı olarak değişmektedir. Zaten eşitlikten 
görüleceği üzere ışınım sıcaklığı Tr vücut parçasına bağlı olarak verilmiştir. Işınım sıcaklığı, kişiyi 
çevreleyen yüzeylerin sıcaklıklarına ve bu yüzeylerin kişiye göre konumlarına bağlı olarak 
hesaplanabilmektedir. Yapı malzemelerinin birçoğu yüksek yayma katsayısı değerlerine sahip olduğu 
için, yüzeylerin tümü siyah cisim gibi düşünülebilmektedir. Kişiyi çevreleyen yüzeyler arasındaki 
sıcaklık farkı düşük ise ışınım sıcaklığı şu şekilde tespit edilebilmektedir [1]: 

 

NpNppr FTFTFTT   .......... 2211  (9) 

 
Bu denklemde; 

 
TN = N. yüzeyin sıcaklığı, 

o
C 

FP-N = N. yüzey ile kişi arasındaki görüş faktörü 
 

olarak tanımlanmaktadır. 
 

16 parçalı model için her bir vücut parçasını etkileyen ışınım sıcaklığı ise şu şekilde 
hesaplanabilmektedir: 

 





N

m

r miFmTiT
1

),().()(    (10) 

 
Bu denklemde m yüzey numarasını temsil etmektedir. i. vücut parçası ile m. yüzey arasındaki görüş 
faktörü ise F(i,m) olarak gösterilmektedir. Modelde her bir vücut parçasının ortamda bulunan duvar 
yüzeyleri ile arasındaki görüş faktörü [16,7] boyutunda 2 boyutlu bir matris ile verilmiştir. Bu matriste 
kullanılan değerler, yani kişi ile kişiyi çevreleyen yüzeyler arasındaki görüş faktörü F(i,m), Tablo 2.’ de 
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verilmektedir. Bahsedilen tablodan görülebileceği üzere, her bir vücut parçasının, vücudun geriye 
kalan tüm kısmıyla olan görüş faktörü de mevcuttur. Bu durumda Eşitlik (10) ile yapılan 
hesaplamalarda gerekli olan yüzey sıcaklıklarının bir tanesi de vücut deri ortalama sıcaklığıdır. Vücut 
deri sıcaklığı çok geniş bir aralıkta değişim göstermediği için, hesaplamalarda nötr ortalama deri 
sıcaklığı değeri olan 33.84 

o
C değeri kullanılmış, zamana bağlı bir iterasyona gidilmemiştir.   

 
Tablo 1. Simülasyonda Kullanılan Vücut Kısımları ve Bu Kısımlara Ait Değerler [8]. 
 

i Vücut Kısmı Yüzey Alanı 
A(i) (m

2
) 

Ağırlığı m(i) 
(kg) 

Nötr deri 
sıcaklığı (

o
C) 

Nötr kor 
sıcaklığı (

o
C) 

1 Sol ayak 0.056 0.480 33.9 35.1 
2 Sağ ayak 0.056 0.480 33.9 35.1 
3 Sol diz altı 0.112 3.343 33.4 35.6 
4 Sağ diz altı 0.112 3.343 33.4 35.6 
5 Sol bacak 0.209 7.013 33.8 35.8 
6 Sağ bacak 0.209 7.013 33.8 35.8 
7 Pelvis 0.221 17.57 33.4 36.3 
8 Baş 0.140 4.020 35.6 36.9 
9 Sol el 0.050 0.335 35.2 35.4 

10 Sağ el 0.050 0.335 35.2 35.4 
11 Sol dirsek altı 0.063 1.373 34.6 35.5 
12 Sağ dirsek altı 0.063 1.373 34.6 35.5 
13 Sol kol 0.096 2.163 33.4 35.8 
14 Sağ kol 0.096 2.163 33.4 35.8 
15 Göğüs 0.175 12.40 33.6 36.5 
16 Sırt 0.161 11.03 33.2 36.5 

 Tüm vücut 1.87 74 33.84 35.94 
*
Ortalama değerler hesaplanarak tespit edilmiştir. 
 
Tablo 2.’ de sunulan görüş faktörleri değerleri Sorensen [9]’ den alınmıştır. Bahsedilen çalışmada 
verilen bu görüş faktörleri nümerik bir metot ile hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda ihtiyaç duyulan ısıl 
mankenle ilgili detaylı yüzey alanı bilgisi doğruluğu, 0.5 mm civarında olan lazer tarama metodu ile 
yapılmıştır. Modelde kullanılan ısıl manken giyimsizdir ve oturma pozisyonundadır. Çalışmada ısıl 
mankenin, uzunluğu, genişliği ve yüksekliği sırasıyla 2.95 m, 2.95 m ve 2.4 m olan bir odada olduğu 
göz önünde bulundurulmuştur. Isıl mankenin burnunun ucu duvarlar arasına 1.25 m yükseklikte 
merkezlidir. Diğer taraftan ısıl mankenin ayakları yerden 20 mm yüksekte kabul edilmiştir. Sorensen 
[9] tarafından hesaplanan ve Tablo 2.’ de sunulan görüş faktörlerinin nümerik hesabında kullanılan 
kabuller bu şekildedir.   
 
Tablo 2. Simülasyonda Kullanılan Görüş Faktörleri [F(i,m) (%)].(Vücudun Simetrik Yapısından Dolayı 
Sadece Vücudun Sol Bölümü Tabloda Gösterilmiştir.) [9]. 
 

 Pelvis Göğüs Sırt Baş Sol 
Ayak 

Sol 
diz altı 

Sol 
bacak 

Sol el Sol 
dirsek 

altı 

Sol 
kol 

Zemin 23.7 11.6 14.2 9.58 51.5 36.9 34.7 31.3 17.6 12.3 
Tavan 8.20 14.3 12.9 20.5 6.01 4.42 10.3 3.54 6.79 11.9 
Ö.D. 11.0 30.9 0.93 12.9 11.2 18.0 10.8 8.78 13.8 14.1 
A.D. 24.5 0.87 41.2 15.4 4.65 6.75 4.19 9.81 13.0 17.4 
So.D. 10.1 11.9 9.95 16.3 13.3 15.2 15.4 16.4 19.8 23.2 
S.D. 9.95 12.6 9.37 16.2 6.89 8.04 5.10 2.34 3.08 1.82 

Vücut 12.6 17.9 11.5 9.16 6.45 10.7 19.6 27.8 25.8 19.4 

Ö.D.: Ön Duvar, A.D.:Arka Duvar, So.D.: Sol Duvar, S.D.: Sağ Duvar 
 
Deriden buharlaşma ile olan ısı kaybı Esk, deri yüzeyi ile ısıl ortam arasındaki su buharı basıncı farkına 
ve deri ıslaklığına bağlıdır. İfade her bir bağımsız vücut parçası için, zamana bağlı olarak  
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  )(/),().,(),( ,, iRpipiwiE teassksk     (11) 

 
şeklinde yazılabilir.  
 
Eşitlik (11)’ den görüleceği üzere, buharlaşma ile olan ısı transferinin tespiti için ilk önce deri ıslaklığı w 
bulunmalıdır.  Deri ıslaklığı, aynı bir verim ifadesi gibi, gerçek buharlaşma ile ısı transferinin (Esk), aynı 
koşullar altında tamamen ıslak (w=1) deriden gerçekleşebilecek maksimum buharlaşma ile ısı 
transferine (Emax) oranı olarak tanımlanmaktadır ve şu şekilde ifade edilebilir: 

 

maxE

E
w sk   (12) 

 
Buharlaşma ile olan ısı kaybı (Esk) iki şekilde gerçekleşir. Bunlar, vücuttan salgılanan terin 
buharlaşması (Ersw) ve suyun deriden doğal difüzyonu (Edif) olarak isimlendirilmektedir ve buharlaşma 
ile olan ısı transferi (Esk) bu iki mekanizmanın toplamı ile; 

 

difrswsk EEE    (13) 

 
olarak tanımlanmaktadır.  

 
Salgılanan terin buharlaşması ile meydana gelen ısı transferi (Ersw): 

 

fgrswrsw hmE .
.

    (14) 

 
şeklinde yazılabilmektedir. Burada hfg suyun buharlaşma gizli ısısı (30 

o
C sıcaklıkta 2430 kJ/kg dır), 

mrsw ise birim zamanda üretilen ter olarak tanımlanmaktadır. İfadeden görüleceği üzere, bu ısı transferi 
miktarı salgılanan ter miktarına bağlıdır. Birim zamanda salgılanan ter ile ilgili ifade ileriki bölümlerde 
sunulacaktır. Vücuttaki terin buharlaşması ile olan buharlaşma ısı kaybının vücuttan olan maksimum 
buharlaşma ile ısı kaybına (w=1 için olan buharlaşma ısı kaybı) oranı (wrsw) ise; 

 

maxE

E
w rsw

rsw     (15) 

 
şeklinde tanımlanmaktadır. Eğer vücutta terleme yok ise deri ıslaklığı difüzyona bağlı olarak 0.06 
kadardır [1]. Aktif ter salgısı mevcut ise difüzyona bağlı ıslaklık değeri olan 0.06, sadece vücudun terli 
olmayan bölümüne uygulanır. Bu durumda difüzyona bağlı olarak gerçekleşen buharlaşma ısı kaybı; 

  

  max.06.0.1 EwE rswdif     (16) 

 
olarak tanımlanmaktadır.  

 
Bu denklemler vasıtasıyla deri ıslaklığı (w) şu şekilde ifade edilebilir: 

 

max

94.006.0)1(06.0
E

E
wwwww rsw

rswrswdifrsw    (17) 

 
Bu eşitlik 16 parçalı model için zamana bağlı olarak simülasyonda şu şekilde ifade edilmiştir: 

 

),(

)(
94.006.0),(

max 




iE

E
iw rsw  (18) 
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Eşitlik (18)’ e dikkat edilirse, terin buharlaşması ile gerçekleşen ısı kaybı (Ersw), vücut parçasından 
bağımsız, sadece zamana bağlı olarak ifade edilmiştir. Çünkü bu kayıp birim zamanda salgılanan ter 
miktarına bağlıdır ve nasıl hesaplanacağı ileride sunulacaktır. Birim zamanda üretilen ter miktarının 
birimi [kg/m

2
s]’ dir. Yani üretilen ter bütün vücuda üniform dağılımlıdır. Bu miktara bağlı olan Ersw 

değerinin birimi de [W/m
2
]’ dir. Yani, terin buharlaşması ile gerçekleşen ısı kaybı da vücut üzerinde 

üniform dağılımlıdır.  Birim zamanda üretilen ter miktarı sıcaklık denetim sinyallerine bağlıdır ve bu 
sinyallerde tüm vücut için tanımlanmıştır. Bu nedenle salgılanan ter miktarı ve buna bağlı terleme ile 
olan buharlaşma kaybı vücut parçasından bağımsız olarak belirli bir zaman adımı için vücut ortalama 
kor ve deri sıcaklığı için hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar ilerleyen kısımlarda detaylı olarak 
açıklanacaktır.  

 
Deri ıslaklığı tespit edildikten sonra, deriden olan buharlaşma ile ısı transferi, 

 

),().,(),( max  iEiwiEsk    (19) 

 
bağıntısından hesaplanabilmektedir.  

 
Solunum ile vücuttan bulunduğu çevreye duyulur ve gizli olarak ısı transferi meydana gelir. Çünkü 
hava bulunulan ortam sıcaklığı ve neminde teneffüs edilir ve tekrar bulunulan ortama, hemen hemen 
vücut kor sıcaklığına çok yakın bir sıcaklıkta ve doymuş olarak geri verilir.  Hem sıcaklık farkından 
dolayı duyulur, hem de buharlaşma ile gizli olarak meydana gelen toplam solunum ile gerçekleşen ısı 
transferi [1]; 

 

  Daaresres ApMTMiEiC /)87.5.(.0173.0)34.(.0014.0),(),(     (20) 

 
şeklinde hesaplanabilir.  

 
İnsan vücudu, bulunduğu ortam ile ısıl dengeyi fizyolojik denetim mekanizmalarının minimum seviyede 
devreye girmesi ile sağlıyorsa vücut fizyolojik ısıl nötr halindedir. Fizyolojik ısıl eylemsizlik halinde 
insan vücudu bulunduğu ortamı sıcak veya soğuk hissetmediği bir denge sıcaklığındadır ve bu 
durumda fizyolojik denetim mekanizmaları devreye girmez. İnsan soğuk bir ortamda bulunursa deriden 
ortama olan ısı kaybı artar ve ısıl eylemsizlik hali kaybolur. Bu durumda vücut, damarların kısılması 
(vazokonstriksiyon) ile deriye olan kan akışını azaltarak, deriyi ve deriye yakın dokuları soğuturken iç 
dokuların sıcaklığını korumuş olur. İnsan sıcak bir ortamda bulunursa ortama istenildiği düzeyde ısı 
transferi olmaz ve yine ısıl eylemsizlik hali kaybolur. Bu durumda vücut, damarların genişlemesi 
(vazodilasyon) ile deriye olan kan akışını arttırarak, deri sıcaklığını kor sıcaklığına yaklaştırmış olur. 
Isıl eylemsizlik halinin oluştuğu nötr vücut sıcaklıkları daha önce her bir vücut parçası için ve alan 
ağırlıklı ortalama olarak tüm vücut için Tablo 1’ de sunulmuştu. Vücut sıcaklığının nötr değerden 
sapması ile deriden ve kor tabakasından gelen sıcaklık denetim sinyalleri ile vazomotor, terleme, 
titreme gibi sıcaklık denetim mekanizmalarının harekete geçme ve yönetilme şekillerini açıklayan 
bağıntılar laboratuarlarda yapılan deneyler sonucu elde edilmiştir. Sıcaklık denetim mekanizmalarını 
beş sinyal başlatmaktadır [1]. Bu sinyaller,  
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şeklinde ifade edilmektedir. Burada WSIGcr kordan gelen ılık sinyal, CSIGcr kordan gelen soğuk sinyal, 
WSIGsk deriden gelen ılık sinyal, CSIGsk deriden gelen soğuk sinyal ve WSIGb vücuttan gelen ılık 
sinyal şeklindedir ve bu sinyaller sadece pozitif değerler alırlar.  

 
Deri ve kor sıcaklığının ağırlıklı ortalaması olarak vücut ortalama sıcaklığı zamana bağlı olarak, 

 

  )(.)(1)().()( ,,,  mcrmskmb TTT    (26) 

 
şeklinde hesaplanabilmektedir. 

 
Vazomotor denetim mekanizması kor ve deri bölgesinden gelen sıcaklık sinyalleri ile meydana gelir. 
Kan akışı, kor ve deri bölgesi sıcaklıklarının nötr değerlerinden sapmalarından etkilenir ve kor ile deri 
tabakası arasındaki kan akış debisi şu şekilde ifade edilebilir.  
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Gagge modelinde, kor bölgesinden deri bölgesine vücut dokularından olan iletim ve kan akışı ile olan 
taşınımla ısı geçişi, her bir vücut parçası için zamana bağlı olarak; 
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şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu bağıntıda, 

 
K = kor ile deri arasındaki etkin iletim katsayısı (5.28 W/m

2
K) 

cp,bl = kanın özgül ısısı (4187 J/kg.K) 
 

olarak ifade edilmektedir [1]. Vücut kütlesinin deri bölgesinde bulunan oranı , kan akış debisi mbl’ den 
etkilenir ve zamana bağlı olarak şu şekilde ifade edilebilir: 
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Terleme ile oluşan buharlaşma ısı kaybının hesaplanmasında birim zamanda üretilen ter miktarı 
önemlidir ve zamana bağlı olarak şu şekilde ifade edilebilir:  

 7.10/)(exp).(.107.4)( 5
.

 skbrsw WSIGWSIGxm   (30) 

 
Üretilen ter miktarının hesaplanmasından sonra deri ıslaklığının tespitinde önemli olan terin 
buharlaşması ile meydana gelen ısı kaybı 16 parçalı modelde zamana bağlı olarak şu şekilde 
hesaplanabilir: 
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Çok soğuk ortamlarda vücudun ısıl dengesini korumak için vazokonstriksiyona göre daha etkili olan 
titreme yolu ile metobolik enerji, dinlenme durumuna göre üç kat kadar yükselebilir. Titreme ile 
metabolik enerji üretimi, 
 

 )().(4.19)(  crskshiv CSIGCSIGM   (32) 

 
şeklinde hesaplanabilmektedir. Toplam metobolik enerji M, vücudun olağan hareketi ile üretilen Mact ile 
titreme enerjisi Mshiv’ in toplamına eşittir. 
 

)()(  shivact MMM   (33) 

 
Vücudun olağan hareketi ile üretilen ısı miktarları çok çeşitli aktiviteler için kaynaklarda mevcuttur 
[1,10,11].  
 
16 parçalı modelde her bir vücut parçası bağımsız olarak ele alındığı için, duyulur ısı kaybının 
tespitinde, bu parçaların her birini etkileyen toplam ısıl direncin hesaplanması gereklidir. Her bir vücut 
parçasını etkileyen toplam ısıl direnç, giysi tabakasını oluşturan kumaşların iletim dirençleri (Rf), giysi 
tabakaları arasında kalan durgun havanın iletim ve ışınım direnci (Ral) ve dış ortam hava tabakası 
taşınım ve ışınım direncinden (Ra) oluşur. Toplam ısıl direnç; 
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şeklinde her bir vücut parçası için zamandan bağımsız olarak hesaplanabilmektedir [12]. Bu ifadede, 

 
i = direnç hesabı yapılacak olan vücut parçası 
j = giysi tabakası 
nl = vücut parçasını kaplayan giysi tabakası sayısı 
r = yarıçap 

 
olarak verilmiştir. Giysi takımlarını oluşturan kumaşların ısıl ve buharlaşma dirençleri McCullough ve 
ark. [12] tarafından tablo halinde verilmiştir. Geliştirilen model ile oluşturulan simülasyonda kumaşların 
ısıl ve buharlaşma dirençleri [44,2] boyutunda bir matris olarak mevcuttur.  

 
Vücut parçalarından olan buharlaşma ile ısı kaybının bulunması için ise giysi toplam buharlaşma 
direncinin hesaplanması gereklidir. Aynı ısıl dirençte olduğu gibi toplam buharlaşma direnci de 3 farklı 
direnci içermektedir. Bunlar giysi takımını oluşturan kumaşların buharlaşma direnci (Re,f), giysi 
katmanları arasında kalan durgun havanın buharlaşma direnci (Re,al) ve dış ortam hava tabakası 
buharlaşma direnci (Re,a) olarak sıralanabilir. Her bir vücut parçası için toplam buharlaşma direnci; 
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şeklinde ısıl dirence benzer olarak zamandan bağımsız hesaplanabilmektedir [12]. 

 
Isıl konfor veya konforsuzluğun tespiti için ise PMV indeksi kullanılmıştır. PMV geniş bir insan 
grubunun ısıl ortama verdiği tepkiyi ortalama olarak tahmin edebilen 7 noktalı ölçeğe dayalı bir ısıl 
duyum indisidir.  Bu ölçek şu şekildedir: 0 Nötr, ±1 biraz ılık / biraz serin, ±2 ılık / serin, ±3 sıcak / 
soğuk. PMV indeksinin hesap metodu ISO 7730 [11]’ de sunulmaktadır. Hesaplamalarda geçici rejim 
enerji dengesi metodu (ya da Gagge model) kullanıldığı için zamana bağlı değişimler de göz önünde 
bulundurulmuş, ISO 7730 [11]’ e göre, 1 saat için zaman ağırlıklı ortalama PMV değeri dikkate 
alınmıştır. İlk olarak, her bir vücut parçası için ısıl yük (L) belirlenmiş ve daha sonra vücut üzerindeki 
toplam yük hesaplanmıştır: 
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Daha sonra, zamana bağlı PMV indeksi bulunmuş ve 1 saatlik periyot için zaman ağırlıklı ortalama 
PMV değeri aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır [7]: 

 

  totalLMPMV 028.0)036.0exp(303.0)(     (38) 
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Detaylı olarak açıklanan 16 parçalı 2 bölmeli Gagge modeli vasıtasıyla geliştirilen simülasyon ile 
insanın bulunduğu ısıl ortama verdiği tepkiler tayin edilmeye çalışılmıştır. Yazılım Compaq Visual 
Fortran 6 programı kullanılarak yapılmıştır. 

 
 
 
 

3. KONFOR MODELİNİN GEÇERLİLİĞİ 
 
16 parçalı 2 bölmeli Gagge modelinden elde edilen sonuçların güvenilirliğini göstermek için, modelden 
elde edilen sonuçlar literatürde mevcut deneysel veriler ve simülasyon sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 
Raven ve Horvath [13], yaptıkları çalışmada, insanların soğuk etkiye verdikleri cevabı deneysel olarak 
incelemiştir. Çalışmada 11 gönüllü erkek denek kullanılmıştır. Denekler 28 ± 1 

o
C sıcaklık, %45 ± %2 

nem seviyesindeki odadan 5 ± 1 
o
C sıcaklıktaki, %70 ± %2 nem durumunda bulunan odaya geçirilmiş, 

çeşitli vücut parçalarının deri ve kor sıcaklıkları ölçülmüştür. Denekler deneyler esnasında sadece şort 
giymiş ve naylon bir yatak üzerinde sırt üstü yatmış pozisyonda bulunmuşlardır. Solwijk ve Hardy [14] 
tarafından da ortam sıcaklık artışı için deneyler yapılmıştır. Bu çalışmada da 3 denek kullanılmış ve 
deneklerin 20 

o
C sıcaklık %40 bağıl nem durumunda bir ortamdan, 48 

o
C sıcaklık %30 bağıl nemde 

bulunan başka bir ortama geçişi durumunda vücudun vermiş olduğu tepkiler tayin edilmiştir. Denekler 
deney esnasında sadece şort giymişlerdir. Sıcaklık artışı durumu için 10 ayrı vücut parçasının 
ortalaması olarak, ortalama deri sıcaklığının zamanla değişimi bahsedilen çalışmada sunulmaktadır. 
Huizenga ve ark. [15], Stolwijk ısıl denge modeline dayalı Berkeley konfor modelini oluşturmuş ve 
çeşitli ortam şartları için tahminler elde etmiştir. Bahsedilen bu 3 çalışma sonucu ile mevcut modelden 
elde edilen sonuçlar Şekil 1-a ve Şekil 1-b’ de karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Her 2 şekilden de 
görülebileceği üzere mevcut çalışma kapsamında oluşturulan modelden elde edilen sonuçlar ile diğer 
çalışma sonuçları arasında bazı zaman adımlarında farklılıklar mevcuttur. Karşılaştırma yapılan 
çalışmalarda, incelenen durum için, metabolik aktivite düzeyi ve giysi yalıtım değerleri tam olarak ifade 
edilmemiştir. Yine de çalışmalarda kullanılan insan giysi takımının farklı olduğunu burada vurgulamak 
gerekmektedir. Raven ve Horvath [13] tarafından yapılan deneylerde insan sadece şort giymiş halde 
hamak üzerinde dinlenirken sonuçlar alınmıştır. Fakat bu giysi takımının özellikleri verilmemiş ve 
ayrıca aktivite düzeyi için de sayısal değerler çalışmada sunulmamıştır. Hâlbuki bizim 
simülasyonumuzda insan yazlık erkek giyim olarak tanımlanan hafif pantolon, gömlek ve iç çamaşırı 
giymiş varsayılmaktadır. Bulunan farklılıklar farklı giyim sebebi ile olabilir. Çıplak olan el parçası için 
sonuçlar daha uyumlu çıkmaktadır. Grafiklerden görülebileceği üzere özellikle rejim halinde sonuçlar 
oldukça uyumludur.  

  
Vücut sırt parçası için, mevcut simülasyon sonuçları Yi ve ark. [16] tarafından verilen simülasyon 
sonuçları ile de karşılaştırılmıştır. Yi ve ark. [16] ısıl ortamın 36 

o
C sıcaklık %80 bağıl nem, 0.1 m/s 

hava hızı ile 25 
o
C sıcaklık, %40 bağıl nem, 0.3 m/s hava hızı arasında değişimi sürecinde vücut 

gövde bölgesi deri sıcaklığı ve vücut gövde bölgesinden olan buharlaşma ısı kayıplarının değişimini 
ele almıştır. Yi ve ark. [16], çalışmada vücudu 6 parça üzerinden incelemiş ve sırt ile göğüs bölümünü 
gövde olarak isimlendirmiştir. Bahsedilen çalışmada verilen sonuçlar mevcut çalışmada elde edilen 
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sırt deri sıcaklığı ile Şekil 2-a’ da ve sırt bölgesinden olan buharlaşma kayıpları ile Şekil 2-b’ de 
karşılaştırılmış, her iki çalışma sonucunun birbirine oldukça yakın olduğu gösterilmiştir. Bu 
karşılaştırmalarda uyum görülmeyen kısım, hem sırt deri sıcaklığı hem de sırttan olan buharlaşma ısı 
kaybı için 20 ile 30 dakika aralığıdır. Karşılaştırma yapılan Yi ve ark. [16]’ de giysi takımının ısıl ve 
buharlaşma dirençleri verilmemektedir. Bahsedilen aralıktaki uyumsuzluğun muhtemel nedeni 
kullanılan giysi takımı ısıl ve buharlaşma dirençleri arasındaki farklılıklardır. Mevcut grafiklerden 
görülebileceği üzere, 20 ile 30 dakika arlığında, Yi ve ark. [16] tarafından oluşturulan simülasyon 
sonuçları, sırt deri sıcaklığı için daha hızlı bir düşüş, sırt bölgesinden olan buharlaşma ısı kaybı için ise 
daha hızlı bir yükseliş göstermektedir. Bu durum, Yi ve ark. [16] tarafından kullanılan giysi takımı 
buharlaşma direncinin daha düşük olduğu sonucunu doğurmaktadır. Çünkü 36 

o
C ortam sıcaklığı %80 

bağıl nem seviyesinde bulunulan 20 dakikalık bir periyot sonrasında vücut ıslaklığı oldukça 
yükselmekte, aniden 25 

o
C ortam sıcaklığı, %40 bağıl nem ortamına girilince de bu terin buharlaşması 

ile sırt bölgesi deri sıcaklığı, artan buharlaşma kaybı ile aniden düşmektedir. Grafiklerden görüleceği 
gibi, Yi ve ark. [16] tarafından elde edilen sonuçlarda 20 ile 30 dakika arlığında sırt bölgesinden olan 
buharlaşma kaybındaki artış ve dolayısıyla deri sıcaklığındaki düşüş daha yüksek olmaktadır ki bunun 
da muhtemel sebebi giysi buharlaşma direncinin mevcut çalışmada kullanılan giysi buharlaşma 
direncine göre düşük olmasıdır.  
 

 
(a) (b) 

 
Şekil 1. 16 Parçalı Gagge Modeli İle Elde Edilen Sonuçların Benzer Çalışmalar İle Karşılaştırılması: 

(a) El İçin Deri Sıcaklığı, (b) Ortalama Deri Sıcaklığı. 
 

 
(a)      (b) 

 
Şekil 2. 16 Parçalı Gagge Modeli İle Elde Edilen Sonuçların Benzer Çalışmalar İle Karşılaştırılması: 

(a) Sırt İçin Deri Sıcaklığı, (b) Sırttan Olan Buharlaşma Isı Kaybı. 
 
Literatürde mevcut deneysel veriler ve simülasyon sonuçları ile yapılan karşılaştırmalar, mevcut 
modelin insanın ısıl ortama verdiği tepkileri tahmin etmede güvenilir olduğunu açıkça göstermektedir.   
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4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
Deneysel çalışmalar Şekil 3.’ de verilen yaklaşık 55 m

2
 alana sahip şartlandırma odasında, ışınım 

sıcaklığının farklı vücut parçalarında oluşturduğu etkinin gözlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Şartlandırma odasında 2 adet iç duvar ile 2 adet geniş yüzey alanlarına haiz pencerelerin bulunduğu 
dış duvar bulunmaktadır. Her bir pencerenin yüzey alanı yaklaşık 5.8 m

2
 dir. Deneyler öğlene yakın 

saatlerde gerçekleştirilmiş, böylece özellikle güney duvar ve pencereler ile ortam ışınım sıcaklığının 
yüksek olması hedeflenmiştir. Şartlandırma odasında iç ortam şartları VRF klima sistemi ile 
sabitlenmiş, deneklerin ortama verdikleri ısıl tepkiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Deneklerin odadaki 
konumu, ışınım sıcaklığından etkilenecek şekilde pencerelere yakın seçilirken, direkt güneş ışınımına 
maruz kalmamalarına dikkat edilmiştir.  
 
Denekler sıcaklık, nem ve hava hızı kontrolü sağlanan şartlandırma odasında 20 dakika bekletilerek 
vücutlarının ısıl dengeye gelmesi sağlanmış ve termal kamera ile vücut sıcaklıkları tespit edilerek, 
ışınım asimetrisinin vücut parçası sıcaklıkları üzerine etkisi gözlemlenmiştir. Deneyler sırasında ortam 
sıcaklığı, nemi, hava hızı ile ortam ışınım sıcaklığı Şekil 4.’ de verilen ısıl konfor ölçüm seti ile sürekli 
ölçülerek kaydedilmiştir. Ölçümler Şekil 3.’ de gösterildiği gibi deneğe yakın bir noktadan sürekli olarak 
alınmıştır.   
 

 
 

Şekil 3. Şartlandırma Odası, İnsanın Konumu ve Ölçüm Noktalarının Şematik Görünümü. 
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Şekil 4. Isıl Konfor Ölçüm Seti. 
 
 
 
 

5. SİMÜLASYON BULGULARI 
 
Bu bölümde, yüksek ışınım sıcaklığı sebebiyle vücut parçaları arasında oluşan lokal farklılıklar 
simülasyon ile incelenmiştir. Simülasyonda hesaplamalar hafif yazlık giyim (0.57 clo) halindeki insan 
için yapılmıştır. Metabolik aktivite seviyesi 60 W/m

2
 alınırken, iç ortam hava hızının 0.2 m/s de sabit 

olduğu kabul edilmiştir. İç ortam bağıl nemi ise %50 olarak sabitlenmiştir. İç ortam hava sıcaklığı ISO 
7730 da PMV için nötr değer veren 27 

o
C de sabit olarak kabul edilmiştir. Işınım sıcaklığının etkisini 

incelemek için tavan ile insanın solundaki ve önündeki duvarların iç ortam sıcaklığından 6, 12 ve 18 
o
C 

daha yüksek olduğu varsayılmıştır. Böylece modelde açıklandığı üzere farklı vücut parçalarını 
etkileyen ışınım sıcaklıkları ve dolayısıyla operatif sıcaklıklar değiştirilerek,  söz konusu koşulların 
vücut parçaları sıcaklıklarına etkisi simülasyon ile elde edilmiştir. İç ortam ile iç yüzeyler arasındaki 
sıcaklık farkının, operatif sıcaklık ve deri sıcaklığı üzerine etkisi değişik vücut parçalarına bağlı olarak 
Şekil 5.’ de sunulmuştur. Sıcaklık farkındaki artış ile vücut parçalarını etkileyen operatif sıcaklığın 
yükseldiği grafiklerden açıkça görülmektedir. Yüksek sıcaklığa sahip ön ve sol duvara yakın vücut 
parçalarının ışınım sıcaklığından daha çok etkilendiği ve bu parçaların sıcaklıklarının daha yüksek 
değerler aldığı da grafiklerden açıkça görülebilmektedir. Göğüs parçası sırta göre, sol kol sağ kola 
göre ve sol bacak sağ bacağa göre daha yüksek sıcaklıklara çıkabilmektedir. Bu durumun özellikle 
sıcak yüzeylere yakın vücut parçalarında lokal konforsuzluğa yol açabileceği açıktır.  
 
Şekil 6.’ da ise iç yüzeyler ile iç ortam sıcaklık farkının ortalama ışınım sıcaklığı, ortalama operatif 
sıcaklık ve ortalama deri sıcaklığı üzerine etkisi verilmiştir. Aynı grafikte farklı sıcaklık durumlarının 
PMV indeksi üzerine etkisi de sunulmuştur. Şekilden de görüleceği üzere artan sıcaklık farkı ile ışınım 
sıcaklığı ve operatif sıcaklığın artışına bağlı olarak ortalama deri sıcaklığı artmakta ve ısıl duyum 
indeksi PMV de nötr değerden sapmaktadır. Yani iç ortam sıcaklığı standartlarca tavsiye edilen 27 

o
C 

de olsa bile, ortamdaki sıcak yüzeyler nedeniyle artan operatif sıcaklık PMV indeksinin artmasına yani 
ortamın sıcak hissedilmesine sebebiyet verebilmektedir. Sonuç olarak, ortamdaki yüksek sıcaklıklı 
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yüzeyler vücut parçaları üzerinde lokal konforsuzluğa yol açabileceği gibi ortamın beklenenden daha 
sıcak hissedilmesine de sebebiyet verebileceklerdir.  
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 5. İç Ortam İle İç Yüzeyler Arasındaki Sıcaklık Farkının Değişik Vücut Bölümleri İçin Operatif 
Sıcaklık ve Deri Sıcaklığı Üzerine Etkisi. 
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Şekil 6. İç Ortam İle İç Yüzeyler Arasındaki Sıcaklık Farkının Ortalama Işınım, Ortalama Operatif ve 
Ortalama Deri Sıcaklıkları İle PMV İndeksi Üzerine Etkisi. 

 
 
 
 
6. DENEYSEL BULGULAR 
 
Bu kısımda 5 farklı denek ile yapılan deneylerden elde edilen bulgular tartışılmıştır. Deneyler, yaşları 
25 ile 35 arası değişen erkek denekler ile gerçekleştirilmiştir. Denekler klasik hafif yazlık giyim (0.57 
clo) ile şartlandırma odasına alınmış ve bir tabure üzerinde 20 dakika süresince sakin oturma 
konumunda bulunmuşlardır.  Deneyler sırasında ortam sıcaklığı 23.5 

o
C ile 24.5 

o
C arasında, bağıl 

nem %45 ile %50 arasında, hava hızı ise 0.08 m/s ile 0.22 m/s arasında değişimler göstermiştir. 
Ölçülen ortam ışınım sıcaklıkları ise 34 

o
C ile 35 

o
C arasında değişmiştir. 5 farklı deney sırasında 

şartlandırma odasının ortalama iç ortam şartları Tablo 3.’ de özetlenmiştir.  
 
Tablo 3. Deneyler İçin Şartlandırma Odasının İç Ortam Şartları. 
 

 Denek 1 Denek 2 Denek 3 Denek 4 Denek 5 

İç ortam sıcaklığı (
o
C) 24.1 23.5 23.6 24.0 23.8 

Işınım Sıcaklığı (
o
C) 34.3 34.4 34.5 34.4 34.5 

Bağıl nem (%) 47.2 47.9 48.5 47.8 47.4 
Hava hızı (m/s) 0.15 0.17 0.16 0.18 0.10 

 
Şekil 7.’ de denek 1 üzerinden termal kamera ile alınan sıcaklık ölçümü verilmiştir. Karşılaştırmanın 
kolaylığı açısından çıplak vücut parçası olan sol ve sağ kol üzerindeki sıcaklılar belirlenmiştir. Şekilden 
de görüleceği gibi simetrik vücut parçasında lokal sıcaklık farkları meydana gelmiştir. Bu durumun 
nedeni ortamdaki farklı yüzeylerin sıcaklıkları incelendiğinde kolaylıkla açıklanabilmektedir.   
 
Şekil 8.’ de denek 1 için alınan ölçümler sırasında deneğin sağ tarafında bulunan güney pencerenin 
termal kamera kaydı görülmektedir. Şekilden de görüleceği gibi yüzeyin bazı noktaları 36.1 

o
C 

sıcaklıklara kadar yükselebilmektedir. Bu yüzeyin ortalama sıcaklığı ise 30.9 
o
C dir. Deneğin sağ 

tarafında bulunan bu yüksek sıcaklıklardaki yüzey deneğin sağ kol sıcaklığının diğer kola göre yüksek 
olmasına yani lokal farklılıklara sebebiyet vermektedir. Deneğin sol tarafındaki duvar ise hem bir iç 
duvar olması hem de deneğin konumuna uzak kalması sebebiyle sol kol sıcaklığı üzerine etken 
değildir.  
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Şekil 7. Denek 1 İçin Termal Kamera Görüntüsü 
 

 
 
Şekil 8. Denek 1 İçin Alınan Ölçümler Sırasında Deneğin Sağ Tarafında Bulunan Güney Pencerenin 

Termal Kamera Kaydı. 
 
Denek 1 ölçümleri sırasında iç ortam ışınım sıcaklığının 34.3 

o
C olduğu Tablo 3.’ den görülmektedir. 

Bu yüksek ışınım sıcaklığının en önemli sebebi güney duvardaki pencereler iken diğer sebebi de 
deneğin önünde bulunan doğu duvardaki pencerelerin ortam sıcaklığına göre yüksek olan 
sıcaklıklarıdır. Doğu duvarda deneğin hemen önünde bulunan pencerenin termal kamera kaydı ise 
Şekil 9.’ da verilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere iç ortam sıcaklığı yaklaşık 24.1 

o
C iken bu 

pencerede bazı noktaların sıcaklığı 27 
o
C değerine kadar yükselmiştir.  

 

 
 

Şekil 9. Denek 1 İçin Alınan Ölçümler Sırasında Deneğin Ön Tarafında Bulunan Doğu Pencerenin 
Termal Kamera Kaydı. 

 
Şartlandırma odasındaki gerek dış gerekse iç duvarların sıcaklıkları ise iç ortam sıcaklığı ile hemen 
hemen aynıdır. Örnek olarak güney taraftaki duvarın termal kamera kaydı Şekil 10.’ da sunulmuştur. 
Şekilden de görüleceği üzere duvar sıcaklığı 23 

o
C ile 24.5 

o
C arasında değişirken ortalama sıcaklığı 

23.9 
o
C dir. Yani ortamdaki yüksek ışınım sıcaklığının sebebi pencerelerdeki yüksek sıcaklıklar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu da söz konusu yüzeylere yakın vücut parçalarında yüksek deri sıcaklığına 
sebebiyet verebilmektedir.  
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Şekil 10. Denek 1 İçin Alınan Ölçümler Sırasında Deneğin Sağ Tarafında Bulunan Güney Duvarın 
Termal Kamera Kaydı. 

 
Diğer denekler ile yapılan deneylerde de benzer analizler yapılmış ve deneklerin yüzey sıcaklıklarına 
ait termal kamera kayıtları Şekil 11, 12, 13 ve 14.’ de verilmiştir. Şekillerden de görüleceği üzere 
deneklerin sağ kollarına ait deri sıcaklıkları denek 1 de olduğu gibi simetrik kola göre daha yüksektir.  
 

 
 

Şekil 11. Denek 2 İçin Termal Kamera Görüntüsü 
 

 
 

Şekil 12. Denek 3 İçin Termal Kamera Görüntüsü 
 

 
 

Şekil 13. Denek 4 İçin Termal Kamera Görüntüsü 
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Şekil 14. Denek 5 İçin Termal Kamera Görüntüsü 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, insan ile ısıl çevresi arasındaki ısıl etkileşim 2 noktalı Gagge modelinin bütün vücuttan 
ziyade 16 farklı vücut parçasına uygulanması ile simüle edilmiştir. Böylece ortam ışınım sıcaklığının 
farklı vücut parçaları üzerine etkisi belirlenmiştir. Simülasyon ile ışınım sıcaklığının farklı vücut 
parçaları üzerinde lokal sıcaklık farkına yol açtığı açıkça ortaya konulmuştur. Benzer sonuçlar 
deneysel olarak da elde edilmiş, termal kamera görüntüleri ile lokal sıcaklık farklılıkları gösterilmiştir.  
Çalışma, ortam ışınım sıcaklığının, ortam kuru termometre sıcaklığından farklı olması durumunda 
konforsuzluk oluşumuna sebebiyet verebileceğini göstermesi açısından önemlidir.     
 
 
 
 
SEMBOLLER 
 
a :Katsayı (m

2
kPa/W) 

AD :DuBois yüzey alanı (m
2
) 

b :Katsayı (mm) 
C :Taşınım ile olan ısı transferi (W/m

2
) 

cp,b :Vücudun özgül ısısı (kJ/kg.K) 
cp,bl :Kanın özgül ısısı (kJ/kg.K) 
Cres :Solunum ile olan taşınımla ısı transferi (W/m

2
) 

CSIGcr :Kordan gelen soğuk sinyal (boyutsuz) 
CSIGsk :Deriden gelen soğuk sinyal (boyutsuz) 
Edif :Difüzyon ile olan buharlaşma ısı kaybı (W/m

2
) 

Emax :Maksimum buharlaşma ile ısı transferi (W/m
2
) 

Eres :Solunumla olan buharlaşma ile ısı geçişi (W/m
2
) 

Ersw :Terleme ile olan buharlaşma ısı kaybı (W/m
2
) 

Esk :Deriden toplam buharlaşma ısı kaybı (W/m
2
) 

F :Görüş faktörü (boyutsuz) 
hc :Taşınım ile ısı geçiş katsayısı (W/m

2
K) 

hfg :Suyun buharlaşma gizli ısısı (kJ/kg) 
hr :Işınım ile ısı geçiş katsayısı (W/m

2
K)  

i :Vücut parçası numarası (boyutsuz) 
j :Giysi katmanı numarası (boyutsuz) 
k :Giysi tabakaları arasındaki havanın ısı iletim katsayısı (mm.W/m

2
K) 

K :İç vücut ile deri arasındaki etkin iletim sayısı (W/m
2
K) 

LR :Lewis oranı (
o
C/kPa) 

M :Toplam metabolik ısı üretimi (W/m
2
) 

m :Vücut kütlesi (kg) 
Mact :Aktiviteye bağlı metabolik ısı üretimi (W/m

2
) 
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mbl :Kan akışı debisi (kg/m
2
.s) 

mrsw :Birim zamanda üretilen ter miktarı (kg/m
2
.s)  

Mshiv :Titreme ile oluşan metabolik ısı üretimi (W/m
2
) 

nl :Toplam giysi tabakaları sayısı (boyutsuz) 
Pa :Ortam havasının su buharı basıncı (kPa) 
PMV : Isıl duyum indisi (boyutsuz) 
Psk,m :Ortalama deri sıcaklığındaki su buharı basıncı (kPa) 
Psk,s :Derideki su buharı basıncı (kPa) 
Qcr,sk :Kordan deriye olan toplam ısı transferi (W/m

2
)  

Qduy :Vücuttan olan toplam duyulur ısı transferi (W)  
Qgizli :Vücuttan olan toplam gizli ısı transferi (W)  
Qres :Solunum ile olan toplam ısı kaybı (W/m

2
) 

Qsk :Deriden olan toplam ısı kaybı (W/m
2
) 

R :Işınım ile olan ısı transferi (W/m
2
) 

r :Yarıçap (m) 
Ra :Dış hava tabakası ısıl direnci (m

2o
C/W) 

Ral :Giysi tabakalarının arasındaki havanın ısıl direnci (m
2o

C/W) 
Rcl :Giysi takımının ısıl direnci (m

2o
C/W) 

Re,a :Dış hava tabakası buharlaşma direnci (m
2
kPa/W) 

Re,al :Giysi tabakalarının arasındaki havanın buharlaşma direnci (m
2
kPa/W) 

Re,cl :Giysi takımının buharlaşma direnci (m
2
kPa/W) 

Re,f :Kumaşın buharlaşma direnci (m
2
kPa/W) 

Re,t :Toplam buharlaşma direnci (m
2
kPa/W) 

Rf :Kumaşın ısıl direnci (m
2o

C/W) 
Rt :Toplam ısıl direnç (m

2o
C/W) 

Scr :Korda depolanan ısıl enerji (W/m
2
) 

Ssk :Deride depolanan ısıl enerji (W/m
2
) 

t :Giysi katmanları arasındaki hava tabakası kalınlığı (mm) 
Ta :Ortam sıcaklığı (

o
C) 

Tb,m :Vücut ortalama sıcaklığı (
o
C)  

Tb,n :Vücut ortalama nötr sıcaklığı (
o
C)  

Tcr :Kor tabakası sıcaklığı (
o
C) 

Tcr,m :Ortalama kor tabakası sıcaklığı (
o
C) 

Tcr,n :Nötr kor tabakası sıcaklığı (
o
C) 

To :Operatif sıcaklık (
o
C) 

Tr :Işınım sıcaklığı (
o
C) 

Tsk :Deri tabakasının sıcaklığı (
o
C) 

Tsk,m :Vücut ortalama deri tabakası sıcaklığı (
o
C) 

Tsk,n :Nötr deri tabakası sıcaklığı (
o
C) 

V :Hava hızı (m/s) 
w :Deri ıslaklığı (boyutsuz) 
W :Yapılan iş (W/m

2
)  

wdif :Difüzyon kaynaklı deri ıslaklığı (boyutsuz) 
wm :Vücut ortalama deri ıslaklığı (boyutsuz) 
wrsw :Terin buharlaşması için gerekli olan deri ıslaklığı (boyutsuz) 
WSIGb :Vücuttan gelen ılık sinyal (boyutsuz) 
WSIGcr :Kordan gelen ılık sinyal (boyutsuz) 
WSIGsk :Deriden gelen ılık sinyal (boyutsuz) 
α :Deri bölgesinde bulunan vücut kütlesi (boyutsuz)  
θ :Zaman (s) 
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ÖZET 
 
Bu çalışma Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İklimlendirme Laboratuarında, 
sıcaklık ve bağıl nemin kontrol edilebildiği, kademeli taze hava beslemesinin sağlandığı bir deney 
odasında gerçekleştirildi. Çalışmaya dahil edilme kriterlerini sağlayan sporcuların egzersiz sırasında, 
farklı yüklenme şiddetlerinde ısıl davranışları ve vücut iç ve dış yüzey sıcaklıklarının ölçümü ile 
zamana bağlı olarak elde edilmiştir. Bunun için, istenen koşulları sağlayan 5 sporcu seçilmiştir. Bu 
sporcular deney odasında farklı yüklenmelerin uygulanabildiği bir bisiklet ergometresi kullanılarak iki 
uyum seansı, bir aerobik güç (VO2pik) test seansı ve submaksimal VO2 egzersiz test seansı olmak 
üzere toplam dört seanstan oluşacak şekilde deneysel çalışmaya tabii tutulmuşlardır. Gaz analiz 
cihazı yardımıyla sporcuların oksijen tüketimleri ve karbondioksit üretimleri ve bunlara bağlı 
solunumsal değişim oranları (RQ) 2 saniyelik zaman aralıklarında düzenli olarak kontrol edilirken; 
nabız değişimi, yorgunluk düzeyi gibi parametreler de takip edilmiştir. Ayrıca ısıl kamera kullanılarak 
sporcuların vücutlarının farklı bölgelerinin yüzey sıcaklıkları belirlenmiş ve vücut iç sıcaklıkları da 
yutulabilir özel sıcaklık sensörlü bir sıcaklık ölçüm sistemi ile deney süresince belli aralıklarla kayıt 
altına alınmıştır. Böylece sporcunun bisiklet egzersizi sırasında ürettiği toplam enerji gaz analiz cihazı 
yardımıyla ölçülmüş, bisiklet ergometresinden elde ettiği mekanik enerji verileri de ölçülerek 
belirlenmiştir. Aradaki fark vücudun ısıl davranış değişimlerini yansıtmaktadır. Çalışmanın sonucuna 
göre; VO2pik şiddetinde yapılan bir egzersizde, deneklerin ortalama değerini vermek üzere, 
metabolizmanın ürettiği toplam enerjinin yaklaşık üçte biri mekanik işi gerçekleştirmede kullanılırken, 
geri kalan kısmı vücuttan olan duyulur ve gizli ısı transferi ve vücuttaki sıcaklık değişimine bağlı olarak 
enerjinin depolanması yoluyla dengelenmiştir. VO2pik’in %60’ına tekabül eden egzersiz şiddetinde ise 
mekanik iş için gerekli olan enerji metabolizmanın ürettiğinin yaklaşık %19’udur. Core sıcaklıklarında 
VO2pik testinde %60VO2 yüküne göre daha hızlı bir artış gözlenmiştir. Deri sıcaklıklarında ise, %60VO2 

yükünde, ilk bölümlerinde düşüş ve sonrasında yükseliş gözlemlenmiştir. VO2pik testinde ise, deri 
sıcaklığında yükseliş gözlenmemiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: insan vücudunun ısıl davranışı, egzersiz, 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This study was performed in climatic chamber a test room within the School of Physical Education and 
Sports of the Ege University. This test room includes the specialties of controlling temperature, relative 
humidity and integrates a heat recovery system for using fresh air supplement. During the exercise 
under different loadings, thermal behaviors of athletes were obtained by the measurement of the core 
and surface temperatures depend on time. Therefore, 5 athletes who achieved the criteria for inclusion 
were chosen. In this test room, a cycle ergometer was used. These athletes were subjected to an 
experimental test which consists of a total four session. These sessions were 2 familiarization session, 
1 aerobic power (VO2peak) test session and submaximal VO2 exercise test sessions. The athletes’ 
oxygen consumption and carbondioxide production and respiratory exchange ratios (RQ) were 

http://tureng.com/search/be%20subjected%20to%20a%20test
http://tureng.com/search/be%20subjected%20to%20a%20test


    ______________________  2080 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Isıl Konfor Sempozyumu 

 

controlled by using gas analyzer on a 2-second time intervals regularly. The parameters such as heart 
rate exchange and fatique level were also monitored. In addition, the body temperatures different 
surface were determined by using thermal camera and core temperature recorded by using the core 
body temperature capsules periodically. In this way, during the cycle exercise, athletes’ total energy 
production was measured by gas analyzer, mechanical energy data from cycle ergometer was also 
calculated. The changes of the body thermal behaviors were calculated by the subtraction of the 
mechanical energy from the total energy. The result of this study indicate that while approximately 
one-third of the total energy produced by metabolism was used for performed the mechanical work 
during an exercise which intensity of VO2peak, the other part of the energy was balanced by means of 
sensible and latent heat transfer and thermal storage of the body depends on the body temperature 
exchange. During exercise intensity of corresponding to 60% of VO2peak, the amount of energy 
required to perform the mechanical work was determined approximately 19% of the energy produced 
by the metabolism. Core temperatures more quickly increased observed in VO2peak test than %60 VO2 

test. Skin temperatures was first part of exercise decreased then increased observed in  %60 VO2 test. 
In VO2peak tes skin temperatures decreased and no increased observed. 
 
Key Words: thermal behaviour of human body, exercise 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 

 
Temelde bir ısı makinasına benzetilebilecek olan insan vücudu yediği besinlerden elde ettiği enerjiyi, 
sistemin çalışmasında beyin, karaciğer vb organlar için kullanmakta ve yürüyüş, koşma veya ağırlık 
kaldırma gibi bedensel aktiviteler için gerekli mekanik işi sağlamaktadır; geri kalan kısım ise çevreye 

atılmakta ve/veya insan vücudunda pozitif veya negatif olarak ısıl enerjiye dönüşmektedir[1]. Ayrıca 

sistemin çalışması için gerekli enerji de ısıya dönüşerek insan vücudunun ısıl davranışının bir parçası 
olmaktadır. Buna göre besinlerdeki yağlar, karbonhidratlar ve proteinlerin vücuttaki biyokimyasal 
süreçte yakılması ile ki buna metabolizma adı verilmektedir, açığa çıkan enerji, çoğu zaman eğer bir 
aktivite yoksa mekanik enerjinin ihmal edilmesi ile tamamen ısıya dönüşmekte ve vücuttan duyulur ve 
gizli enerji olarak atılmaktadır ve/veya ısıl olarak depolanmaktadır. Egzersiz altında insan vücudunun 
davranışında ise, egzersizin şiddetine bağlı olarak, mekanik enerjinin etkisi ihmal edilemeyecek 
düzeylere çıkmaktadır. Aynı zamanda egzersiz için gerekli enerjiyi sağlamak için metabolizmada da 
artış görülmektedir. Laboratuar veya saha koşullarında fiziksel aktivite sırasındaki metabolik etkinliğin 
miktarı, üretilen ısı ve mekanik enerjinin hesaplanması veya solunum gazlarının analizi böylece 
metabolizmanın belirlenmesiyle ölçülebilir. Resmi müsabakalarda veya antrenmanlarda sıklıkla 
değişen efor şiddetlerine karşı vücudun metabolik etkinliğinin değerlendirilmesi ve nabız değişimi, 
oksijen tüketimi (VO2), karbondioksit üretimleri (VCO2), solunumsal değişim oranı (RQ=VO2/VCO2) vb. 
yanıtlar ile spor dalının fizyolojik ve metabolik gereksinimlerini ortaya koymaya veya sporcunun 
müsabaka performansının analizine yardım eder [2]. Bu çalışmada, sabit ve farklı egzersiz yüklemeleri 
altında hesaplanan toplam metabolizma değerini oluşturan mekanik iş ve ısıl enerji miktarları 
saptanmaktadır. Ayrıca egzersiz süresince vücudun ısıl davranışına ilişkin veriler toplanarak 
değerlendirilmiştir. Çalışmaya sağlıklı ve fiziksel olarak aktif beş erkek sporcu gönüllü olarak 
katılmıştır. Uyum seanslarının ardından ayrı bir günde, kademeli artan yük testiyle sporcuların kişisel 
VO2pik değerleri tespit edilmiştir. Egzersiz şiddeti olarak VO2pik ve VO2pik’in %60’ına denk gelen 
submaksimal iş yüklerinde süreli egzersiz testleri uygulanmıştır. Sporcuların ısıl kamera görüntüleri 
belirlenmiş aralıklarla kaydedilmiş ve egzersiz süresince yüzey sıcaklıklarındaki değişimler 
gözlemlenmiştir. Yutulabilir özellikteki vücut iç sıcaklığını ölçmede kullanılacak hap şeklindeki 
kapsüllerle telemetrik yolla elde edilen veriler egzersiz altındaki vücut iç sıcaklığındaki değişimleri 
göstermiştir. Solunum gazlarının analizi ile de kişisel olarak toplam metabolizma değerleri; iki farklı 
deney için farklı yüklemeler altında geleneksel yolla ölçülmüştür.  
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
2.1. Katılımcılar 
 
Çalışmaya sağlıklı ve fiziksel olarak aktif beş erkek sporcu gönüllü olarak katıldı. Sporcuların ortalama 
yaşı 23 (standart sapması 5), boy ortalaması 1,78 m (standart sapması 0.02m), yağ oranı ortalaması 
%14,7 (standart sapması %4), ortalama yüzey alanı 1,93 m

2
 (standart sapması 0.10m

2
) ve ortalama 

VO2pik değeri ise 4,02 I/dak (standart sapması 0.94 I/dak)’dır. Daha geniş bir vücut yüzeyinin 
termografik görüntülemesi için katılımcılar laboratuar testlerine sadece şort, kısa çorap ve spor 
ayakkabı ile alınmıştır. Böylece bisiklet ergometresi ile sporcular şartlandırılmış ortamda deneylere 
tabii tutulmuşlardır.  

 
 

2.2. Prosedür 
 
2.2.1. Deney Odası 

 
Çalışma Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Laboratuarından birisinde yer alan bir 
deney odasında gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Mekanın soğutması oda içerisinde yer alan buharlaştırıcı 
ile yapılmaktadır. Isıtma ise odanın üstüne yerleştirilmiş Şekil 1’de görülen elektrikli ısıtıcı ile 
gerçekleştirilmektedir. Buraya aynı zamanda buharlı bir nemlendirici entegre edilmiştir. Isıtma, 
soğutma ve nemlendirme süresince taze hava beslemesi yoktur ve bunun için ayrıca bir enerji geri 
kazanım ünitesi yine odanın üzerine yerleştirilmiştir (Şekil 1’de görünmeyen tarafta). Deney süresince 
ortam koşulları; %60VO2’lik yükte gerçekleştirilen testlerde, ortalama ortam sıcaklığı 21,7°C (standart 
sapması 0,65°C) ve ortalama bağıl nem ise %61,6 (standart sapması %1,86) olarak belirlenmiştir. 
VO2pik testinde ise sıcaklık ve bağıl nem, sırasıyla, 21,2°C (standart sapması 0,95°C) ve %68,9 
(standart sapması %7,65) olarak kaydedilmiştir.  

 

 
 
Şekil 1. Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Laboratuarındaki Deney Odası 

 
2.2.2. Sıcaklık, Nem ve Hava Hızının Ölçümü  
 
Deneklerin deri yüzey sıcaklığı değişimlerinin takibi için, 320 x 240 piksel ısıl görüntü alabilen, ölçüm 
aralığı –20˚C ile 100˚C olan bir infrared ısıl kamera kullanılmıştır (Testo 875-1). Termal kamera bisiklet 
ergometresinin bulunduğu noktaya ön ve arkadan yaklaşık 150 cm mesafeye, işaretlenmiş 
noktalardan ölçüm alabilecek şekilde konumlandırılmıştır. Vücut iç sıcaklığı tüm test seansları 
boyunca yutulabilir bir sıcaklık sensörü (Vital Sense, Philips Respironics) ile ölçülerek sistemin 
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monitöründen incelenerek kaydedilmiştir. Ortam basıncı dijital bir barometre kullanılarak (TFA 
Dostmann) ortam sıcaklığını ve nemi ise üç adet veri kayıt ölçüm cihazı (Testo 177 – H1) ile ölçülüp 
kaydedildi. Ortamdaki havanın hızı da bir hız ölçüm ve kaydedici cihazla (Testo 400– H1) 
gerçekleştirildi. 
 
2.2.3. Solunum Gazlarının Ölçülmesi 
 
Testler sırasında VO2 ve RQ değişimleri Cosmed Quark B2 gaz analizörü kullanılarak değerlendirildi 
(Cosmed srl). Ortam havasının hava şırıngası ile analizöre verilmesi ile ortam oksijen ve karbondioksit 
kısmi basınçları taşınmaz gaz analizörü (Cosmed Quark B2, Cosmed srl) ile egzersiz testleri sırasında 
ölçülerek ortam havasındaki oksijen ve karbondioksit miktarındaki değişimler gözlemlendi.  
 
2.2.4. Nabız Ölçümleri 
Egzersiz seansı boyunca nabız değişimleri, telemetrik nabız ölçerler kaydedildi. (Polar RS 400, Polar 
Electro Oy, Kempele). 
 
 
 
 
3. DENEYSEL İZLEK DETAYLARI 
 
İstenen koşulları sağlayan 5 denek sırasıyla aşağıdaki prosedürleri gerçekleştirmiş, deneysel sürecin sayısal 
verileri kayıt altına alınarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Buna göre,  
 

a) Uyum Seansları ve Isınma Yüklerinin Belirlenmesi: Katılımcıların deney düzenine, bisiklet 
ergometresinde, solunum gazları analizörünün ağızlık, burun klipsi gibi parçalarına uyum 
sağlayabilmesi için ilk deney gününden 2–7 gün önce iki kez uyum seanslarına alınmışlardır. 
Deney odasının randomize ortam koşullarında, 75 - 150 watt yükünde 20 dakika boyunca 
nabız, VO2 ve RER değerleri kaydedilmiştir. 

b) Sub Aerobik Güç Test Prosedürü: Test, 4 adet beşer dakikalık kademelerden oluşacaktır. 
Testin başlangıcından itibaren yük artışları; 4:30, 9:30 ve 14:30’uncu dakikalarda yapılacaktır. 
Test başlamadan önce ve her yük artışından 30 saniye sonra nabız, VO2 ve RER değerleri 
kaydedilmiştir ve her kademenin son 15 saniye ortalamaları aerobik güce ait parametrelerin 
belirlemesinde kullanılmıştır. 

c) Aerobik Güç (VO2pik) Test Prosedürü: Testin başlangıcından itibaren yük artışları 4-6-8-10-11-
12-13. dakikalarda yapılacaktır. Test kişi 60 rpm üstünde çeviremeyecek duruma gelip 
tükenen kadar devam edecektir. Test başlamadan önce ve testin her kademesinde nabız, VO2 
ve RER değerleri kaydedilmiş ve her kademenin son 15 saniye ortalamaları aerobik güce ait 
parametrelerin belirlemesinde kullanılmıştır. Test başlangıcında ve yük artışlarından 30 saniye 
önce termal kamera görüntüleri alınmıştır.  

d) Submaksimal VO2 Egzersiz Prosedürü: Aerobik Güç testinde belirlenen %60 VO2pik şiddetinde 
denk gelen yük ile  20 dakikalık egzersiz yapılacaktır. Her 2 dakikada bir ölçümler alınarak 
kaydedilmiştir. Ayrıca belirlenen ölçüm zamanında termal kamera ile görüntüleri alınmıştır 
(Şekil 2). 
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Şekil 2. Deneysel Çalışma 

 
 
 
 
4. DENEYSEL VE SAYISAL SONUÇLAR 
 
Yapılan deneyler sonucunda farklı egzersiz yüklemeleri altında insan vücudunun ısıl davranışlarına 
ilişkin veriler toplanmış, metabolizma değerleri ve mekanik iş için harcadıkları birim zamandaki enerji 
sarfları hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. Buna göre metabolik değeri hesaplamak için Nishi (1981) 
[3] tarafından geliştirilmiş ampirik eşitliği kullanılmıştır. 
 

M = [21 (0.23 RQ + 0.77)Qo2] / AD  (1) 
 
Burada M metabolizmadır (metabolik değer) ve birimi W/m

2
’dir. RQ boyutsuz solunum katsayısıdır ve üretilen 

CO2 ile tüketilen O2 molar değerlerinin oranıdır. Qo2 ise oksijen tüketim hacimsel debisidir (mL/s). RQ ve Qo2 
değerleri gaz analizöründen alınan ölçümler sonucunda belirlenmektedir. Ayrıca metabolik değeri kişisel 
antropometrik özelliklerden bağımsız hale getirmek için birim yüzey alanının baz alınması gerekliliğinden 
dolayı, DuBois ve DuBois (1916) [4] tarafından AD ısı transfer yüzey alanı (m

2
)  

 
AD =  0.202 m

0.425
 L

0.725
  (2) 

 
şeklinde kişinin kütlesine ve boyuna bağlı olarak tanımlanmış insan vücudunun çıplak durumdayken 
yüzey alanını veren bir bağıntı geliştirilmiştir ve burada m kg olarak kişinin kütlesini; L ise metre cinsinden 
kişinin boyunu göstermektedir. Bu deneysel çalışmada DuBois yüzey alanı deney öncesinde deneğin 
yapılan antropometrik ölçümleri sonucunda bulunan kütle ve boy verilerinden hesaplanır.  
 
Mekanik işin hesaplanmasında ise bisiklet ergometresinde kullanılan ve tekerin dönmesini 
güçleştirerek efor artışını sağlayan ve bunu bisiklet tasarımındaki düzenleme ile eklenen kütlelere 
bağlı olarak ifade eden bir bağıntı kullanılmıştır. Buna göre ilave edilen kütleye bağlı olarak, deneğin 
harcadığı watt cinsinden birim zamandaki mekanik enerji belirlenmekte ve yukarıda ifade edilen ve 2 
numaralı eşitlikte tanımlanan DuBois yüzey alanına göre birim zamandaki mekanik enerji birim yüzey 
alanına bağlı olarak hesaplanmaktadır.  

 
Egzersiz altında sporcuların ısıl davranışları bağlamında Şekil 3’de deneklerin her birinin 20 dakikalık 
%60VO2’lik testteki yutulabilir sıcaklık sensörü ile elde edilen iç sıcaklık değerleri sunulmuştur. 
Deneklerde testlerin başlangıcındaki iç sıcaklık farklılıkları bireysel metabolik ve fizyolojik davranış 
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farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık sabit yük altında zamana bağlı benzer ısıl 
davranışlar göstermektedirler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. İç Sıcaklığın 5 Denekte %60VO2 Testindeki Zamana Bağlı Değişimi. 
 
Şekil 4, deneklerin her birinin VO2pik testteki yutulabilir sıcaklık sensörü ile elde edilen iç sıcaklık 
değerlerini göstermektedir. Deneklerin testlerin başlangıcındaki iç sıcaklık farklıkları, Şekil 3’de olduğu 
gibi, bireysel metabolik ve fizyolojik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Buna karşılık artan yüklemeye 
bağlı olarak iç sıcaklıktaki değişim eğrisinin eğimi %60VO2’lik teste göre daha yüksek olmakta ve bu 
değişim tüm deneklerde benzer eğilimi göstermektedir.  
 

 
Şekil 4. İç Sıcaklığın 5 Denekte VO2pik Testindeki Zamana Bağlı Değişimi. 

 
Yutulabilir sıcaklık sensörü ile elde edilen, deneklerin 20 dakikalık %60VO2 ve 10 dakikalık VO2pik 
testlerindeki iç sıcaklık değerlerindeki zamana bağlı değişimleri Şekil 5’de verilmiştir. VO2pik testinde 
%60VO2’lik teste göre görece yüksek metabolik aktivite nedeniyle daha hızlı bir iç sıcaklık artışı 
gözlemlenmektedir. Aşırı yüklemeden dolayı denekler deneyi 10. dakikada bırakmaktadırlar; hatta bir 
denek ise 8. dakikada deneyi terk etmek zorunda kalmıştır (Şekil 4). Sürecin devamında iç sıcaklıktaki 
bu üstel yükselme eğiliminin devamı beklenebilir. Buna karşılık %60VO2’lik sabit yükteki yapılan 
egzersizde ise iç sıcaklık artışı görece düşük yüklemenin etkisiyle daha düşük eğim çizgisine sahiptir. 
Metabolik değerin bir kısmı iş için harcandıktan sonra vücuttan ısı transferi ile atılabilmekte ve vücutta 
depolanan ısıl enerji VO2pik testine göre daha düşük seviyelerde olmaktadır. Deneyin ilerleyen 
evrelerinde, 12. dakikadan sonra ise iç sıcaklıktaki artış eğimi daha da azalmaktadır. Böylece uzun ve 
düşük yüklemeli spor aktivitelerinde iç sıcaklık artışı bir süre sonra dengeye ulaşmaktadır.  
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Şekil 5. İç Sıcaklığın %60VO2 ve VO2pik Testlerindeki Zamana Bağlı Ortalama Değişimi. 

 
Şekil 6, tüm deneklerin ortalamasını yansıtmak üzere, %60VO2 ve VO2pik(%100) testlerindeki, 
GORT(göğüs bölgesi sıcaklığı) ve SORT (sırt bölgesi sıcaklığı) değerlerini göstermektedir. Her iki 
teste de göğüs ve sırt bölgesinde görülen yaklaşık 0,9°C’lik başlangıç sıcaklık farkının sükun veya 
yürür pozisyondaki sırt kaslarının gövdeyi stabil tutması nedeniyle kullanılan aktif kaslardan dolayı 
olduğu yorumlanabilir. Her iki teste de ilk 8 dakikalık periyotta deri sıcaklığında düşüş gözlemlenmiştir. 
Devam eden periyotta %60VO2 göğüs sıcaklığı sırt sıcaklığına göre daha yüksek bir artış göstermiştir. 
Egzersiz sırasındaki bisiklet ergometresi üzerindeki pozisyon nedeniyle göğüs kaslarının vücudun 
stabilitesini sağlamakla görevli olmasından dolayı böylesi bir farklılığın oluştuğu söylenebilir. VO2pik 
yükünde de, yukarıda anılan sebepten dolayı, benzer şekilde sırt ve göğüs bölgesinde bir sıcaklık 
farklılığı meydana gelmiştir. Buna karşılık VO2pik yükünde deneklerin sırt ve göğüs bölgelerinin yüzey 
sıcaklıklarındaki düşüş eğimleri beklendiği gibi %60VO2 testlerinde daha yüksek olmuştur. Bunun da 
yüzeyden olan ısı transferini artırıcı bir etkisi olmaktadır. VO2pik(%100) testlerinde göğüs ve sırt 
bölgesindeki sıcaklık farklılıkları zamana bağlı olarak kapanmakta ve sıcaklık düşüşü de durarak test 
bitiminde yaklaşık aynı sıcaklık değerlerine ulaşmaktadırlar. Bu noktadan sonra, %60VO2 testlerinde 
olduğu gibi, eğer deneklerin deneylere devam etmeleri mümkün olabilseydi, tekrar bir sıcaklık artışı 
izlenebilirdi.  
 

   
 

Şekil 6. %60VO2 ve VO2pik Testlerindeki Deri Yüzey Sıcaklığı Ortalama Değerleri. 
 
Tüm deneklerin ortalamasını yansıtmak üzere Şekil 7, %60 VO2 yükündeki metabolik oran içerisindeki 
mekanik iş miktarını birim zaman ve yüzey alanı için göstermektedir. Sabit yükte yapılan bir test 
olmasından dolayı mekanik iş sabittir, ancak metabolik değerlerde zamana bağlı olarak az da olsa 
küçük değişimler meydana gelmektedir. %60 VO2 yükündeki egzersizde metabolik değerin sadece 
%19’u birim zamandaki mekanik iş olarak kullanılmıştır. Geri kalan kısım ise, ısı transferi olarak 
çevreye atılmış ve pozitif/negatif enerji olarak vücutta depolanmıştır.  



    ______________________  2086 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Isıl Konfor Sempozyumu 

 

 
 

Şekil 7. %60VO2 Testinde, Birim Zaman ve Yüzey Alanı İçin, Toplam Metabolik Değer İle Mekanik İş. 
 
Şekil 8, tüm deneklerin ortalamasını yansıtmak üzere, VO2pik(%100) testlerindeki yüklerin birim zaman 
ve yüzey alanı için metabolik değer içerisindeki mekanik iş miktarlarını göstermektedir. Bu test 
sırasında artan yük nedeniyle birim zaman ve yüzey alanı için metabolik değer ve mekanik iş her 
zaman adımında artış göstermiştir. Bu test sırasında üretilen enerjinin yaklaşık üçte birlik kısmı 
mekanik iş olarak harcanmıştır. Geri kalan kısım ise yine ısı transferinde harcanmış ve pozitif/negatif 
enerji olarak depolanmıştır. 
 

 
 

Şekil 8. VO2pik Testinde, Birim Zaman ve Yüzey Alanı İçin, Toplam Metabolik Değer İle Mekanik İş 
Oranı. 
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