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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 alan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin onüçüncüsü, teskon 2017 adıyla, 19-22 
Nisan 2017 tarihleri arasında yine İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Teskon 2017 kapsamında sunum, 
tartışma ve eğitim platformları değişik başlıklar altında toplanmış bulunmaktadır. Bu platformlar: 
Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları, Sempozyumlar, Seminerler, Kurslar, Paneller ve 
Forumlar olarak adlandırılmıştır. 
 
Önceki yıllarda olduğu gibi, 13. 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 forumlara katılan yönetici ve uzmanlara Kongremiz 
bünyesinde gerçekleştirilen teskon+sodeks 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 
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ÖNSÖZ 

Makina Mühendisleri Odası tarafından 1993 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongrelerinin onüçüncüsü 19–22 Nisan 2017 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 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, alanında en yaygın katılımlı 
ulusal bir platform olma özelliğini sürdürmektedir.  

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bu yıl “Tesisat Mühendisliğinde Bütünleşik Tasarım” ana teması ile 
gerçekleştirilmiştir. Teskon 2017 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 156 bildiri paralel 
oturumlarda sözlü olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Sunulan bu bildirilerin 155 adedi “Bina Fiziği”, 
“Binalarda Enerji Performansı”, “Isıl Konfor”, “İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı 
Ürün Geliştirme”, “Soğutma Teknolojileri”, “Termodinamik” sempozyumları ile “Hastane Havalandırma 
Sistemleri”, “Mekanik Tesisat Yalıtımı”, “Bacalar” seminerleri ve bilimsel/teknolojik araştırma oturumlarının 
bildirileri olarak Kongre Bildiriler Kitabında yer almaktadır. Ayrıca 15 adet bildiri “Jeotermal Enerji” Semineri 
kitabında basılmıştır. Bununla birlikte 1993 yılında yapılan kongreden itibaren yayınlanan tüm bildiriler USB 
içeriğine alınmış ve bu kapsamda 1433 bildiriye yer verilmiştir. 

Kongremizin bir amacı da kurslar aracılığı ile delegelerimizin doğru bilgilerle donanımına yönelik sürekli 
eğitimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda; "VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma 
Sistemleri”, “Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği, İçeriği ve Havalandırma Hesapları”, “Binalarda 
Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları”, “Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde 
Hava Dağıtım Ekipmanları”, “Mutfak Havalandırması”, “Sprinkler Sistemleri Montaj Kuralları”, “Yüzme 
Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esasları”, “İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi 
Teorisi ve Pratik Hesaplamaları”, “Sistem Seçimi”, “Medikal Gaz Tesisatı”, “Uygulamalı Psikrometri ve 
İklimlendirme”, “Binalarda Güneş Enerjisinin Isıl ve Elektriksel Kullanımı”, “Yangından Korunmada Su 
Sisi Sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç ve Hibrid Sistemler)”, “Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama 
Esasları”, “Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserji Bazlı Bütünleşik Yaklaşımın 
Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetim Sistem Standardı”, “Sanayide Enerji Verimliliği ve 
Uygulamalar” ve “Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi” kursları düzenlenmiştir. 

Tesisat Mühendisliği alanındaki sorunların ortaya konulduğu ve irdelendiği değişik platformları oluşturma amacına 
yönelik olarak da bu yıl Kongremiz kapsamında "Tasarım ve Proje Hizmetleri Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
ve “Test Ayar Dengeleme (TAD) Setifikasyonu” başlıklı iki panel düzenlenecektir. 

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 başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar tüm hazırlık hizmetlerini yürüten 
Kongre Sekretaryası’na, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi çalışanlarına, Kongre’nin yürütülmesinde 
özverili, gönüllü olarak görev alan Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümleri ile Yaşar Üniversitesi Enerji 
Sistemleri Bölümü 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 bildiri ve kurslarla Kongre’yi olanaklı kılan tüm uzman ve öğretim üyelerine, Kongreye sunulan bildirileri 
değerlendiren hakemlerimize, “Kongre Delegesi” olma bilincini taşıyarak 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  
19 Nisan 2017
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, iklimlendirme sistemlerinde ses gücü ölçümlerinin önemi ve gerekliliği belirtilmekte, bu 
alanda üretim yapan firmaların ihracat yapabilmesi için ürünlerinin ses gücü düzeylerini ölçerek 
belgelemesi gerektiği açıklanmaktadır. Bu ölçümlerle ilgili standartlar ve esaslar özetlenerek böyle bir 
tesise duyulan ihtiyaca değinilmektedir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için ülkemizde iklimlendirme 
sistemlerine odaklanmış bir laboratuvarın bugüne kadar var olmaması nedeniyle yurtdışında yapılan 
ölçümlerin zaman ve döviz kaybına yol açtığı vurgulanmıştır. 2016 yılında TSE Enstitüsü için 
İstanbul’da kurulmuş olan bu laboratuvarın özellikleri ve ölçüm sistemleri tanıtılmakta akreditasyon 
ölçüm sonuçları paylaşılmaktadır. Ayrıca hangi tür iklimlendirme ürünlerinin bu laboratuvarda test 
edilebileceği belirtilmektedir. Avrupa ülkelerinin laboratuvarlarında test edilmiş olan bazı örnek 
ürünlerin ses gücü düzeyleri TSE laboratuvarında yapılan ölçümler ile kıyaslanmıştır. Elde edilen 
sonuçların ve kurulu laboratuvarın yeteneklerinin üst düzeyde olduğu, üreticilerin TSE 
Laboratuvarlarında çok geniş bir ürün yelpazesinde ürünlerini güven ile test edebileceği, bu çalışma ile 
tesisat sistemleri üreten firma yetkilileri ile paylaşılmaktadır. TSE İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü 
Ölçüm Laboratuvarı TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından yapılan akreditasyon ölçümleri ile 
uluslararası ölçüm sertifikasyonuna ve tanınırlığına sahiptir, güvenilir bir laboratuvar olarak ülkemiz 
tesisat mühendisliğinin hizmetine sunulmuş bulunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İklimlendirme Sistemleri, Ses Gücü Ölçümleri, Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı, 
İzlenebilir Ölçüm, Uluslararası Akreditasyon, Akredite Laboratuvar.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the present study, the importance and the requirement of sound power measurements of “Heating 
Ventilation and Air Conditioning” (HVAC) Systems is emphasized. For those companies planning to 
export their products to Europe or elsewhere it is necessary to measure and certify the sound power 
data. The relevant standards and the fundamentals for the requirement of such a measurement 
laboratory will be stated in this study. Due to the lack of availability of a sound power measurement 
facility in our country, sound power measurements of HVAC components are generally done at abroad 
causing substantial amount of time and foreign currency. Technical characteristics and the 
measurement systems of the Turkish Standards Institute’s (TSI) Sound Power Measurement 
Laboratories, established in 2016, will be presented together with the accreditation measurement 
results.  The types and capacities of the wide range of HVAC equipment which can be tested in this 
facility will also be listed. Sound power data of some test samples which were measured in the 
accredited European laboratories have also been measured in the TSI facility and the results will be 
compared. Comparison of the results given in this study are shared here with the HVAC System 
Manufacturers, prove that the capabilities of the TSI facility have high quality and confidence level for 
a wide range of products. TSI HVAC Systems Sound Power Measurement Laboratories have 
international accreditation and certification through traceable measurements conducted by The 

Design and Construction of a Multi-Purpose Reverberation Suite for Sound Power Measurements of HVAC Equipment 
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Scientific and Technological Research Council of Turkey, National Metrology Institute, hence can be 
used as a reliable laboratory source at the service of HVAC System Manufacturers. 
 
Key Words: HVAC Systems, Sound Power Measurements, Sound Power Measurement Laboratory, 
Traceable Measurement, International Accreditation, Accredited Laboratory  
 
 
 
 
1. GİRİŞ: İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE SES GÜCÜ ÖLÇÜM GEREKSİNİMİ 
 
Son çeyrek asır, binalarda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kavramları açısından yükselen bir 
dönem oldu. Bu gelişmelere paralel olarak, kullanıcıların bina ısıl konforu ve yaşam kalitesine yönelik 
beklentileri de artış gösterdi. Bina iç mekânlarında, özellikle; hava kalitesi, ısıl konfor, akustik ortam 
gibi çevresel faktörlere önem verilmeye başlandı ve IAQ (İç hava kalitesi) ve daha sonrasında IEQ (iç 
çevre kalitesi) kavramları gelişti. Bu çerçevede binanın ve HVAC sisteminin sağlaması gereken 
akustik performans değerleri ortaya çıktı ve Amerika’da ASHRAE Standart 62.1-2013 (son sürüm) ve 
Avrupa’da EN 15251 standardı bu alanı belirleyen iki ana standart oldular.   Böylece, iklimlendirme 
sistemi bileşenlerinden kaynaklanan gürültü, yeni nesil binaların tasarımında dikkatle ele alınması 
gereken çok önemli bir unsur olarak ön plana çıktı. Tüm bu nedenlerle iklimlendirme cihazlarından 
yayılan gürültünün ölçülmesi, değerlendirilmesi ve karakterizasyonu günümüzde giderek artan bir 
önem kazanmıştır. 
 
Gelişmiş batı ülkelerinde bu konuda yürütülen çalışmalar incelenecek olursa; A.B.D. de iki kuruluşun 
önemli görevler üstlendiği görülür, bu kuruluşlar AHRI (Air Conditioning, Heating and  Refrigeration 
Institute), [1] ve ASHREA (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers), [2] dir. Bu iki kuruluşun iklimlendirme cihazlarının sertifikasyonu ve uygulanan standartlar 
konusunda belirleyici rol oynadığı anlaşılıyor. Avrupa’da ise EUROVENT, [3,4] ve CEN (European 
Committee for Standartization) benzer işlevleri üstlenmiştir, [5]. Bu kuruluşların yanısıra ISO, (the 
International Organization for Standardization), [6] uluslararası temel standartları belirleyici bir kurum 
olarak işlevini sürdürmektedir. AHRI ve EUROVENT iklimlendirme sistemleri üreten firmaların biraraya 
gelmesi ile kurulmuş, bu endüstriye ortak bilgi üreten ve üreticilerin sertifikasyon süreçlerine destek 
sağlayan bir görev üstlenmiştir. 
 
Avrupa Birliği’nin 98/37/EC sayılı Makina Direktifinde, bu direktif kapsamındaki makinelerin karşılamak 
zorunda oldukları temel gereksinimler belirlenmiştir. Bu direktif, makinaların sağlık ve güvenlik içinde 
çalışmaları için, temel tasarım esaslarının yanı sıra, özellikle; materyaller, aydınlatma, çalışma, acil 
duruş, mekanik risklere karşı korunma, denge, koruma ve güvenlik önlemleri, elektrikle ilgili riskler, 
patlama tehlikesi, titreşimler, gürültü, radyasyon, emisyonlar ve makinenin üzerindeki bakım ve 
emniyet işaretleri ile ilgili alınması gereken tüm önlemleri belirlemektedir. 
 
Makinaların enerji verimliliği ve ses gücü düzeylerinin etiketlenerek makina üzerine yerleştirilmesi 
yaygın bir biçimde uygulanmaktadır, [7]. Bu uygulama ile bir tarafta üreticiler teknolojilerini geliştirerek 
ses gücü daha düşük makinalar geliştirmeye teşvik edilirken, diğer tarafta kullanıcılar daha sessiz 
ürünleri satın alma bakımından farklı seçeneklere kavuşmuş olmaktadır. 
 
Makinalarda ses gücü düzeylerinin ölçülebilmesi için özel ölçüm laboratuvarlarına ve çok kanallı ses 
ve titreşim ölçüm/analiz sistemlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu laboratuvarlar ISO 3740-47 
Serisinde farklı ölçüm hassasiyetleri için tanımlanmıştır, [8]. 
 
Laboratuvar ölçüm ortamı tam veya yarı yankısız oda olabileceği gibi, çınlanım odası da 
olabilmektedir. Bu tür ortamlarda ses basınç düzeyleri standartta tanımlandığı şekilde ölçülmekte ve 
bu bilgiler kullanılarak ürün ses gücü hesaplanabilmektedir. İklimlendirme sistemlerinde; bina içi ve 
bina dışındaki ses kaynaklardan yayılan akustik enerjinin ses gücünün eş zamanlı ölçülebilmesi için 
çift odalı laboratuvarlar kullanılmaktadır. Kanallı ünitelerin testlerinde ise üçüncü bir oda da 
kullanılmaktadır. 
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Ülkemizde iklimlendirme sistemleri üretilmekte ve çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. İhraç edilen bu 
ürünlerin hem geliştirme aşamasında hem de ihracat öncesinde ses gücü düzeyleri ölçümlerinin 
standartlara uygun olarak akredite laboratuvarlarda yapılması gerekmektedir. Bu güne kadar üretici 
firmalar bu ölçümlerini akreditasyona sahip yurtdışı laboratuvarlarda,  [9], döviz ödeyerek ve uzun 
bekleme süreleri ile yaptıra gelmişlerdir. 
 
2016 yılında Türk Standartları Enstitüsü, İstanbul, Gebze, Aydınlı ’da Enerji Sistemleri Laboratuvarları 
yerleşkesinde, 50 kW güce kadar, tüm iklimlendirme sistemlerinin ses gücü ölçümlerinin yapılmasına 
imkân sağlayan bir laboratuvar kurulmasına karar vermiştir. Böyle bir laboratuvar, hem döviz tasarrufu 
sağlayacak hem de üreticilerin yurtdışında rakip firmalarla rekabet gücünü arttıracaktır. Bu 
laboratuvarın, çeşitli ısıtma/soğutma sistemlerinin ses gücü düzeylerinin tespiti ve sertifikalandırılması 
için kullanılması planlanmıştır. 
Proje kapsamı, en güncel tarihli TS EN 12102, TS EN ISO 3741, TS EN 15036-1, TS EN 15036-2, EN 
12102, EN ISO 3741, EN 15036-1 ve EN 15036-2 standartlarının tüm maddelerini karşılamaktadır. Ele 
alınan cihazlar klimalar, ısı pompaları, tek ve çift kanallı üniteler, kanalsız üniteler,  multi split klimalar, 
paket üniteler, chiller,  fan coiller, kombiler, brülörler, kazanlar ve bacalarını kapsamaktadır. Bütün bu 
cihazların ses gücü seviyesinin tespitini yapmayı sağlayacak test sistemi, tüm gerekli cihazlar, 
aparatlar, yazılımlar ve otomasyon sistemini içermektedir. 
 
Bu çalışmanın amacı, iklimlendirme sistemlerinde geniş bir ürün yelpazesine hitap eden, çift çınlanım 
odalı bir ses gücü ölçüm laboratuvarının; tasarım, inşaat ve ürün testleri hakkında bilgi vermek ve 
ülkemiz tesisat mühendisliği teknolojilerine destek sağlayacak bu önemli yatırımı potansiyel 
kullanıcılarına tanıtmaktır. 

 
 
 
 

2. SES GÜCÜ ÖLÇÜM ESASLARI VE TEST ORTAMI 
 
Günlük yaşantımızda yakın çevremizde üretilen gürültünün bir kısmı iklimlendirme sistemlerinden 
kaynaklanır. Toplumların yaşam kalitesi arttıkça daha sessiz ortam beklentisi de artmaktadır. Bu 
nedenle üreticiler, yönetim mekanizmaları tarafından uygulamaya konan çeşitli yönetmelikler ve 
regülasyonlar nedeni ile, daha sessiz çalışan ürünler geliştirme çabası içindedir.  
 
İstenmeyen ses olarak tanımlanan gürültü, atmosferde ortam basıncı etrafında oluşan basınç 
dalgalanması sonucu ortaya çıkan bir etkidir.  Bu basınç dalgasının oluşmasına neden olan çeşitli 
kaynaklar vardır. Örneğin; geniş bir yüzeyde oluşan mikro titreşimler yüzeye komşu hava moleküllerini 
titreştirir ve bu titreşim komşu hava moleküllerini sıkıştırır. Böylece sıkışma-genleşme-sıkışma şeklinde 
bir basınç dalgası ortamda hızla ilerleyerek ses enerjisini oluşturur, Şekil 1.Gürültü sadece hava yolu 
ile değil, sıvı ve katı ortam aracılığı ile de iletilebilir.  
 

 
 

Şekil 1. Ses enerjisinin havada yayılımı. 
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Bir somut örnek vermek gerekirse, hava üfleyen bir fan belli bir devir hızı ile dönerken, fanın havayı 
ilettiği bir noktadaki basınç, o noktaya en yakın konumdan geçen fan kanadı nedeni ile ortam basıncı 
etrafında bir dalgalanma yaratacaktır. Böylece bu noktada baskın ses tonu, fan devir hızı ile kanat 
sayısının çarpımına eşit frekansta duyulur. 
 
Bir üründen yayılan sesin ölçülmesi için üç temel parametre kullanılmaktadır. Bunlar sırasıyla; ses 
basıncı, ses gücü ve ses şiddetidir. Ses basıncı ve ses gücü skaler, ses şiddeti ise vektörel bir 
büyüklüktür.  
 
Ses basıncı; ölçüm yapılan konuma ve ortamın özelliklerine bağlı olarak kulağımızda hissettiğimiz 
basınç değişimini yansıtır. İnsan kulağının hissedebildiği ses basınç değerleri 20 x 10-6 [N/m2] ile 20 x 
106 [N/m2] arasında değişir. Kulağın bu frekans aralığındaki tepkisi lineer olmayıp daha çok logaritmik 
özelliktedir. Bu nedenle çok geniş bir skalada değişen ses basıncını ölçmek için logaritmik bir büyüklük 
olan desibel kavramı kullanılır. Kulağın hissettiği sesin şiddeti basıncın karesi ile orantılı olduğu için 
desibel olarak ölçülen ses basıncı şu formül ile ifade edilir; 

   dB (1) 

 
Bu denklemde p0 = 20 x 10-6 Pascal [N/m2] dir ve 1 kHz de insan kulağının işitme eşiğini temsil eder. 
Ses gücü, birim zamanda kaynaktan yayılan ses enerjisinin ölçüsüdür. Bir makinanın çalışması 
esnasında üretilen enerjinin ne kadarlık bölümünün akustik enerjiye dönüştüğünün göstergesidir. Ses 
gücü ürüne has bir özelliktir ve mekândan bağımsız bir parametredir. Ses gücü 

        dB (2) 

 
denklemi ile hesaplanır, burada referans güç değeri, W0 = 10-12 Watt, yani 1 picowatt’ dır. 
 
Ses şiddeti, birim alandan geçen akustik enerjinin ölçüsü olup yön ve şiddeti içeren vektörel bir 
büyüklüktür. 

     dB (3) 

 
denklemi ile hesaplanır, burada referans ses şiddeti değeri, I0 = 10-12 Watt/m2, yani 1 picowatt/ 
metrekare’ dir. Ses şiddeti vektörü , akustik enerjinin verilen bir konumdaki net akışının miktarını ve 
doğrultusunu tanımlar. Serbest alan koşullarında net akış miktarı (4) denkleminde belirtildiği gibi, ses 
basıncının karesi ile orantılıdır, Şekil 2. 

       W/m2 (4) 

 
Burada ρ havanın kg/m3 olarak yoğunluğu c ise sesin havadaki 344 M/s lik yayılma hızıdır. (ρc) ise 
ortamın empedansıdır. 
 

 
Şekil 2. Serbest alanda ses şiddeti ve ses basıncı arasındaki ilişki. 
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Makina ve ekipman gürültü düzeyinin belirlenmesi ve benzer makinaların kıyaslanması için kullanılan 
parametre Ses Gücü parametresidir. Makina ve ekipman gürültü düzeyi ile ilgili uluslararası 
standartlarda da Ses Gücü parametresi kullanılmaktadır. 
 
Ses gücü doğrudan ölçülebilen bir büyüklük değildir, ancak dolaylı yollardan ölçülebilir. Makinalarda 
ses gücünü ölçebilmek için özel ölçüm ortamlarında ISO tarafından tanımlanmış bir dizi standarda 
göre ses basıncı veya ses şiddetini ölçmek gerekir. Bu standartlar ISO 3741-47 serisi olarak 
tanımlanmıştır ve ayrıntılı bilgilere bu standartlarda ve literatürde yer almaktadır, [10]. 
 
TSE Laboratuarları, ses gücü ölçümleri için ISO 3741 Standardına göre ölçüm yapabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. ISO 3741 Temel bir standart olup geniş bir ürün yelpazesini kapsar ve ölçümler için 
gerekli akustik koşulları ve ölçüm ekipmanını tanımlar, sadece genel bilgi verir. Bu ölçüm tekniği tüm 
yüzeyleri yansıtıcı olan dağınık ses alanında ölçüm yapmayı gerektirir.  
 
Çınlanım odası olarak adlandırılan bu oda birbirlerine paralel olmayan sert yüzeylerden oluşur ve bu 
yüzeylerden yansıyan ses akustik enerjinin homojen olarak dağıldığı ve her noktasında ses basınç 
düzeylerinin eşit olduğu bir ses alanı yaratır, Şekil 3. 
 

 
Şekil 3. Çınlanım Odasında sesin homojen dağılımı. 

 
Ses Gücü Düzeyi hesabı, Akustik Güç Dengesi prensibini esas almaktadır. Buna göre (5) denklemi 
yazılabilir,  

W = I S α    W/m2  (5)  
burada:  

W =  Kaynağın Akustik Ses Gücü  
I   =  Oda Yüzeylerine Dik Akustik Ses Şiddeti Vektörü  
S  =  Oda Yüzeylerinin Toplam Alanı  
α  =  Oda Yüzeylerinin Ortalama Ses Yutum Katsayısı 

 
olarak tanımlanır. Çınlanım alanında kaynaktan yeteri kadar uzaklıkta ses basıncı ile ses gücü 
arasındaki ilişki (6) denklemi ile ifade edilir 

 
LP = LW + 10 log [ 4 / R ]   dB  (6) 

 
 burada:  

LP  =  Ses Basınç Düzeyi  
LW  = Ses Gücü Düzeyi  
R   =  Oda Sabiti = Sα/(1-α) 

 
ISO 3741 Standardına göre: 
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• Test ünitesinin hacmi, odanın hacminin %2 ‘sinden küçük olmalıdır.  
• Referans test koşullarında hava sıcaklığı 23°C, Statik Basınç 101.325 kPa, Bağıl Nem %50 

olmalıdır. 
• Çınlanım odaları için tavsiye edilen minimum hacimler (ölçülmek istenen en düşük frekansa 

bağlı olarak) Tablo 1. de belirtilmiştir; 
• Çınlanım odası içinde homojen bir ses dağılımı için, ses yutumunun ne çok yüksek ne de çok 

düşük olmaması gerekir. Odanın çınlanım süresi (7) denklemiyle tanımlanmıştır; 
T60 = V/S      (7) 

 Bu denklemde V, oda hacmini (m3), S, oda toplam yüzeyini (m2) ifade etmektedir. 
• Oda yutumu için istenen değerler aşağıda özetlenmektedir; 

 
fabs = 2000 / V1/3       (8) 

 
f < fabs  için α < 0.16 olmalıdır, 
 f > fabs için α < 0.06  

Burada V, oda hacmi (m3) dir. Oda içinde 5000 Hz üzerindeki yutumun önemli bir kısmı 
havadaki yutumdan kaynaklanmaktadır. 
 

Tablo 1. Çınlanım odaları için tavsiye edilen minimum hacimler. 
•   

Ölçülmek istenen en düşük 
1/3 oktav frekans bandı  

Çınlanım odası için tavsiye 
edilen en küçük hacim  

100 Hz  200 m3  
125 Hz  150 m3  
160 Hz  100 m3  

> 200 Hz  70 m3  

 
• Oda içinde sağlıklı bir ölçüm için arkaplan gürültüsünün, ürün gürültüsüne göre çok daha 

düşük olması gereklidir. Odanın arkaplan gürültü koşulunu sağlaması için istenen değerler 
aşağıda (9) denklemine bağlı olarak verilmiştir;  
 

ΔL = Lp(ST) – Lp(B)      (9)  
 

f ≤ 200Hz    için  ΔL ≥ 6dB 
250Hz ≤ f ≤ 5000Hz için  ΔL ≥ 10dB  
f ≥ 6300Hz   için  ΔL ≥ 6dB  

 
Burada  Lp(ST) =Test ünitesi çalışırken ölçülen ortalama ses basınç seviyesi (dB)  

Lp(B)  =Test ünitesi çalışmazken ölçülen ortalama ses basınç seviyesi (dB)  
F      = Kontrol edilen oktav merkez frekansıdır. 
 

• Ölçümlerin sağlıklı yapılabilmesi için ortam koşullarının belli toleranslar içerisinde kalması 
gereklidir. Ölçümler sırasında, mikrofonların bulunduğu alanda sağlaması istenen sıcaklık ve 
nem tolerans değerleri Tablo 2 de verilmiştir;  
 

Tablo 2. Mikrofonların bulunduğu alanda sağlaması istenen sıcaklık ve nem tolerans değerleri. 
  

Sıcaklık 
Aralığı 

(°C) 

 
 

< %30 

Bağıl Nem Aralığı  
(%)  

%30 - %50 arası  

 
 

> %50 
-5 ≤ ϴ < 10  ± 1°C, ±%3  ± 1°C, ±%5  ± 3°C, ±%10  
10 ≤ ϴ < 20  ± 1°C, ±%3  ± 3°C, ±%5  ± 3°C, ±%10  
20 ≤ ϴ < 50  ± 2°C, ±%3  ± 5°C, ±%5  ± 5°C, ±%10  

 
- Atmosferik basınç ±1.5kPa içinde olmalıdır.  
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- Belirtilen toleranslar genel olup, öncelikle ürüne ait test kodu dikkate alınmalıdır.  
 

• Ölçüm cihazları ve kalibrasyon ile ilgili olarak; ölçüm için kullanılacak ekipman IEC-61672-1 
(2002) şartlarını sağlamalıdır. Oktav filtreleri IEC 61260 (1995) Sınıf-1 şartlarını sağlamalıdır. 
Referans ses kaynağı ISO 6926 şartlarını sağlamalıdır.  

• Ölçümler öncesinde ve sonrasında mikrofonlar IEC 60942 (2003) şartlarını sağlayan bir ses 
seviyesi kalibratörü ile doğrulanmalıdır. İki durum için elde edilecek fark 0.5dB ‘den daha fazla 
olmamalıdır. Ses seviyesi kalibratörünün yılda bir kez, ses ölçüm zincirinin iki yılda bir kez, 
referans ses kaynağının ise iki yılda bir kez kalibrasyonu yenilenmelidir. 

• Test ünitesinin kurulumu ile ilgili özel test kodları varsa bu kodlar öncelikle dikkate alınmalıdır, 
ISO 3741 standardında belirtilen koşullar tavsiye mahiyetinde genel bilgilerdir. 

• Kurulum sırasında elektrik kabloları, borular, hava kanalları izole edilmelidir, aksi takdirde 
ölçülen ses değeri bu komponentlerden gelecek ilave değerleri de içerecektir. Bu tip yardımcı 
teçhizat mümkün olabildiğince oda dışına alınmalıdır. 

Farklı test ünitelerinin kurulumu ve ölçüm yöntemlerine ilişkin ayrıntılar, farklı ekipmanlar için 
hazırlanmış “Gürültü Test Yönetmeliklerinde” ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
 
 
 
 
3. TEST LABORATUARININ TASARIMI 
 
3.1. Genel Bilgiler ve Akustik Tasarım 
 
TSE Enerji Sistemleri Laboratuvarları kapsamında kurulu olan Ses Gücü Ölçüm Laboratuarı, çeşitli 
iklimlendirme sistemlerinin ses gücü düzeylerinin tespiti ve sertifikalandırılması için kullanılacaktır. ISO 
3741 standardına uygun olarak tasarlanmış olan bu laboratuvar, ısıl olarak koşullandırılmış; iki adet 
çınlanım odası ve bir adet kanallı ünite testlerinde kullanılacak özel odadan oluşan, toplam 3 odalı bir 
laboratuvardır. Sistemde iki çınlanım odası kullanılmasındaki amaç iklimlendirme sisteminin gerçeğe 
en yakın koşulları simule etmek, iç ve dış mekândaki koşulları bu iki odada yaratmaktır. Kanallı 
ünitelerde ise akustik amaçlı ölçümler yapılmayan üçüncü oda kullanılmaktadır. 
 
Proje kapsamı, en güncel tarihli TS EN 12102, TS EN ISO 3741, TS EN 15036-1, TS EN 15036-2, EN 
12102, EN ISO 3741, EN 15036-1 ve EN 15036-2 standartlarının tüm maddelerini karşılamaktadır. Bu 
laboratuvarda; klimalar, ısı pompaları, tek ve çift kanallı üniteler (single and double ducted), kanalsız 
(nonducted) üniteler, multi split klimalar, paket üniteler ile likit chiller,  fan coillerin, kombilerin, 
brülörlerin, kazanların ve baca gazı akışı ses gücü düzeylerinin ölçülmesini sağlayacak test sistemi, 
tüm gerekli cihazlar, aparatlar, yazılımlar ve otomasyon sistemini içermektedir.  
 
Bu sistem TS EN 60704-2-3, TS EN 60704-2-4, TS EN 60034-9, TS EN 60704-2-1, TS EN 60704-2-2, 
TS EN ISO 1680, EN 60704-2-3, EN 60704-2-4, EN 60034-9, EN 60704-2-1, EN 60704-2-2 ve EN 
ISO 1680 standartlarına göre çamaşır makinaları, bulaşık makinaları, elektrik süpürgeleri, fanlı 
ısıtıcılar ve elektrik motorlarının da ses gücü düzeylerini de kesinlik sınıfında, TS EN ISO 3741 temel 
standardı ile uyumlu olarak belirleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. 
 
Sistem aşağıdaki Şekil 4 den görüldüğü gibi birbirleri ile irtibatlı üç oda şeklinde tasarlanmıştır. 4 ve 5 
numaralı odalar çınlama odası şeklinde olup, 6 numaralı oda ise kanallı ünite testlerinde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. Her bir çınlama odasının (4 & 5) hacmi 250 m3 olarak belirlenmiştir. 6 numaralı 
oda 3 m x 4 m taban alanına sahip olup çınlama odaları ile aynı yüksekliktedir. 
 
Çınlanım odaları içerisinde toplam geri plan gürültüsünün 30 dB(A)’yı aşmaması gereklidir. Bu 
nedenle her üç oda da, betonarme yüzer döşemelerin üzerine kurulmuştur. Ayrıca çınlanım odalarının 
bulunduğu mekanda entalpi odaları bulunmakta, hem çatıda bulunan havalandırma üniteleri, hem de  
entalpi odalarındaki ekipmandan gelen gürültü ortama yayılmaktadır. Bu gürültü etkilerini azaltmak için 
iki çınlanım odası ayrıca ortak bir dış oda içine alınmıştır.  Odalar ve betonarme döşeme, elastomer 
titreşim sönümleyicileri tarafından taşınarak zemine oturmaktadır. Odalar yaklaşık 250mm kalınlığında 
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olan bu döşeme üzerine inşa edilmiştir. Sistemin doğal frekansı, yapısal gürültüyü engellemek amacı 
ile yaklaşık 16 Hz olacak şekilde tasarlanmıştır. 
 
Çınlanım odalarının her birinin hacmi 100 Hz ve daha altında güvenli ses gücü ölçümleri yapabilmek 
amacı ile 250 m3 olarak seçilmiştir.  250 m3 ‘lük hacim aynı zamanda geometrik boyutları daha büyük  

 
Şekil 4. Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı bileşenlerinin planda görünüşü. 

 
olan iklimlendirme ekipmanlarının test edilmesine de olanak tanımaktadır. TSE Çınlanım Odalarında 
test edilebilecek en büyük ekipman hacmi 5 m3 dür. Test odalarının yaklaşık boyutları Tablo 3 de 
verilmiştir 
 
Tablo 3. Test Odalarının Boyutları 

 Uzunluk [m] Genişlik [m] Yükseklik [m] 
5 numaralı oda dış ölçüleri 6,6 8,9 5,1 

5 numaralı iç ölçüleri 6,4 8,6 5,0 

4 numaralı oda dış ölçüleri 6,6 8,8 5,1 

4 numaralı oda iç ölçüleri 6,4 8,6 5,0 

6 numaralı oda dış ölçüleri 3,2 4,2 5,1 

6 numaralı oda iç ölçüleri 3,0 4,0 5,0 

Dış oda dış ölçüleri 19,2 8,0 6,3 
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Çınlanım odalarının duvarları geometrik olarak birbirlerine paralel olmayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bu tasarım akustik modelleme yazılımı ODEON, [11] ile sanal ortamda, oda içinde bir noktaya 
yerleştirilen beyaz gürültü ses kaynağından yayılan ses ışınlarının, 50 ms içinde tam bir dağınık alan 
oluşturduğu izlenerek kanıtlanmıştır. Farklı zaman dilimlerinde çınlama odasının düşey ve plan 
kesitlerinde oluşan ses dalgalarının dağılımı sırası ile Şekil 5 ve Şekil 6 da gösterilmiştir. Bu şekiller 
incelendiğinde yaklaşık 50 milisaniye sonra çınlanım odası içinde dağınık alanın oluştuğu 
görülmektedir. 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 5.  Oda düşey kesitinde kaynaktan yayılan sesin zamana göre dağılımı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T = 0 ms 

T = 51 ms 

T =41 ms 

T = 13 ms 

T = 27 ms 
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Şekil 6.  Oda plan kesitinde kaynaktan yayılan sesin zamana göre dağılımı 
 

Odaların duvarları, tavanlar ve çift katlı kapılar modüler bir panel sistemi ile imal edilmiştir. Bu modüler 
yaklaşım laboratuvarın ileri bir tarihte tesisin farklı bir mekâna taşınmasını olası kılmaktadır. TÜBİTAK 
ULUSAL Metroloji Enstitüsü tarafından yapılan oda akreditasyon testlerinde duvarların ve kapıların 
ses geçiş kaybı ve oda geri plan gürültüsü gibi parametreler tatmin edici düzeylerde bulunmuştur. Bu 
konu ile ilgili sayısal bilgiler ileri bölümlerde verilmiştir. 
 
3.1. Mekanik Sistemlerin Tasarımı 
 
TSE Ses Gücü Laboratuvarında çok farklı çeşitte, tipte ve kapasitede cihazın test edilmesi 
istenmektedir. Sistem tasarımında karşılaşılan birinci ana zorluk buradadır. Bu yeteneklerle donatılmış 
bir laboratuvar örneği dünyada bulunmamaktadır. İkinci ana zorluk ise, cihazların gerçek çalışma 
koşullarında ses düzeylerinin ölçülmesi beklentisidir. Cihazların içinde bulundukları odadaki koşullar 
çok hassas biçimde kontrol edilmek zorundadır. Bunu yaparken de odaları koşullandıran HVAC 
sisteminin kendisi bir gürültü kaynağı olmamalı, sistem kaynaklı bütün sesler sönümlenmeli ve HVAC 
sistemi çalışırken geri plan gürültüsü şartnamede belirlenen değerlerin altında olmalıdır. 

Buna göre orijinal bir iklimlendirme sistemi tasarlanmış ve kurulmuştur. Bu sisteme ait teknik bilgiler 
Tablo 4 de özetlenmiştir. Isıtma modülleri kademeli olup test edilen ürün kapasitesine bağlı olarak 
devreye girmektedir. Yapılan sistem bütün kabul testlerini geçmiştir. Her üç odadaki test edilecek 
cihazlar ve odalardaki tesisat bu kısımda kısaca anlatılmaktadır. Ayrıca kurulan HVAC sistemi genel 
olarak tanıtılmaktadır.  

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 



  ______________________ 13 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Tablo 4. Odaları şartlandıran iklimlendirme sistemlerinin özellikleri. 

Parametre Birim Oda 5 Oda 4 
Fan Debisi [m3/st] 20,000 15,000 
Su Soğutma Gücü [kW] 80 80 
Isıtma Modüllerinin Gücü [kW] 24+18+18 24+12+18 
Min Hava Giriş Sıcaklığı [deg C] 5° 5° 
Max Hava Giriş Sıcaklığı [deg C] 55° 55° 

 
5 NUMARALI ODA (outdoor unit chamber):   
Bu odada test edilecek cihazlar:  

a) Isı Pompaları dış üniteleri, b) Multi split dış ünite, c) Paket Üniteler, d) Kanalsız Üniteler, e) Chiller 
(hava ve su soğutmalı), f) Tek ve Çift Kanallı Üniteler ana gövdesi, g) Fan coiller, h) Kombiler, ı) 
Kazanlar, j) Brülörler, k) Baca, l)  Çamaşır Makinaları, m) Bulaşık Makinaları, n) Kanallı split dış 
ünitesi.  

Bu odada test edilecek cihaz gücü 50 kW değeriyle sınırlıdır. Bu güce kadar bütün cihazlar 
denenebilmelidir. Çınlama odaları 5 ve 4 arasında soğutucu akışkan boru ve kablo bağlantıları için 
kapatılabilir ve sızdırmaz bir delik oluşturulmuştur. 

Bu odada yoğuşma sularının tahliyesi için önlem alınmıştır. Ayrıca bir adet atık su bağlantısı 
bulunmaktadır (bulaşık ve çamaşır makinası deneyleri burada yapılacaktır). Yer süzgeci ve drenaj 
aynı boruya bağlanmıştır. 

İki adet bağımsız dış su şartlandırma (soğutma veya ısıtma) devresine ihtiyaç vardır. Bu devrelerden 
test edilen cihazlara 5-55 °C arasında istenilen sabit sıcaklıkta su beslenmektedir.  

Çamaşır ve bulaşık makinası için domestik su bağlantısı yapılmıştır.  

5 Numaralı odaya bir adet doğal gaz bağlantı borusu gereklidir. Bu odaya Hermetik ve bacalı cihazlar 
için ayrı baca bağlantısı yapılmıştır. Baca gürültüsü ölçümü yapılırken davlumbaz kullanılacaktır. Özel 
davlumbaz ve özel baca gürültüsü ölçüm düzeneği yapılmıştır. Bu aparatlar ölçümler sırasında oda 
içerisine taşınmaktadır. 

4 NUMARALI ODA (indoor unit chamber): 
Bu odada test edilecek cihazlar:  

a) Isı Pompaları iç ünite, b) Multi split iç üniteler, c) Tek ve Çift Kanallı Üniteler kanal çıkışı, d) Kanallı 
split kanal çıkışı, e) Kanallı split iç ünitesi, f) Elektrik Süpürgeleri, g) Fanlı Isıtıcılar, h) Elektrik 
Motorları. 

5 Numaralı oda için gerekli tesisat doğal gaz ve baca tesisatları dışında aynen bu oda için de 
kurulmuştur.  

5 ve 4 numaralı odalar arasında her iki odanın ortak kenarını oluşturan duvarlarında iki kanatlı 
açılabilir kapaklar oluşturulmuştur. Bunlar sızdırmaz biçimde kapanmaktadır. Bu kapaklar açılarak her 
iki oda arasına kanalsız üniteler (fan-coil, pencere tipi ünite vs.) yerleştirilebilmektedir. 

Tek kanallı cihaz testleri için her iki oda (4 ve 5 numaralı odalar) arasında basınç dengelenmesi (fan 
destekli hava geri dönüşü) yapılmıştır. 
 
6 NUMARALI ODA (kanallı split cihaz odası): 
 
Sadece kanallı split cihazların testi sırasında kullanılacaktır. 6 no’lu oda çınlama odası değildir. 4 ve 3 
numaralı odalar arasında kanallı split klima cihazlarının testleri için 1 adet bağlantı deliği tesis 
edilmiştir. 
6 numaralı oda için ayrı bir şartlandırma gerekmemektedir. 4 no’lu oda şartlandırması 3 No’lu odayı da 
şartlandıracaktır. İki oda arasındaki hava dolaşımı nedeniyle her iki oda aynı şartlarda kalacaktır. Bu 
iki oda aynı sistemle şartlandırılacaktır.  
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6 ve 4 numaralı odalar arasında basınç dengelenmesi (fan destekli hava geri dönüşü) yapılmıştır. 
Yoğuşma sularının tahliyesi gerçekleştirilmiştir. 5 ve 6 No’lu odalar arasında split cihaz gaz boruları ve 
kabloları geçişi için sızdırmaz bir delik bırakılmıştır.  
 
HVAC TESİSATI: 
 
Odaların şartlandırılması için tam havalı bir sistem dizayn edilmiştir. Bu sistem klima santralleri ve 
kanal sisteminden oluşmaktadır. Sistemde ses yutumu için susturucular, difüzörler ve özel plenumlar 
(hava dağıtma kutuları) kullanılmıştır. Kurulan sistemin planı Şekil 7’de gösterilmiştir. 
  
Sistemde 5 ve 4 nolu odalar için ayrı ayrı birer bağımsız klima santrali (AHU) konulmuştur. Santraller 
her biri 50 kW gücünde hem ısıtma ve hem soğutma yapabilecek kapasitede tasarlanmıştır. 
 
Odalarda nem kontrolü de gerekmektedir ve nemlendirici bağımsız olarak santral çıkışına bağlıdır. 
Santrallerin hava debisi ve basıncı maksimum güce göre belirlenmiştir. 
 
AHU’larda manuel olarak devri ayarlanabilen fanlar kullanılmıştır. Sistemde ısıl kapasite kontrolü su 
devresinde debi kontrolü ile otomatik olarak yapılmaktadır.  
 
Kanal, susturucu ve plenum büyük boyutlarda seçilerek dış basınç düşümü küçük tutulmuştur. Kanal 
sistemi ve susturucular dizayn hava debisi için tasarlanmıştır. Besleme kanallarında özel tasarlanan 
susturucular yer almaktadır. Kanallar dıştan ısıl ve akustik olarak izole edilmiştir. 
 
Her odaya tek besleme kanalı gelmektedir ve özel dizayn edilen dağıtma kutusu (plenum) içten 
akustik kaplamalıdır. Üfleme Menfezi özel olarak seçilmiştir, kendisi limit değer üzerinde ses 
üretmemektedir. Üfleme açıları 4 parçalı sistemde ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. Geri dönüş Menfezi, 
üfleme menfezinin aynısıdır. Geri dönüş yine içten kaplamalı dönüş kutusu ve dönüş kanalı üzerinden 
olmaktadır ve üzerinde yine susturucu bulunmaktadır. 
 
Basınç dengeleme kanalları üzerinde de fan ve susturucular bulunmaktadır. 4-5ve 4-6 numaralı odalar 
arasında da susturucular bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinde yer alan klapelerin motorlu damperleri 
vardır. Motorlu damperler açık/kapalı pozisyonda merkezden kontrol edilmektedir. 
 

 
 

Şekil 7.  Odaları koşullandıran HVAC sisteminin plan görünüşü. 
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4. ÖLÇÜM SİSTEMİ DONANIM VE YAZILIMI 
 
Çınlanım odalarında ses gücü ölçümü yapabilmek için önerilen ekipman çok kanallı bir akustik 
analizör, yazılım, mikrofonlar ve ilave donanımdan oluşmaktadır. 
 
Mikrofon ile hissedilen basınç değişiklikleri, veri toplama cihazı tarafından ön-işleme yapıldıktan sonra 
sayısal hale dönüşmüş olarak bilgisayardaki yazılıma aktarılmaktadır. Yazılım veriyi işledikten sonra 
oktav bantlarında spektrum değeri olarak görüntülemektedir. Proje kapsamında  geliştirilen yazılım ise 
anlık ses basınç spektrumlarını kullanarak sonuçları ses gücü düzeyine dönüştürmektedir. Buna ilave 
olarak ekranın görsel düzenlemesi, veri kaydı ve verilerin tekrar geri çağrılması gibi ilave fonksiyonlar  
da yazılıma eklenmiştir. 
 
Ölçümlerde kullanılacak ve sistemin kalbi olan veri toplama sistemi en kritik cihazdır. Başta mikrofon 
ve devir ölçer (takometre) olmak üzere çeşitli sensörlerden gelecek veriler bu ünite tarafından 
işlenerek bilgisayar programına aktarılmaktadır. Sistemin özellikleri aşağıda özetlenmiştir: 
 
 4 Giriş / 2 Çıkış Veri Toplama Cihazı 

Frekans Aralığı  : 0-51.2kHz 
Örnekleme Hızı  : 131 kHz 
Sıcaklık Aralığı  : -10C - +50C 
Dinamik Ölçüm  : 160dB 
Giriş Voltaj Aralığı : Seçilebilir; 10Vpeak / 31.6Vpeak  
Üst-geçirgen Filtre : Seçilebilir; DC / 0.7Hz / 7Hz / 22.4Hz 
Elektriksel Gürültü : 13µV RMS 
Sinyal Üreteci  : Sinüs, Taramalı Sinüs, Rasgele, Kullanıcı tanımlı  dalgaformları 
Besleme  : 10-32V DC veya 90-264V AC (47-63Hz) 
Boyutlar  : 132.6 x 27.5 x 248 mm / 750 gr. 
Bilgisayar Bağlantısı : LAN üzerinden 100 MB/Sec (RJ45 Konnektör) 
Aşırı Yükleme  : Sinyal (Voltaj/Akım/Öyükseltici) Aşırı Yükleme Uyarısı 

 
 Analizör için Batarya 

Batarya Tipi  : Li-Ion 
Çıkış Voltajı  : 14.6V DC 
Kapasite  : 6400 mAh 
Performans  : Tek Modül ile 7 saat çalışma süresi 
Şarj Süresi  : 2 saat 
Gösterge  : Batarya Şarj Durumu (5 kademe) 
Boyutlar  : 132.6 x 27.5 x 248 mm / 750 gr. 

 
 Analiz Yazılımı 

FFT Analizi  : 1Hz-51.2kHz / 50-6400 çizgi 
Zaman Ağırlığı  : Uniform, Hanning, Flat-Top, Transient, Exponential 
Integrasyon  : jw, jw2, 1/jw, 1/jw2 
Oktav Analizi  : 1/1, 1/3, 1/12, 1/24 Oktav  
Oktav Filtre Std. : IEC 61260-1995 Class1 
Frekans Filtreleri : A, B, C, D, Lin 
Toplam Seviye Std. : IEC-61672 
Parametreler  : Leq, Lmin, Lmax, Lpeak, Le 
Zaman Ağırlığı  : F, S, I 
Ortalama alma  : Üstsel, Doğrusal, Tepe Tutma (PeakHold) 
İşletim Sistemi  :Windows 7-Pro, Windows 8.1-Pro 
İşlemci   : Intel Core i7 3GHz, 16GB RAM, 480GB HDD  
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Şekil 8.  Yazılım sisteminden bir görünüş. 
 Ses Gücü Ölçüm ve Raporlama Ara yüzü 

Analizör tarafından ölçülen ses basınç düzeylerini kullanarak test edilen ürün için 
standart ve yönetmelik esaslarına göre ses gücünü hesaplayan ve raporlayan bir 
yazılım ara yüzü. 

 Dönen Mikrofon Kolu 
ISO 3741 standardı, dönen bir kol üzerine takılı tek bir mikrofon ile “uzaysal ve zamansal 
averaj ”almaya izin vermektedir. Bu sayede daha az mikrofon kullanarak tek bir mikrofonla 
standarda uygun ortalama alabilmek mümkün olmaktadır. 
Standart  : ISO-3741 ‘e uygun 
Kol Uzunluğu  : Ayarlanabilir; 50-200cm 
Dönme Düzlemi : Ayarlanabilir; 10° adımlarla 
Dönme Hızı  : Ayarlanabilir; 16 / 32 / 64 saniye 
Çalışma Ses Gücü :26dBA  
Kontrol   : Bilgisayar üzerinden kontrol (hız/durdur/başlat) 
Çalışma Sıcaklığı : -10°C - +55°C 
Besleme  : 7.5-13V DC veya 200-240V AC (50-60Hz) 
Nem   : Maks. %90 RH 
Boyutlar  : 262 x 267 x 190 mm / 8 kg. 

 Referans Ses Kaynağı 
Standart ayrıca bir adet referans ses kaynağı tarif etmektedir. Bu ses kaynağının ses 
gücü düzeyi önceden ölçülmüş ve bilinen bir değere sahiptir ve kolay değişmemektedir. 
Dolayısıyla testler için referans teşkil etmektedir. 
 Standart  : ISO-3741 ve ISO 6926 ‘ya uygun 

Frekans Aralığı  : 100Hz-20kHz 
Ses Seviyesi - Oktav : Tüm bantlarda min 70 dB (re. 1pW) 
Ses Seviyesi - Topl. : Topam seviye min 91 dBA (re. 1pW) 
Yönelim  : Yatayda; 02.dB, Düşeyde 6dB (maksimum) 
Kontrol   : Bilgisayar üzerinden kontrol (hız/durdur/başlat) 
Çalışma Sıcaklığı : -10°C - +50°C 
Besleme  : 200-240V AC (50Hz) veya 110-127V AC (60Hz) 
Nem   : Maks. %90 RH 
Boyutlar  : 300 x 300 x 300 mm / 21 kg. 

 
Şekil 9.  Referans ses kaynağı. 

 Hassas Mikrofon (Ön yükseltici ile) 
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Oda içerisindeki ses basınç seviyesinin ölçülmesinde kullanılacaktır. Ölçülmek istenen 
seviyelerin oldukça düşük olması sebebiyle çok hassas bir mikrofon önerilmiştir. 

Mikrofon Çapı  : ½ inç 
Hassasiyet  : 1.1 V/Pa 
Polarizasyon  : 200V 
Dinamik Ölçüm  : 10-110 dB 
Gürültü Eşiği  : 6 dBA 
Çalışma Sıcaklığı : -20°C - +100°C 
Nem   : Maks. %100 RH 
Boyutlar  : 12.7 x 12.7 x 102.7 mm / 34 gr. 

 Baca Gürültüsü Ölçümü için Mikrofon 

EN-15036-2 standardı gereği kombilerin baca çıkışında ses seviyesinin ölçülmesi gerekmektedir. 
Testin yapılacağı ortamda yüksek sıcaklık olduğu için bu durumdan etkilenmeyen mikrofonların 
kullanılması gerekmektedir. Önerilen mikrofon bu koşulu sağlamaktadır. 
 

 Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Polarize Mikrofon 
 

Mikrofon Çapı  : ½ inç 
Hassasiyet  : 12.5 mV/Pa 
Polarizasyon  : 200V 
Frekans Aralığı  : 3.15Hz-40kHz 
Dinamik Ölçüm  : 20-160 dB 
Gürültü Eşiği  : 20 dBA 
Çalışma Sıcaklığı : -30°C - +300°C 
Nem   : Maks. %100 RH 
Boyutlar  : 13.2 x 13.2 x 13.5 mm / 34 gr. 

 Baca Gürültüsü Ölçümü için Ön yükseltici 

EN-15036-2 standardı gereği kombilerin baca çıkışında ses seviyesinin ölçülmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla önerilen mikrofonla kullanılacak ön yükselticiye ait teknik bilgiler aşağıda verilmiştir. 
 

 Mikrofon Ön yükselticisi 
 

Ön yükseltici Çapı : ½ inç 
Frekans Aralığı  : 3Hz-200kHz 
Çalışma Sıcaklığı : -20°C - +150°C 
Nem   : Maks. %100 RH 
Boyutlar  : 12.7 x 12.7 x 110 mm / 40 gr. 

 Ses Düzeyi Kalibratörü  

Ses ölçüm standartları gereği mikrofonlar referans bir ses kaynağı ile ölçüm öncesinde ve 
sonrasında kalibre edilmelidir. 
  

Standart  : IEC-60942-2003 (Sınıf-1) 
Mikrofon Çapı  : 1 inç, ½ inç 
Frekans  : 1000Hz 
Ses Seviyesi  : 94 veya 114 dB 
Seviye Doğruluğu : ±0.2 dB 
Harmonik Bozulma : <%1 
Çalışma Sıcaklığı : -10°C - +50°C 
Nem   : 10-90 %RH 
Besleme  : 2x 1.5V AA-boy kalem pil 
Boyutlar  : 40 x 72 x 72 mm / 150 gr. 

 Lazerli Takometre: 
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EN-12102 standardında ölçümlerde devir hızının ölçülmesi ve raporlanması gerekir. Bu amaçla bir 
adet lazerli devir ölçer kullanılacaktır. Cihaz bir lazer dalgası gönderecek ve fan kanatlarından 
birine yapıştırılacak reflektörden gelen yansımaları sayarak devir hesabı yapacaktır. 

 
Ölçüm Aralığı  : 0-300.000 RPM 
Çalışma Mesafesi : 1.5-70 cm 
Lazer Sınıfı  : Class 3R 
Çalışma Sıcaklığı : -10°C - +50°C 
Nem   : 10-90 %RH 
Besleme  : 20V, 3-20mA  
Boyutlar  : 22.5 x 22.5 x 91 mm / 50 gr. 
 

 
 
 
 
5. TEST LABORATUARLARININ SERTİFİKASYONU 
 
TSE İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarları tamamlandıktan sonra akustik odaların 
sertifikasyon ölçümleri TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) uzmanları tarafından yapılmıştır, 
[10,11]. Bu ölçümlerde kullanılan ekipman ve mikrofonlar uluslararası ölçüm zinciri kapsamında sürekli 
bir karşılaştırmaya tabi oldukları için UME tarafından yapılan akreditasyon ölçümleri TSE 
Laboratuvarlarına uluslararası tanınırlık ve izlenebilirlik özelliği kazandırmaktadır. 
 
Bu ölçümler kapsamında iki çınlanım odasında geri plan gürültüsü, çınlanım süresi ve ses dağılımı 
ölçümleri yapılmıştır. 5 ve 4 numaralı odalar için elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 5 ve Şekil 10-12 
de verilmiştir. 

Tablo 5. Çınlanım Odaları geri plan gürültü ölçüm sonuçları. 
 

Oda 
No 

Her şey  
kapalı 

Kalorimetre  
açık 

Havalandırma 
açık (600 dev/dk) 

ÖlçümFrekans 
aralığı 

5 14,2 dBA 15,6 dBA 18,4 50 – 10000 Hz 
4 10,9 dBA 15,2 dBA 15 dBA 50 – 10000 Hz 

 
Geri plan gürültü ölçüm sonuçları her şey kapalı iken öngörülen 30 dBA’lık düzeyin çok altındadır. Oda 
içinde kalorimetre açık iken ve havalandırma sistemi düşük hızlarda çalışırken bile ölçülen ses basınç 
düzeyleri çok düşüktür. 

 

  
Şekil 10. Beş ve dört numaralı odalar içinde ölçülen çınlama süreleri. 

 
Her iki çınlanım odasında da ISO 3741 Standardında öngörülen kriterlere göre kabul edilebilir ölçüm 
aralığı 80 – 10,000 Hz aralığında kalmaktadır ve bu aralık öngörülen 100 Hz lik alt sınırın da 
altındadır. 
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Şekil 11. Beş ve dört numaralı odalar içinde referans ses kaynağı konumuna göre ölçülen ses basınç 

düzeylerinin grafiği. 
 
Her iki odada referans ses kaynağı altı farklı konuma yerleştirilerek döner mikrofon ile uzaysal ve 
zamansal ses basınç değeri ölçülmüştür. Bu ölçümler Şekil 11 de verilmektedir. Yine bu ölçümlerdeki 
standart sapma değerlerinin frekansa bağlı olarak değişimi de Şekil 12 de yer almaktadır. Bu grafik 
incelendiğinde bu çınlanım odalarında 80 – 10,000 Hz aralığında yapılan ölçümlerde standart 
sapmanın 1’in altında kaldığı görülmektedir. 

  
 

Şekil 12. Beş ve dört numaralı odalar içinde referans ses kaynağı altı farklı konumunda ölçülen ses 
basınç düzeylerindeki standart sapmanın frekansa göre değişimi.. 

 
 
 
 

6. KARŞILAŞTIRMALI ÖLÇÜMLER VE ÖLÇÜM SONUÇLARI 
 

Sertifikasyon ölçüm sonuçlarının yanı sıra, TSE tarafından Avrupa’da benzer laboratuvarlarda ses 
gücü değeri ölçülmüş  bir fan-coil bir de klima için ses gücü ölçüm deneyleri TSE Ses Gücü Ölçüm 
Laboratuvarında tekrarlanarak ölçüm sonuçları kıyaslanmıştır. İç ve dış ünitelerden kaynaklanan ses 
gücü değerleri eş zamanlı olarak elde edilmiştir. TSE Laboratuvarında yapılan ölçümler tekrar edilerek 
ölçümlerin tekrarlanabilirlik özelliği de test edilmiştir. Sonuçlar Tablo 6 ve 7’de özetle verilmekte ve 
Şekil 13-14 de birer örnek grafik sunularak da detaylandırılmaktadır. 
 
Tablo 6. Fan-coil için karşılaştırmalı ses gücü ölçüm sonuçları, (100 Hz – 6300 Hz aralığında 
              A-Ağırlıklı toplam ses gücü düzeyidir). REF yurt dışı, TSE ise yurtiçinde yapılan ölçümlerdir. 

 
Emiş-2. Kademe Üfleme-2. KademeEmiş-3. Kademe Üfleme-3. Kademe

1 Sıcaklık 22 24 22 24
2 Bağıl Nem 54% 54% 54% 54%
3 Ses Gücü / TSE-1 52,3 dBA 51,5 dBA 58,2 dBA 57,9 dBA
4 Ses Gücü / TSE-2 - - 58,4 dBA 57,8 dBA
5 REF 52,1 dBA 49,1 dBA 58,4 dBA 55,9 dBA  
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Bu testte TSE-1 sonuçları fan-coil ilk çalıştırıldığında 230 V AC besleme ile, koşullandırma yapılmadan 
elde edilen sonuçlardır. TSE-2 sonuçları ise koşullandırma yapıldıktan sonra elde edilen değerlerdir. 
Fan-coil testine ait ayrıntılı bir ölçüm sonucu Üfleme – 2. Kademe için 1/3 Oktav Bantı sonuçlarıyla 
birlikte grafik olarak da Şekil 13 de verilmiştir. 
 
Tablo 7. Klima için karşılaştırmalı ses gücü ölçüm sonuçları, (100 Hz – 6300 Hz aralığında 
              A-Ağırlıklı toplam ses gücü düzeyidir). REF yurt dışı, TSE ise yurtiçinde yapılan ölçümlerdir. 

 
İç Ünite Dış Ünite

1 Sıcaklık 35
2 Bağıl Nem 47%
3 Ses Gücü / TSE-1 56,0 dBA 62,5 dBA
4 Ses Gücü / TSE-2 56,0 dBA 61,8 dBA
5 Ses Gücü / TSE-3 55,7 dBA 60,9 dBA
6 REF 55,3 dBA 62,6 dBA  

 
Klima ilk testi TSE-1, klima yeni çalıştığında ve koşullandırma yapılmadan, 230V AC besleme voltajı 
ile yapılmıştır. İkinci Test, TSE-2 ise klima birkaç dakika ısındıktan sonra, 230V AC besleme voltajı ile 
yapılmıştır.  Üçüncü Test ise Voltaj 220V AC olarak değiştirildikten sonra yapılmıştır. REF ile ifade 
edilen test ise klimanın yurtdışında yapılan testten elde edilen sonucu belirtmektedir. 
 

 
Şekil 13. Fan-coil testinden ayrıntılı bir ölçüm sonucu,  

(Emiş – 3. Kademe için 1/3 Oktav Bantı sonuçları) 
 

Klima testi iç ünite ses gücünü ayrıntılı gösteren grafik Şekil 14 de verilmiştir. 
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7. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
Türk Standartları Enstitüsü, Enerji Sistemleri Laboratuvarları İstanbul, Aydınlı yerleşkesinde 
tamamlanmış bulunan “İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı” kendi alanında çok 
farklı ürünlerin testlerinin yapılmasına olanak tanıyan ve ülkemiz insan kaynakları kullanılarak 
tasarlanmış özgün bir laboratuvardır.  
 
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından yapılan sertifikasyon ölçüm sonuçları, bu laboratuvarda 
50 kW güce kadar, her türlü iklimlendirme sisteminin işletme koşulları simüle edilerek, 80 Hz – 10 000 
Hz aralığında, eşzamanlı olarak, emiş ve üfleme tarafındaki ses gücü düzeylerinin güvenle 
ölçülebileceğini kanıtlamıştır.  
 
Geri plan gürültüsünün 15 dBA düzeylerinde olması ve hatta iklimlendirme sistemi düşük seviyede 
çalışırken dahi 20 dBA düzeyinde kalması, çınlama odalarında ISO 3741 standardına göre yüksek 
hassasiyette ses gücü düşük olan yeni jenerasyon sessiz klimaların da bu ortamda ses gücü testlerini 
yapabilme fırsatı sağlamaktadır. 
 
Çınlama odalarının her birinin hacmi, 250 m3 üzerinde seçilmiş olması nedeniyle, 5 m3 hacme ve 50 
kW güce kadar tüm ekipmanların, bu odalarda ses gücü düzeyleri yüksek hassasiyette 
ölçülebilecektir. 
 
Ölçüm sisteminde döner mikrofon sistemi kullanılarak çok kanallı ölçüm için gerekli olan pahalı 
sistemlerden kaçınılmıştır. Uzaysal ve zamansal ortalama sağlayan döner mikrofonla yapılan 
ölçümlerde ölçüm güvenirliği çok yüksektir. TÜBİTAK UME ölçümlerinde 80 – 10000 Hz frekans 
aralığında, ölçümlerdeki standart sapma 1 dBA’nın altında kalmaktadır. 
 
Geliştirilmiş olan özgün bir yazılım aracılığı ile çok farklı cihazların ses basınç düzeylerine ilişkin veriler 
toplandıktan sonra o ürüne ait ses gücü düzeyi hızlı bir biçimde hesaplanabilmekte ve sonuçlar 
istenilen formatta raporlanarak müşteriye en kısa sürede iletilebilmektedir. 
 
Oda içinde hava giriş ve çıkış plenumları ile tüm hava kanalları akustik kaplamalı olarak imal edilerek 
iklimlendirme sistemlerinden kaynaklanan gürültünün sönümlenmesi sağlanmıştır. Oda içinde çapraz 
yerleştirilen plenumlardan yayılan ve emilen hava homojen bir sıcaklık dağılımı sağlamaktadır. 

 
Şekil 14. Klima testinden ayrıntılı bir ölçüm sonucu,  

(İç Ünite 1/3 Oktav Bantı Ses Gücü sonuçları) 
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Yeni kurulan İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı’nı denemek amacı ile Avrupa’da 
benzer laboratuvarlarda test edilmiş bir fan-coil ve bir de klima cihazının ses gücü ölçümleri yapılarak 
sonuçlar kıyaslanmıştır. 
 
TSE Laboratuvarında elde edilen sonuçlar ve bu ürünlerin spektrum profilleri oldukça yakın sonuçlar 
vermiştir. Yapılan ölçümlerde ses gücü ölçüm sonuçları arasındaki fark 1-2 dBA civarındadır ki bu son 
derece yakın bir sonuç anlamına gelmektedir. Dikkati çeken diğer bir husus ise TSE Laboratuvarında 
yapılan tekrarlanabilirlik testlerinde son derece tutarlı ölçüm sonuçları elde edilmiştir. 
 
Sonuç olarak; ülkemizin tesisat mühendisliği sektörüne çok yararlı hizmetler vermesi beklenen TSE 
İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı, üreticilerin yurtdışında döviz ödeyerek ve 
gereksiz zaman harcayarak yaptırdıkları testleri yurtiçinde yaptırabilme imkânı sağlamaktadır. Bu 
laboratuarın aynı zamanda çevre ülkelerden gelen talepleri de karşılayarak döviz girdisi sağlaması da 
güçlü bir olasılıktır. 
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ÖZET 
 
Günümüzde enerjiye olan talep artan nüfus ve gelişen teknoloji ile giderek artmakta olup, bu enerji 
talebini karşılamak için çoğunlukla çevresel açıdan zararlı etkileri bulunan fosil yakıtlara yönelim söz 
konusudur. Bu çalışma ile sürdürülebilir ve çevre dostu olan fotovoltaik paneller, bir rüzgâr türbini ve 
hava kaynaklı bir ısı pompasından oluşan hibrit sistem aracılığı ile İzmir, Urla’da 3 kişinin yaşadığı,  
150 m2 alana sahip, iki katlı, müstakil bir evin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması 
amaçlanmaktadır. Kullanılan fotovoltaik panel ve rüzgar türbini kapasitesi sırasıyla 5.46 kW ve 3 
kW’tır. Evin iklimlendirme ihtiyacı TSE2164 ve ASHRAE standartlarına uygun şekilde hesaplanmış, 
aydınlatma için gerekli elektrik ihtiyacı ise Design Builder ve Energy Plus yazılımı ile hesaplanmıştır. 
Güneş enerjisi ile ilgili hesaplamalar için MatLab ve PVSol programları, rüzgâr enerjisi hesapları için 
ise Weibull dağılım fonksiyonu hesaplanarak MatLab programı kullanılmıştır. Güneş ve rüzgâr 
enerjilerinden bir tanesi yeterli enerjiyi üretmediği zaman açıkta kalan elektrik enerji ihtiyacı diğer 
kaynaktan sağlanabilir. En kötü senaryoda, elektrik şebekeden satın alınacaktır. Fazla üretim olduğu 
zaman ise elektrik şebekeye verilecektir. Çalışma sonucunda evin enerji ihtiyacının aylık ve yıllık 
olarak hibrit sistemden karşılanma oranları ortaya konulmuştur. Sistemin mart ile kasım ayları 
arasında evin tüm ihtiyacını karşıladığı gibi ihtiyaç fazlası elektrik ürettiği hesaplanmış, aralık ile şubat 
ayları arasında ise evin ihtiyacına yeterli üretimi gerçekleştiremediği görülmüştür. Yıllık bazda sistem 
evin ihtiyacının %50.9'u fazla elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Söz konusu bu fazla elektrik 
şebekeye satılarak finansal getiri elde edilebilecektir. Bu finansal getiri ile sistem kendisini yaklaşık 7 
buçuk yılda geri ödeyebilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Fotovoltaik Panel, Hibrit Sistem, Isıtma, 
Soğutma, Havalandırma, İklimlendirme, Isı Pompası, Karşılama Oranı 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy requirement is increasing day by day with especially increasing population, developing 
industry and technology. In order to meet this increasing demand, fossil fuels, which have 
environmental effects, are used frequently. In this study, an environmental friendly and sustainable 
hybrid system, which consists of solar photovoltaic panels, a wind turbine and an air source heat 
pump, is evaluated for a three people living, two storey detached house with a floor area of 150 m2 in 
Urla, İzmir. The capacities of the PV system and the wind turbine are determined as 5.46 kW and 3 
kW, respectively. The aim is to meet the electrical energy demand of the house. Heating and cooling 
calculations are performed according to TSE2164 and ASHRAE standards and the lighting 
requirement of the house is determined using Design Builder and Energy Plus softwares. For solar 
calculations MatLab and PVSol programs and for wind energy calculations MatLAb program with 
Weibull distribution function are used. When one of the used renewable source cannot provide 
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sufficient energy, the other one will cover the lack and in the worst scenario the necessary electrical 
energy will be provided from the grid. In the case of surplus energy generation, the unneeded part will 
be fed to the grid. At the end of the study, monthly and yearly coverage ratio of the house energy 
demand by the proposed hybrid system are summarized. It is seen that the system will cover all 
elelctricity demand between march and november and even it generates a surplus energy. However, 
the electricity generation is not at a desired level in order to meet the demand of the house between 
december and february. The hybrid system provide 50.9% surplus electrical energy in yearly basis. 
This surplus energy can be sold to the grid in order to provide a financial income. The simple payback 
time of the system is determined as seven and a half years.  
 
Keywords: Solar Energy, Wind Energy, Photovoltaic Panels, Hybrid System, Heating, Cooling, 
Ventilating, Air Conditioning, Heat Pump, Coverage Ratio 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Küreselleşme ve sanayileşmenin bir sonucu olarak enerji ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Enerji 
üretiminde en çok petrol ve kömür kaynaklı fosil yakıtlar kullanılmaktadır [1]. Bu tür yakıtlar çevresel 
etkilerinden dolayı dünyamızı tehdit eder ve birçok probleme neden olur. Bu nedenle, fosil yakıt 
kullanan konvansiyonel enerji sistemlerinin yerini alacak alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını 
bulmak ve kullanmak Dünya açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bununla beraber 
yenilenebilir enerjinin, konvansiyonel enerjinin yerini tamamen alamamasına neden olan bazı olumsuz 
durumları vardır [2]. Bu olumsuz durumlardan biri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kesikliliği ve bu 
nedenle enerji üretiminin istenildiği şekilde kontrol edilemeyişidir. Bu olumsuz durum, iki enerji 
kaynağının bir arada işletildiği, melez (hibrit) enerji sistemlerinin kullanılmasına sebep olur. Melez 
sistemlerde, yenilenebilir enerji sistemlerinden biri elektrik üretmediği veya az ürettiği zaman diğer 
enerji sisteminden yararlanarak eksikliğin kapatılması mümkün olabilmektedir. Ayrıca, elektrik bir 
yerden bir yere transfer edilirken kayıplar meydana gelir [3]. Bu sorunu çözmek için elektrik üretimi, 
tüketimin olduğu yerlerin yakınında olmalıdır. Bu nedenle evlerin kendi elektriğini üretmeleri kayıpları 
önlemek için çok önemlidir. Hibrit sistemler kendi elektriğini üreten evler için en uygun yöntemdir. Bu 
tür hibrit sistemleri inceleyen araştırmaların birçok örneği mevcuttur. Li ve ark. Bina çatılarına 
kurulabilecek rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinin ısı pompası ile birlikte kullanımının temel 
parametrelerini göstermiştir [4]. Gokcol ve ark. hibrit sistemlerinin performansını ve ekonomik 
fizibilitesini etkileyen önemli değişkenleri incelemiştir [5]. Li ve ark. fotovoltaik (PV) dizisi, rüzgar 
türbinleri ve sistem için depolama kapasitesinin gerekli grup sayısını belirlemek için basit bir algoritma 
oluşturmuştur [6]. Choudara ve ark. tarafından farklı melez birimler için farklı enerji yönetimi teknikleri 
geliştirilmiştir [7]. Sichilalu ve ark. bir rüzgar enerjisi – fotovoltaik – grid sistemi tarafından sağlanan bir 
ısı pompası su ısıtıcısının en uygun kontrol modelinin maliyeti en aza indirgemek için geliştirilmesini 
incelemiştir [8]. Tagliafico ve ark. düzlemsel güneş kollektörleri ile çalışan bir su-su ısı pompası sistemi 
için bir model geliştirmiştir [9]. Mokheimer ve ark. Suudi Arabistan'da uzak bir alan için bir hibrit PV / 
rüzgar enerjisi üretimini boyutlandırmak ve optimize etmek için kullanılabilecek bir matematiksel model 
ve hesaplama kodu geliştirmiştir [10]. Dihrab ve Sopian PV ve rüzgar enerjisinden kullanılan bir hibrit 
sistem üzerine çalışılmıştır [11]. Yukarıda örneği verilen çalışmalardan da görülebileceği 
üzerefotovoltaik paneller ve rüzgar türbinlerinin birlikte kullanıldığı hibrit sistemler yaygındır.   
 
Bu araştırma, İzmir - Urla'da 150 m2 kapalı alana sahip bir bina için rüzgar türbini, PV panelleri ve 
hava kaynaklı ısı pompasından oluşan bir hibrit sistem tasarımı üzerine yoğunlaşmıştır. İlk olarak evin 
aylık ve yıllık elektrik enerjisinin belirlenmesi amacıyla evin ısıtma ve soğutma ihtiyacının hesabı 
gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalar yapılırken TSE2164 standardı kullanılarak her duvar ve bileşen için 
toplam ısı transferi katsayısı (U) değerleri belirlenmiştir. Öte yandan, Design Builder yazılımı ile evin 3 
boyutlu olarak modellenmesi ve Energy Plus yazılımı ile binanın ısıtma ve soğutma yükünün 
hesaplanması da gerçekleştirilmiş, elde edilen sonuçlar birbirleri ile kıyaslanmıştır. Evin iklimlendirme 
ihtiyacı bir hava kaynaklı ısı pompası tarafından karşılanacaktır. Bu ısı pompasının etkinlik katsayısı 
(COP) 3.5 olarak alınmıştır. Sonuç olarak ısı pompasının ihtiyacı olan elektrik enerjisi kurulacak olan 
hibrit sistem elemanları olan PV paneller ve rüzgar türbini tarafından karşılanacaktır. Binanın çatısının 
güney cephesine bakan bölümüne yerleştirilecek olan 21 PV panelin enerji üretimini belirlemek için 
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MatLab programı kullanılarak matematiksel model geliştirilmiştir. Yatay bir yüzey üzerindeki ortalama 
güneş radyasyonu, saatlik ortalama ortam sıcaklığı değerleri, güneş enerjisi için matematiksel modeli 
değerlendirmek için girdi parametreleri olarak alınmıştır. Buna ilaveten kullanılan PV panellerin ürettiği 
elektrik enerjisi PVSol programı ile de hesaplanarak bir karşılaştırma gerçekleştirilmiştir. Rüzgar 
enerjisi hesaplamaları için de MatLab programının kullanılması ve Weibull dağılım fonksiyonunun 
kullanımı ile bir matematiksel model geliştirilmiştir. Rüzgar enerjisi modellenmesinde, Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan rüzgar hızı verileri girdi parametresi 
olarak alınmıştır. Son olarak güneş ve rüzgar enerji sistemlerinin üretimlerinden elde edilecek kazanç 
sayesinde sistemin kendisini ne kadar sürede amorti edeceği hesaplanmıştır.  
 
Sonuç olarak incelenenen hibrit sistemin aylık bazda evin tüm elektrik ihtiyacını mart ile kasım ayları 
arasında karşılayıp daha fazla elektrik ürettiği, aralık ile şubat ayları arasında ise tüm ihtiyacı 
karşılayamadığı gözlemlenmiştir. En yüksek karşılama oranı 359.4% ile mayıs ayında, en düşük 
karşılama oranı ise % 62.8 ile ocak ayında görülmüştür. Yıllık bazda değerlendirme sonucunda hibrit 
sistemin evin yıllık ihtiyacından % 50.9 daha fazla elektrik üretimi gerçekleştirdiği hesaplanmıştır. Elde 
edilen bu fazla enerji şebekeye verilerek finansal olarak getiri elde edilebilecektir. 
 
 
 
 
2. SİSTEM TANIMLAMA 
 
Şekil 1’de Design Builder programında çizilmiş hali verilmekte olan incelenen ev Güvendik, Urla, İzmir, 
Türkiye’de (38 ° 23''K, 26 ° 43''D) bulunmaktadır.  

 
 

Şekil 1: İncelenen evin Design Builder programında 3 boyutlu çizimi. 
 
Urla'da, bir yılda alınan güneş enerjisi ve rüzgâr, Türkiye ortalamasının üstündedir. İncelenen evin 
seçilmesinin asıl amacı güneşli günün ve rüzgârın bolluğudur. Öte yandan, ev HVAC sistemi kurmak 
için uygundur. Şekil 2'de Urla’daki güneş ışınımı ve güneşlenme saati belirtilmektedir. Görüldüğü 
üzere bölgede özellikle Mart-Ekim ayları arasında hem radyasyon miktarı hem de güneşlenmesi 
süreleri yüksektir. 
 

  
(a)             (b) 

Şekil 2a: Urla’da global radyasyon miktarı (kWh/m2gün) [12]2b: Urla’da güneşlenme süresi (saat). [12] 
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Tasarlanan hibrit sistem altı ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar PV paneller, rüzgar türbini, ısı 
pompası, invertör, ev ve elektrik şebekesi. İncelenen sistemin şematik görünüşü Şekil 3’te 
verilmektedir. 
 

 
Şekil 3: Sistem diyagramı. 

 
Güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri, yük miktarına ve kaynaklarına göre evin gerekli elektrik 
ihtiyaçlarını karşılamak için hibrit bir sistem olarak birlikte çalışabilir. Güç üniteleri gerekli elektrik 
üretemiyorsa, enerji elektrik şebekesinden alınabilir. Bu durum, bulutlu veya rüzgârsız günlerde 
görülebilir. Bununla birlikte, bu kötü senaryoya rağmen, gereksinime göre daha fazla enerji üretmek 
mümkündür. Bu durumda, kullanılmayan enerji elektrik şebekesine satılır. Ayrıca, güç ünitelerinden 
birisi üretim yapamayabilir. Bu durumda, enerji diğer üniteden veya şebekeden sağlanabilir. Üretilen 
enerji invertöre gelir. İnvertör, doğru akımın (DC) alternatif akıma (AC) dönüştürülmesi için kullanılır. 
İnvertör hem ev hem de ısı pompasını desteklemektedir. Evin bağlı olduğu hat evsel kullanım içindir. 
Isı pompasına bağlı hat ise ısı pompasının eve gerekli ısıtma/soğutmayı sağlayabilmesi için ihtiyacı 
bulunan elektriğin sağlanması için görev yapmaktadır. Isı pompası hem yaz hem de kış aylarında 
iklimlendirme için kullanılır. Daha önce de belirtildiği gibi ev ve ısı pompası şebekeden elektrik alıp 
çalıştırılabilir. İhtiyaç fazlası üretim olduğu zaman, invertörden gelen elektriğin şebekeyi 
besleyebileceği unutulmamalıdır. 
 
Seçilen JKM 260M mono kristal PV panellerin özellikleri Tablo 1’de verilmektedir. 
 
Tablo 1: Seçilen PV panellerin özellikleri [13]. 

Özellik Değer 
Maksimum Güç 260W 
Modül Verimliliği (%) 15.89% 
Çalışma Sıcaklık Aralığı (℃) -40℃~+85℃ 
Sıcaklık katsayısı (Pmaks) -0.40%℃ 
Nominal hücre çalışma sıcaklığı (NOCT) 45±2℃ 

 
Hibrit sistemde kullanılacak diğer bileşen olan Aelos H-3kW küçük ölçekli rüzgar türbininin özellikleri 
de Tablo 2’de özetlenmektedir. 
 
Tablo 2: Seçilen rüzgar türbininin özellikleri [14]. 

Özellik Değer 
Devreye Girme Rüzgar Hızı 2.5m/s 
Devreden Çıkma Rüzgar Hızı  25 m/s 
Nominal Rüzgar Hızı 12 m/s 
Nominal Güç 3kW 
Hub Yüksekliği 12m 

 
 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



  ______________________ 31 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

3. Materyal ve Metot 
 
Hesaplamalara ilk olarak incelenmekte olan evin ısıtma ve soğutma yüklerinin hesaplanması ile 
başlanılmıştır. Buradan elde edilen veriler ışığında evin ve evin iklimlendirilmesinde kullanılan ısı 
pompasının aylık ve yıllık enerji ihtiyaçları belirlenmiş, göz önüne alınan PV paneller ve rüzgâr 
türbininin bu elektrik ihtiyacının ne kadarını karşılayabildikleri hesaplanmıştır. 
 
3.1. Isıtma ve Soğutma Yükü Hesaplamaları 
 
Isıtma yükü hesabı için gerekli olan tüm hesaplamalar TSE2164’e göre yapılmıştır. Soğutma yükü için 
ise ASHRAE standartlarından ve tablolarında yararlanılmıştır. Evin tüm bileşenleri, toplam alanları, ısı 
iletim ve taşınım katsayıları, bileşen kalınlıkları ve evin yönü belirlenerek hesaplamalar 
gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarda ısıtma ve soğutma tasarım iç hava sıcaklıkları sırasıyla 20°C ve 
24°C olarak alınmıştır. 
 
3.1.1. Yıllık Isıtma İhtiyacının Hesabı 
 
TSE2164 standardı kullanılarak evin aylık ısıtma ihtiyacı belirlenebilir. Isıtma sezonu için aylık ısıtma 
ihtiyaçlarının toplamı evin yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacını vermektedir. 
 

tTTHQ aygayiayaydayiay ×+×−−×= )]()([ ,,,, φφη  (1) 
 
Burada H binanın özgül ısı kaybını temsil etmekte olup bina bileşenlerinden olan kayıplar (H i ) ve 
havalandırmadan dolayı olan kayıp (Hh) olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. 
 

hi HHH +=  (2) 
  

UAHi ×∑=  (3) 
  

hhh VnH ××= 33.0  (4) 
  

Ayrıca güneş radyasyonu nedeniyle olan ısı kazancı da hesaplamalar da göz önüne alınmıştır. Bu 
etkinin hesaplanması amacıyla aşağıdaki denklemler kullanılmıştır. 
 

iayiayiayiayg AIgr ×××∑= ,,,,φ  (5) 
  

)/1(1 ayKKO
ay e −−=η  (6) 

  
)(/)( ,,,, aydayiaygayiay TTHKKO −×+= φφ  (7) 

  
 
3.1.2. Yıllık Soğutma İhtiyacının Hesabı 
 
Soğutma yükü hesabında ise ASHRAE el kitabının 17. bölümü referans alınarak opak yüzeylerden, 
şeffaf pencerelerden, sızdırma ve havalandırmadan dolayı ve diğer iç kazançlardan olan ısı kazançları 
aşağıdaki denklemler yardımıyla hesaplanmıştır. 
 

opakopak CFAq ×=  (8) 
  

)( DROFOFTOFUCF rbtopak ×++D××=  (9) 
  

sfen FFIACSHGCPXIDRTUCF ×××+×−D×= )46.0(  (10) 

tx ETPXI ×=  (11) 
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)1( −×+= clcl IACFIIAC  (12) 

  
TQCq ss D××=  (13) 

  
iv QQQ +=  (14) 

  
6.3/VACHQi ×=  (15) 

  
occfsig NAq ×+×+= 222.2136,  (16) 

  
Bunun yanı sıra gizli ısı kazancı da aşağıdaki denklemler kullanılarak göz önüne alınmıştır. 
 

lviliggizli qqq ,, +=  (17) 
  

occflig NAq ×+×+= 1222.020,  (18) 
  

wQCq llvi D××=,  (19) 
 
3.2. Fotovoltaik Panellerin Güç Üretimi Hesabı 
 
Fotovoltaik panellerin güç üretimi aşağıdaki üç adımda özetlenmiştir [15]; 

 
• Paneller üzerine düşen güneş ışınımını hesabı 
•  

 

(20) 

 
• İlgili modül veriminin hesabı 

 
(21) 

 (22) 

• PV elektrik üretiminin hesabı 

 
(23) 

 
 
3.3. Rüzgâr Enerjisi Hesaplamaları 
 
Rüzgar türbininin her ay için ortalama güç üretimi aşağıdaki denklem 24 ile verilmiştir [16]. 

 

(24) 

Denklem 24’te yer alan k (Şekil parametresi) ve c (Ölçek parametresi) parametrelerini bulmak için 
Maximum Likelihood Metodu uygulanmıştır. Bu amaçla Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınmış 
olan 1 yıllık rüzgâr hızları kullanılmıştır. 
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3.4. Ekonomik Analiz 
 
Sistemin toplam kurulum ve bakım maliyetleri göz önüne alınarak sistemin kendisini geri ödeme süresi 
hesaplanmıştır. Geri ödeme süresi; sistemin kurulum maliyetinin, sistemin işletim giderleri göz önüne 
alındıktan sonra elde edilen yıllık getirisine bölünerek belirlenmiştir.  
 
4. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Yukarıdaki bölümde belirtilmiş şekilde evin ısıtma ve soğutma ihtiyacı her ay için hesaplanmış ve 
Tablo 3’te verilmiştir. Sonuç olarak Urla, İzmir’deki incelenen ev için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı 
15002.27kWh ve soğutma enerjisi ihtiyacı 6507.92 kWh olarak bulunmuştur.  
 
Evin ve müştemilat çatısının güneye bakan kısımlarına yerleştirilen fotovoltaik panellerin aylık elektrik 
üretimi bir önceki bölümde özetlendiği şekilde hesaplanarak Şekil 4’te verilmiştir. Panellerin çatının 
güney tarafına monte edilmesinin nedeni, enerji üretim miktarını arttırmaktır. Çatıların güney yüzlerinin 
toplam alanı 51.54 m2 (27.24 m2 ev-24.39 m2 müştemilat) olup, çatıya toplamda 21 adet PV panel 
takılmıştır. Bu 21 PV panelin 11 tanesi evin çatısına ve geriye kalan 10 tanesi de müştemilatın çatısına 
yerleştirilmiştir. Elektrik üretiminin analizi iki farklı metot kullanılarak yapılmıştır. Bu metotlardan biri 
MatLab programı kullanmak ve bir diğeri de PVSol programını kullanmaktır. 
 

 
Tablo 3: Evin yıllık ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı. 

Aylar Isı Kaybı (kWh) Isı Kazancı (kWh) Aylar Isı Kaybı (kWh) Isı Kazancı (kWh) 

Ocak 3619.9 - Temmuz - 3026.4 

Şubat 3088.9 - Ağustos - 2423.3 

Mart 2242. - Eylül - - 

Nisan 870.2 - Ekim 297.6 - 

Mayıs - - Kasım 1744.8 - 

Haziran - 1058.2 Aralık 3138.7 - 

   Toplam 15002.3 6507.9 
 

 
Şekil 4: Fotovoltaik panellerin aylık elektrik üretimi (MatLab programı kullanılarak). 

 
MatLab programı ile elde edilen değerler incelendiğinde en yüksek elektrik üretimi Temmuz ayında 
1174.654 kWh ile gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık, Aralık ayında PV panelleri yalnızca 315.92 kWh ile 
en düşük değerini üretmiştir. Toplamda, PV panelleri bir yılda 9145.34kWh elektrik enerjisi 
üretebilmektedir. İkinci olarak PVSol programı ile modelleme yapılmıştır ve yıllık 8.275 kWh’lık enerji 
üretimi hesaplanmıştır. PVSol programı kullanımı sonucu aylık elektrik üretimi Şekil 5'te görülmekteir. 
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Şekil 5: Fotovoltaik panellerin aylık elektrik üretimi (PVSol programı kullanılarak). 
 

MatLab ile hesaplanan değerler ile PVSol değerleri arasında bazı küçük farklılıklar vardır. Bu küçük 
farklılıkların sebepleri PVSol Ve MATLAB’da yapılan varsayımların farklılık göstermesinden 
kaynaklanmaktadır. 
 
PV panellerin yanı sıra kullanılan küçük ölçekli rüzgar türbininin de aylık ortalama enerji üretim 
değerleri MatLab programı kullanılarak hesaplanmıştır. Kullanılan rüzgar türbini Aeolos-H 3kW'dir. 
Elde edilen sonuçlar Tablo 4'te özetlenmektedir. 
 
Tablo 4: Rüzgâr türbininin aylık elektrik üretimi. 
 
Parametre Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Ort. Güç 

(kW) 0.828 0.602 1.180 0.600 1.031 0.965 1.279 1.124 1.089 0.982 0.907 1.026 

k 1.917 2.069 2.026 2.322 2.119 2.063 2.053 2.064 2.045 1.888 2.005 1.844 

c (m/s) 2.630 2.385 3.104 2.439 2.907 2.823 3.243 3.184 2.981 2.830 2.743 2.887 
Enerji (kWh) 

 
596.5 433.3 849.8 429.1 742.2 695.4 921.5 892.1 784.3 707.4 652.8 738.8 

 
Sonuç olarak seçilen küçük ölçekli türbinin yıllık enerji üretimi 8443.37 kWh olarak belirlenmiştir. 
 
Her iki hibrit sitem bileşeninin aylık ve yıllık ürettiği elektrik enerjisi miktarı hesaplandıktan sonra 
etkinlik katsayısı (COP) değeri 3.5 olan ısı pompası ile evin ısıtma ve soğutması için gereken elektrik 
ihtiyacını ve buna ilaveten evin aydınlatma elektrik ihtiyacının ne oranda karşılandığı aylık ve yıllık 
bazda hesaplanarak Tablo 5'te sunulmaktadır. Evin aydınlatma ihtiyacı Design Builder ve Energy Plus 
yazılımlarının kullanılması ile tespit edilmiştir.  
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Tablo 5: Elektrik Gereksiniminin Karşılanma Oranı 
 

Aylar 

Isıtma 
Elektrik 
Enerji 

İhtiyacı 
(kWh) 

Soğutma 
Elektrik 
Enerji 

İhtiyacı 
(kWh) 

Aydınlatma 
ve Diğer 

Evsel  
Elektrik 

Enerji İhtiyacı  
(kWh) 

Toplam 
Elektrik 
Enerji 

İhtiyacı  
(kWh) 

PV 
Elektrik 
Enerji 

Üretimi 
(kWh) 

Rüzgar 
Türbini 
Elektrik 
Enerji 

Üretimi 
(kWh) 

PV'lerin 
İhtiyacı 

Karşılama 
Oranı (%) 

Rüzgar 
Türbininin 

İhtiyacı 
Karşılama 
Oranı (%) 

Hibrit Sistemin 
(PV+Rüzgar 

Türbini) 
İhtiyacı 

Karşılama 
Oranı (%) 

Ocak 1034.2  _ 512.2  1546.4  374.0  596.5  24.2  38.6  62.8  

Şubat 882.6  _ 520.8  1403.4  483.3  433.3  34.4  30.9  65.3  

Mart 640.6  _ 501.3  1141.9  663.4  849.8  58.1  74.4  132.5  

Nisan 248.6  _ 485.5  734.1  834.1  429.1  113.6  58.5  172.1  

Mayıs _ _ 490.4  490.4  1020.5  742.2  208.1  151.3  359.4  

Haziran _ 325.5  496.5  822.0  1167.1  695.4  142.0  84.6  226.6  

Temmuz _ 509.0  470.8  979.8  1174.7  921.5  119.9  94.0  213.9  

Ağustos _ 672.5  479.4  1151.9  1089.5  892.2  94.6  77.5  172.0  

Eylül _ _ 486.2  486.2  909.9  784.3  187.1  161.3  348.5  

Ekim 85.0  _ 468.1  553.1  666.1  707.4  120.4  127.9  248.3  

Kasım 498.5  _ 465.8  964.3  446.9  652.8  46.3  67.7  114.0  

Aralık 896.8  _ 483.9  1380.7  315.9  738.8  22.9  53.5  76.4  

Toplam 4286.4  1507.1  5860.9  11654.4  9145.3  8443.4  78.5  72.4  150.9  
 
Tablo 5'ten görülebileceği üzere göz önüne alınan hibrit sistem Ocak, Şubat ve Aralık aylarında evin 
toplam elektrik ihtiyacını tamamıyla karşılayamamaktadır. Bu aylarda eksik olan enerji şebekeden 
alınmalıdır. Hâlbuki Mart-Kasım ayları arasında sistem evin ihtiyacını tamamıyla karşılamasının yanı 
sıra ihtiyaçtan fazla elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Bu aylardaki fazla enerji ise şebekeye 
verilebilir. Aylık bazda en yüksek karşılama oranı % 359.4 ile mayıs ayında, en düşük karşılama oranı 
ise % 62.8 ile aralık ayında görülmektedir. Yıllık bazda sistem evin ihtiyacından %50.9 daha fazla 
enerji üretmektedir. Dolayısıyla sistem şebekeye elektrik satarak aynı zamanda finansal getiri 
sağlayabilecektir.  
 

 
Şekil 6: COP Değişiminin Aylık Enerji Tüketimine Etkisi 
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COP değişiminin evin aylık enerji ihtiyacına nasıl yansıdığı Şekil 6’da gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre 
COP 2 iken bütün aylarda tüketilen enerji miktarı maksimum seviyeye ulaşmıştır fakat COP değeri 
arttığı zaman tüketilen enerji miktarı her ay için minimum seviyeye düşmüştür. Mayıs ve Eylül ayına ait 
ortalama sıcaklık değerleri konfor sıcaklığında olduğu için ısıtma ve soğutma yapılmamaktadır. Bu 
sebeple COP’nin etkisi bu iki ayda görülmemektedir.  
 
 
 
 
5. Ekonomik Analiz 
 
5.46 kW kapasitesinde PV ve 3 kW kapasitede rüzgar türbininden oluşan hibrit sistemin toplam ilk 
yatırım maliyeti panel maliyetleri, invertör maliyetleri, rüzgar türbin maliyeti, parafadur, kablolama ve 
çatının statik raporu gibi giderler göz önüne alınarak 55000 TL olarak belirlenmiştir. Konutun yıllık 
elektrik enerjisi ihtiyacı 11654.4 kWh olmasına rağmen PV sistemi yıllık 9145.3 kWh, rüzgar türbini ise 
8443.4 kWh elektrik üretmektedir. İhtiyaç fazlası elektriğin şebekeye satılacağı öngörülmüştür. Elektrik 
satış bedeli için devlet tarafından belirlenen birim teşvik değerleri (PV için 0.133 $/kWh, rüzgar enerjisi 
için 0.073 $/kWh) kullanılmış ve şebekeye rüzgar ve PV sisteminin eşit oranda enerji aktardığı kabul 
edilerek sistemin yıllık getirisi 7450 TL olarak hesaplanmıştır. Bu değerler göz önüne alındığı zaman, 
sistemin geri ödeme süresi yaklaşık olarak 7 buçuk sene olmaktadır. 
 
 
 
 
6. Kapanış 
 
Bu projede 150 m2 kullanım alanlı bir binanın ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 
hibrit sistem tasarlanmıştır. Yapı İzmir-Urla'da bulunmaktadır. Şebeke bağlantılı hibrit sistem, PV 
panelleri, rüzgar türbini ve hava kaynaklı ısı pompasından oluşmaktadır. PV sistemi ve rüzgar türbini 
kapasiteleri sırasıyla 5.46 kW ve 3kW olarak belirlenmiştir. Panellerin kurulduğu çatının eğimi 18.3°'dir. 
PV sisteminin ve 12 m yüksekliğindeki rüzgar türbininin aylık ve yıllık elektrik üretimi Matlab'daki yazılı 
kodlarla hesaplanmış, aynı zamanda PV panel elektrik üretiminin sonuçları PVSol simülasyon yazılımı 
ile kontrol edilmiştir. Evin ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı, TSE2164 ve ASHRAE standartlarıyla 
hesaplanmıştır. Bu değerlerler dikkate alınarak ve kullanılan ısı pompasının COP değeri 3.5 alınarak 
evin yıllık ısıtma ve soğutma elektriği gereksinimi değerleri sırasıyla 4286.4 kWh ve 1507.1 kWh 
olarak hesaplanmıştır. Evin yıllık elektrik ihtiyacı aydınlatma ve konut ekipmanı da dâhil olmak üzere 
10793.5 kWh olarak tahmin edilmiştir. Hibrit sistemin toplam elektrik üretimi, 9145.3kWh PV ve 8443.4 
kWh rüzgar türbini elektrik üretimi ile 17588.7 kWh olarak hesaplanmıştır. Sistem aylık bazda mart ile 
kasım ayları arasında evin ihtiyacını karşılayıp, bu ihtiyaçtan daha fazla elektrik üretmekte, aralık ile 
şubat ayları arasında ise yeterli elektrik üretimi sağlayamamaktadır. Yıllık olarak ise hibrit sistem evin 
ihtiyacından %50.9 fazla elektrik üretmektedir. Bu sonuç dikkate alındığında şebekeye bağlı olarak 
tasarlanan sistem için yıllık bazda net şebekeye elektrik satışı gerçekleştirilebilmekte ve finansal 
açıdan getiri sağlanabilmektedir. Elektrik üretiminin yetersiz kaldığı üç ay boyunca eksik kısım 
şebekeden alınabilmektedir. Bu sistemin finansal olarak kendini 7 buçuk sene gibi bir süre içerisinde 
geri ödemesi beklenmektedir.  
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Semboller 
 

:  Net yüzey alanı (m2) 
: Soğutma yüzeyi (m2)  
:  Hava değişim miktarı (h-1) 

:  “i” Yöne göre toplam pencere alanı (m2) 
c: Ölçü parametresi (m/s) 

:  Pencere faktörü (W/m2) 
:  Soğutma faktörü (W/m2) 

: Hava gizli ısı faktörü (W/l.s) 
:  Duyulur hava ısı kazancı (W.s/l.K) 
:  Günlük sıcaklık farkı (°C) 

:    Toplam ışınım miktarı (W/m2) 
:  Kapalı gölge oranı 
:  Pencere güneş yük faktörü  

:  Güneş yük faktörü  
: "i” elemanların güneş geçirme faktörü 

:  Kazanç faktörü  
:       Binanın özgül ısı kaybı (W/K) 
: Günlük ışıma değeri (J/m2) 
: Binanın dış yüzeylerinden gerçekleşen ısı kaybı (W/K) 
: Havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı (W/K) 
:  İç gölgelenme zayıflatma katsayısı(-) 
:  “i” yöne göre aylık güneş ışınımı (J/m2) 

: Saatlik uzay ışınım miktarı(J/m2) 
: Eğik düzlemdeki bir saatlik ışınım miktarı (J/m2) 

k: Şekil parametresi 
:  Kazanç kayıp oranı 

:  Açıklık indeksi  
:  Günlük açıklık indeksi 
: Aylık kazanç faktörü 

:  Hava değişim katsayısı (h-1) 
:  Mahalde yaşayan kişi sayısı 
:  Gelen güneş ısı kazancı katsayısı 
:  Yapı katsayısı  
:  Isı depolama etkisi katsayısı 

:  Nominal güç (W) 
: Ortalama güç (W) 

:  Maksimum dış yüzey ışınımı (W/m2) 
:  Hava akış debisi (l/s) 

: Aylık ısıtma enerji ihtiyacı (J) 
 : Gizli ısı kazancı (W) 

:  Infiltrasyon kaybı (W) 
:  Gizli iç ısı kazancı (W) 
: Duyulur iç ısı kazancı (W) 
:  Opak yüzey için soğutma yükü (W) 

:  Havalandırma yükü (W) 
:  Havalandırma ve infiltrasyon ısı kazancı (W) 

 Eğik düzlem üzerindeki ışınımın ölçüm düzlemindeki ışınıma oranı 
: Bir saatlik difüz ışınımın günlük difüz ışınıma oranı.   

:  “i” yönünde saydam yüzeylerin aylık ortalama gölgelenme faktörü 
: Saatlik toplam ışınımın günlük toplam ışınıma oranı 

:  Güneş ısı kazanım katsayısı 
:        Zaman (s) 
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: Aylık ortalama dış sıcaklık (°C) 
:     Aylık ortalama iç sıcaklık (°C) 

:    Dış gölgeleme elemanı geçirgenlik katsayısı 
:  Toplam ısı transfer katsayısı (W/m2K) 

:  Devreye alma hızı (m/s) 
:  Devreden çıkma hızı (m/s) 

: Nominal hız (m/s) 
: Havalandırılan hacim (m3) 
:   Sıcaklık farkı (K, °C) 
: Hava özgül nem oranı farkı (kg su/kg kuru hava) 

: Saatlik modül verimi 
: Yansıtma katsayısı 

:  Aylık iç ısı kazancı (W) 
: Aylık güneş kazancı (W) 
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ÖZET 
 
Sürdürülebilir enerji kavramının bina ölçeğinde uygulanmasını amaçlayan ve ilk kez 2002 yılında 
A.B.D. Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından başlatılan öğrenci proje yarışması Solar Decathlon’un 2017 
yılında Çin’in Dezhou kentinde yapılacak olan ayağında (SDChina’17) Türkiye’yi İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi konsorsiyumundan oluşan 
Teamİstanbul takımı temsil edecek.  
 
2017’de gerçekleşecek olan SDChina’17’ye 9 farklı ülkeden 22 takım katılmakta.  A.B.D. Enerji 
Bakanlığı’nın koyduğu kurallara göre yarışmada takımlar 10 farklı kategoride (mimari, pazar 
potansiyeli, mühendislik, bilim-toplum etkileşimi, inovasyon, su kullanımı, sağlık ve konfor, donanım, 
ev hayatı ve enerji dengesi) puan toplamaya çalışacaklar. 
 
Teamİstanbul’un “AlgaeTECT Evi” ismiyle tasarım önerisi sunulan ev, diğer tasarımlardan farklı olarak 
evsel atıklarla beslenen bir sistemle yosunlardan ve organik atıktan elde edilen biyogazı evin ihtiyacı 
olan elektriğin üretiminde kullanıyor. Bunun yanı sıra evaporatif soğutma, çeşitli doğal havalandırma 
stratejilerinin uygulanması, çatı ve duvar bahçeleri, etkin gölgeleme elemanlarının ve faz değiştiren 
malzemelerin kullanımı gibi inovatif özellikleriyle ön plana çıkmaktadır 
 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir mimarlık, sürdürülebilir enerji, yosun, doğal havalandırma, evaporatif 
soğutma, faz değiştiren malzemeler 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The first Solar Decathlon Competition was initiated by D.O.E. in 2002 in the United States.  However, 
D.O.E. soon decided to seed the competition under its patronage in different parts of the World.  China 
will be organizing the second competition in the Asia-Pacific region in 2017 and the Turkish team: 
TeamIstanbul is preparing hard to compete in this competition where 22 teams from 9 countries will 
run.  According to the rules set by D.O.E., the competition consists of 10 categories: architecture, 
market potential, engineering, public conciousness, innovation, water usage, health and comfort, 
installation, home life and energy balance.  
 
TeamIstanbul’s AlgaeTECT Evi merges innovative approaches such as energy generation from algae 
and organic materials, natural ventilation, evaporative cooling, vertical garden, PCMs and effective 
solar shading. 
 
Key Words: Sustainable architecture, sustainable energy, algae, natural ventilation, evaporative cooling, PCM 
 
 

First Microalgae Based Energy Generating House Design and Application of Turkey - Algaetect House 
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1. GİRİŞ 
 
İlki 2002’de, A.B.D. Enerji Bakanlığı himayesinde Washington, D.C.’de düzenlenen Solar Decathlon 
yarışması üniversite öğrencilerinden oluşan ekiplerinin sürdürülebilir konut alanındaki tasarımlarını 
değerlendirmek amacı gütmektedir. Yarışma yıllar içinde dünyanın Çin, Latin Amerika, Avrupa ve 
Ortadoğu gibi farklı bölgelerinde de düzenlenmeye başlanmıştır. Temel olarak eğitime ve bilime katkı 
sağlarken aynı zamanda sosyal bilincin oluşturulmasını hedefleyen organizasyonun bu yarışmadan 
beklentileri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır; 
 

Eğitime katkı: 
• Üniversitelerin iş birliği, 
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinde dersler ile entegrasyon,  
• Öğrencilerin süreç içerisindeki aktif katılımları ile onlara uygulama imkanı sağlama, 
• Üniversite-Sektör iş birliği. 

 
Bilime katkı: 

• İnovasyon, 
• Yeni araştırma ve geliştirme projeleri, 
• Patentler ve yayınlar, 

 
Sosyal bilincin oluşturulması:  

• Tanıtım faliyetleri, 
• Ekolojik bilincin oluşturulması. 

 
Solar Decathlon yarışmalarında değerlendirmeler A.B.D. Enerji Bakanlığı DOE’nin oluşturduğu 10 ayrı 
kriter üzerinden yapılmaktadır.  Bu yarışma kriterleri şekil.1’deki gibi sıralanmış olup puanlama her bir 
alanda 100 puan üzerinden yapılacak ve takımların tasarladıkları sürdürülebilir konut tasarımları 
değerlendirilecektir.  

 
Şekil.1. Solar Decathlon yarışma kriterleri. 

 
Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve 
Kültür Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin oluşturduğu, Akım Mühendislik, Anel Elektrik ve 
DKM İnşaat gibi profesyonellerin desteklediği, Teamİstanbul ekibi Prof. Dr. Nilüfer Eğrican 
başkanlığında 2017 yılında Çin’in Dezhou kentinde düzenlenecek olan Solar Decathlon yarışmasının 
ön eleme aşamasını geçerek Türkiye’yi temsilen yarışmaya katılma hakkı kazanmıştır. 
 
Solar Decathlon_Çin ilk kez 2013 yılında yapılmış 13 ülkeye ait 35 üniversiteden gelen öğrencilerin 
oluşturduğu 22 takımın katıldığı 2013 yarışmasının birincilik ödülünü Avustralya’dan Wollongong 
Üniversitesi almıştır.  2013’teki yarışmayı 230.000’in üzerinde kişi öğrencilerin oluşturduğu enerji etkin 
ev tasarımlarını görmek üzere ziyaret etmiştir.  
 
TOBB İklimlendirme Meclisi ve İSİB tarafından desteklenen Teamİstanbul’un yarışmaya yönelik 
hazırlıkları 10’u aşkın alanda sürmektedir. “AlgaeTECT Evi” ismiyle tasarım önerisi sunulan ev, diğer 
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tasarımlardan farklı olarak evsel atıklarla beslenen bir sistemle yosunlardan ve organik atıktan elde 
edilen biyogazı evin ihtiyacı olan elektriğin üretiminde kullanıyor. Bunun yanı sıra evaporatif soğutma, 
çeşitli doğal havalandırma stratejilerinin uygulanması, çatı ve duvar bahçeleri, etkin gölgeleme 
elemanlarının ve faz değiştiren malzemelerin kullanımı gibi inovatif özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. 
 
Teamİstanbul tarafından tasarlanan ve teknolojik tasarım süreçleri devam eden sürdürülebilir evin 
2017 yılı temmuz ayında ülkemizde inşa ve teşhir edilmesi planlanmaktadır. Solar Decathlon 
komitesince açıklanan yarışma takvimine göre takip eden Ekim ayında ise Dezhou’da inşa edilip 
yarışmaya iştirak edecektir.  
 
Solar Decathlon katılımıyla, Türkiye’nin sürdürülebilir/yeşil/yaklaşık sıfır enerjili (nZEB) bina ve konut 
tasarımında bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırması, sektörümüzün inovatif içerikli ürünlerini dış pazara 
tanıtması hedeflenmektedir. 
 
 
 
 
2. ALGAETECT EVI VE KULLANILAN İNOVATİF TEKNOLOJİLER 
 
2.1. ESNEK MİMARİ TASARIM 
 
AlgaeTECT evinin mimari tasarımında modülerlik, basitlik ve sadelik ana prensipler olarak 
belirlenmiştir. Metrekareye dayalı bir mimari tasarımdan anlayışı yerine, evin farklı mekânsal 
ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı yükseklikler öngörülerek hacme dönük bir tasarım esas alınmıştır. 
Evin çatı bacası bölümünde şeffaf yüzeyler ile doğal aydınlatmadan ve doğal havalandırmadan 
faydalanılmıştır. Bunun yanında evin güneye bakan cephesinde güneş kontrolü yapılarak kışın 
ısınmaya katkı, yazın ise ısı kazanımının düşürülmesi amaçlanmıştır. 
 
‘AlgaeTECT Evi’ ismi Latince ‘su yosunu’ anlamına gelen ‘Algae’ kelimesi ile İngilizce mimarlık 
anlamındaki ‘architecture’ kelimelerinden türetilmiştir. Tasarımda öne çıkan en yenilikçi özellik konutun 
ismini aldığı yosunlardan ve diğer evsel organik atıklardan metan gazı üretimi ile bu metan gazının 
yakılmasıyla elektrik üretilirken meydana gelen CO2 emisyonunun yine yosunlar tarafından 
arıtılmasıdır. Yosunların üretimi aşamasında eşit birim alanda büyüyen karasal bitkilere oranla 5 kat 
daha fazla üretilen O2 ve bu üretimde kullanılan CO2 sayesinde kent atmosferinin kalitesinin 
yükselmesine katkı sağlanmaktadır. 
 
Alglerin beslenmesi için kullanılmış su, rezervuarlarda ve bahçe sulamasında kullanıma elverişli 
olacağından AlgaeTECT Evi atıksuyun arıtılması dışında, suyun yeniden ve akıllı kullanılması 
konusunda da fark yaratmaktadır. Tasarlanan yapıya ait imajlar Şekil.2 ve 3’ de verilmiştir. 
 

 
Şekil.2. AlgaeTECT Evi (Perspektif) 
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Şekil.3. AlgaeTECT Evi 

 
Yosundan enerji elde etmek bağlamında AlgeaTECT Evinde iki kişinin sarı su ve organik atıkları evin 
enerjisinin tamamını karşılamaya yetmeyeceği için Algeatect Evinin enerji ihtiyacının ancak 6-8 
konutun atığı ile sağlanabileceği ortaya konulmuştur. 
 
AlgaeTECT Evi’da gerekli enerjinin konutsal atıklardan sağlanması düşünülmüştür. İki kişinin 
yaşayacağı büyüklükte tasarlanan yapının sarı su miktarının sınırlı olduğu düşünüldüğünde yapılan 
enerji hesapları Algeatect Evi'un 6-8 konutun atığını dönüştürmesi fikrini ortaya koymuştur. Bu nedenle 
Algeatect Evi, müstakil bir yapı olarak tasarlandığı gibi mevcut bir yapıya ek (parazit yapı) veya yeni 
bir tasarım kompleksinin bir modülü olarak da uyarlanabilir. 
 
Mevcut şehirlerde yüksek yoğunluklu yapı bloklarında önerilen sistemin yaygın olarak uygulanabilmesi 
halinde, evsel atıkların geri dönüştürülmesine, yerinde enerji üretimine ve üretilen yan ürün olarak O2 
sayesinde şehirlerdeki hava kirliliğinin azaltılmasında önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. 
 
TeamIstanbul, piyasa alternatifleri yaratmak için farklı modüler kombinasyonlarda tasarlanabilen esnek 
bir mimari plan üzerinde yoğunlaşmıştır. Açık plan olarak tasarlanan yapının kullanımı çeşitli kültürel 
yapılara adaptasyon sağlanabilmektedir. Küçük veya büyük hacimlerin şema içinde kolayca ilavesi 
mümkündür. Bu bağlamda, yapının tasarımdaki esneklik, küçük uyarlamalarla farklı iklimlerde 
kullanılabilen bir konut anlamına gelir. Yarışma için, iki kişilik konut modülü hazırlanmaktadır. İç mekan 
perspektifleri Şekil.4’te gösterildiği gibidir. 
 

         
Şekil.4. AlgaeTECT Evi (İç mekân perspektifleri) 

 
AlgeaTECT Evi çatıda bulundurduğu yosun havuzunun daha büyük yüzey ihtiyaçları için günışığı alan 
kentsel çevrenin herhangi bir yüzeyine adapte edilebilir. Algeatect Evi mevcut bir bina üzerine adapte 
edileceğinden veya yeni bir kompleksin parçası olacak, hafiflik ve prefabrikasyon mimari tasarımda iki 
önemli parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak, farklı iklim koşullarında,  enerji 
dengesi olarak kendi kendine yeten bir ev oluşturmak için Güneş Bacası, Faz Değişen Materyaller, 
Çevrim Enerji, Termal Kütle, Fotovoltaik Paneller, Rüzgar kapanı, gibi birçok enerji çözümünü 
bünyesinde barındırmaktadır. 
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2.2. ATIK MİNİMİZASYONU VE ENERJİ STRATEJİLERİ 
 
2.2.1. Atık ayrımı ve atıktan enerji yaklaşımı 
 
AlgaeTECT Evi organik mutfak atıklarının ayrı toplanması ve atıksu akımlarının sarı, gri ve siyah su 
olmak üzere ayrılması açısından atık minimizasyonu ve atık artımı açısından yenilikçi teknolojiler 
barındırmaktadır. Metabolik kaynaklı atıksu akımlarının (tuvalet atıklarının) ayrılmasında ECOSAN 
(eco-sanitation) yaklaşımından yararlanılarak tasarlanan klozetlerin kullanılması planlanmaktadır. Bu 
klozetler yardımıyla siyah (dışkı) ve sarı su (idrar) kaynağında birbirinden ayrılarak toplanacak; azot 
açısından zengin sarı su çatıdaki yosun havuzuna gönderilirken siyah su biyogaz reaktörüne 
atılacaktır. Yine kaynağında ayrı toplanan organik mutfak atıkları biyogaz reaktörüne kaynak 
oluştururken, uygun sıhhi tesisat akımları ile ayrı toplanarak bir paket arıtmadan geçirilen gri suyun bir 
kısmı yosun havuzunda geriye kalan kısmı ise sulama amaçlı ve sifonlarda kullanılacaktır. 
Kullanılması planlanan bu stratejiler ile su tüketiminin azaltılması, atıktan enerji eldesi ve CO2 
emisyonunun azaltılıp atmosfere O2 salınımı ile hava kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Yosundan enerji elde eden konut  yaklaşımı, ARUP’un International Building Exibition fuarında 
sunduğu Solar Leaf – Bioreactor Facade  isimli projesinde görülmektedir [1].  Anca bu projede biyogaz 
elde edilmek için üretilen yosunlar kimyasal  gübreler kullanılarak cam ve kapalı yüksek maliyetli 
biyoreaktörlerde üretimiştir. TeamIstanbul’un yo yosun üretme stratejileri ise eş zamanlı olarak atık 
arıtımını da hedefleyen, kompleks yapılı olmayan havuzlarda biyokütle üretimi üzerine kurulmuştur. 
Ekosan yaklaşımıyla ayrı toplanmış insan idrarında yosun büyütme çalışmaları İTÜ Çevre 
Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir [2]. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında 
tasarlanan sistem için, tüm atık akımlarının ayrım ve arıtımlarının gösterildiği akım şeması Şekil.5’te 
gösterildiği gibidir.  

 
Şekil.5. Atık akımları ve arıtma stratejileri 

 
 2.2.2. Enerji verimliliği yaklaşımları 
 
Mikro-Kojenerasyon Sistemi 
  
AlgaeTECT Evi’da yer alan enerji verimli mekanik sistemlerin en önemli ayağı olan atıkların 
değerlendirilmesi, mikrokojenerason sistemiyle gerçekleştirilecektir. Çatıda yer alan havuzda üretilen 
mikroalg biyokütlesi ile mutfak ve tuvalette oluşacak organik atıkların mekanik odada yer alan biyogaz 
reaktöründe çürütülmesiyle metan gazı elde edilecektir. Metan gazı mikro-kojenerasyon ünitesinde 
yakılarak elektrik ve ısı enerjisi elde edilecektir. Elektrik enerjisi fotovoltaiklere destek olurken ısı 
enerjisi ısıtma ve sıcak su sistemine destek olacaktır. Yanma sonucu açığa çıkan egzoz gazı çatıdaki 
havuza verilerek mikro alg üretimi için gerekli olan CO2 ihtiyacını karşılanacaktır. Sistemin şematik 
gösterimi Şekil.6’da gösterildiği gibidir.  
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Şekil.6. Mikrokojenerasyon sistemi  
 
Solarux CSP Sisteminin Kullanılması 
 
Atıkların geri dönüştürülmesinin yanında güneş enerjisinden de maksimum oranda faydalanmak adına 
tasarlanan evin ısıtma ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasında Solarux firmasının imal ettiği CSP 
teknolojisinin kullanılması öngörülmüştür. Geleneksel CSP sistemlerinden farklı olarak parabolik 
aynalar yerine düzlemsel aynaların kullanıldığı sistemde, güneş ışınları aynalardan yansıtılarak ısı 
enerjisi bir odak noktasında toplanıp burada bir ısı eşanjörüyle kızgın yağa aktarılmaktadır. Kızgın 
yağ, mekanik odada bulunan akümülasyon tankına giderek içerdiği ısı enerjisini buradaki suya 
aktarmaktadır.  
 
Güneş enerjisi yeterli olduğu sürece tüm ısıtma ve sıcak su ihtiyacının buradan karşılanması 
öngörülmüştür. CSP sisteminin yetersiz kaldığı durumlarda ve sistemin bakım dönemlerinde ısı 
pompası sisteminin ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılaması öngörülmüştür. CSP sisteminden ısıtma 
ve sıcak su eldesinin şematik gösterimi aşağıdadır: 
 

 
Şekil.7. CSP sisteminden ısıtma ve sıcak su eldesi 
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Akümülasyon Tankı ve Faz Değiştiren Madde Kullanımı 
 
AlgaeTECT Evi’nin ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılayacak olan CSP ve ısı pompası sistemlerinden 
elde edilen enerji akümülasyon tankındaki suya aktarılacaktır ve sıcak su ile ısıtma ortak bir yerden 
ayrı serpantinler aracılığıyla dağıtılacaktır. Böylece sıcak su için ayrı bir boyler veya elektrikli ısıtıcı 
kullanılmasının önüne geçilecektir. Ayrıca her ihtiyaç olduğunda ana cihazların devreye girmesi 
engellenerek, enerjide tasarruf sağlanacaktır. Akümülasyon tankı içine konulacak faz değiştiren 
maddeler ile tankın depolama kapasitesi bir miktar daha artırılarak enerji tasarruf miktarının da 
artırılması hedeflenmektedir.  
 
HVAC Sistemleri 
 
Projenin ana unsurlarından birisi de bina üzerine uygulanacak iklimlendirme sistemleridir. Bu 
kapsamda iklimlendirme sistemi ısıtma ve soğutma olarak iki başlıkta incelenmektedir. 
Her sistem kendi içerisinde alternatifli ve/veya yük paylaşımlı olarak dizayn edilmiştir. Binanın ısıtma 
ve soğutma yüklerinin bulunması ve enerji analizi aşamalarında Carrier HAP paket programı 
kullanılmaktadır. Yarışma kapsamında ön görülen iklim koşulları organizasyon ekibi tarafından 
Şeki.8’de iklim verileri bulunan Jinan kenti olarak belirlenmiştir. Bunun temel nedeni ise yarışmanın 
yapılacağı Dezhou şehrinin iklim verilerine en yakın iklim verilerin bu şehre ait olmasıdır. Programdan 
çıkan sonuçlara bağlı olarak cihaz kapasiteleri belirlenmiştir.  
 

 
Şekil.8. Jinan şehrinin iklim verileri 

 
Projenin ısıtma sistemi güneş takip esaslı çalışan parabolik çanak tip güneş kollektörü ve havadan 
suya ısı pompası ile sağlanması planlanmaktadır. Genel olarak ısıtma uygulamalarında güneş 
enerjisine bağlı enerji kullanımı düz, parabolik ve parabolik çanak tip olmak üzere üç tip güneş 
kollektörü ile sağlanmaktadır. Güneş enerjisi temelinde yapılan ısıtma uygulamalarda düz güneş 
kollektörleri istenen ısı yüklerini sağlamak için oldukça fazla alana ihtiyaç duymaktadır. Bunun ana 
nedenlerinden biri akışkanın istenen yeterli sıcaklığa ulaşamamasıdır. Yüksek sıcaklık ve yüksek 
enerji ihtiyacı olması durumunda yoğunlaştırıcı tip güneş kollektörlerini kullanmak önemli bir 
avantajdır.  Bu tür kollektörlerin verimleri yutucu yüzeyde birim alana düşen ışınım miktarı düz 
kollektöre göre daha çok olduğundan daha fazladır [3]. 
 
Güneş enerjisi ısıl uygulamaları çalışma sıcaklıklarına göre üçe ayrılır; 

• Düşük sıcaklık uygulamaları (20-110 oC) 
• Orta sıcaklık uygulamaları (110-400 oC) 
• Yüksek sıcaklık uygulamaları (>400 oC) 
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Orta sıcaklık uygulamaları genellikle proses buharı, sıcak su üretimi, güneş enerjisi ile soğutma gibi 
uygulamalardır. Yüksek sıcaklık uygulamaları da kızgın buhar sağlayan böylelikle hem ısıtma hem de 
soğutma proseslerinde kullanılabilir sistemlerdir. Orta ve yüksek sıcaklık uygulamalarında ön görülen 
sıcaklıkları düzlemsel kolletörler ile sağlamak pek mümkün olmadığında her iki uygulama için de 
yoğunlaştırıcı kollektörlere ihtiyaç vardır [4,5]. Projede kullanılması planlanan parabolik çanak tip 
kollektörlerin çalışma prensibi temel olarak yüzeylerine gelen güneş radyasyonunu noktasal olarak 
odaklarında yoğunlaştırma esasına dayalıdır. Bu kollektörlerin yüzeyleri yansıtıcı aynalarla 
kaplanmıştır [6]. Parabolik çanak tip kollektörler genel olarak yüksek verim, eğilme ve rüzgar yüklerine 
karşı dayanıklılık, modülerlik, nem ve sıcaklık değişimine karşı dayanıklılık, uzun dönemde düşük 
bakım maliyetleri, uzun ömürlü olması, yüksek enerji yoğunluğu açısından oldukça avantajlıdır. Bu 
yüzden gelecekte elektrik üretimi ile ısıtma-soğutma uygulamalarında yenilebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının en iyi çözümlerinden biri olabilir [7]. 
 
Parabolik çanak tip güneş kolektörü ısıtma yükünü karşılayan birincil sistem olarak düşünülmektedir. 
Ancak güneş kolektörünün yetersiz kaldığı durumlarda ek olarak ısı pompası da devreye girecek 
şekilde sistem planlanmıştır. Hem parabolik güneş kolektörü hem de ısı pompası sistemi ısı 
enerjilerinin bir akümülasyon tankına transfer etmektedir. Binanın ısıtma ihtiyacı akümülasyon 
tankından çekilen ısının “fan coil” sistemi aracılığıyla ısıtma mahaline aktarılması ile sağlanacaktır. 
Akümülasyon tankı içerisine faz değiştiren maddelerin yerleştirilmesi öngörülmektedir. Bu sayede 
daha uzun süre daha kararlı ısı transferinin sağlanması planlanmaktadır. Aynı şekilde binanın sıcak su 
ihtiyacı da aynı akümülasyon tankında bulunan bir ısı değiştirici ile karşılanmaktadır.  
 
Binanın soğutma yükü ise ısı pompasının soğutma modunda çalışması ve indirek evaporatif soğutma 
ile karşılanacaktır. İndirect evaporatif soğutma Şekil 9’da görüldüğü gibi yapılacaktır.  
 

 
Şekil.9. Evaporatif soğutma çalışma şeması 

 
Şekilde görülen numaralandırmalar sırasıyla aşağıdaki gibidir; 
 
1: Taze hava, 
2: Soğutulmuş ortam havasını,  
3: Egzoz edilen havayı,  
4: Soğutulan taze havayı,  
5: Ortam havası 
 
Sistemin çalışma prensibi (1) şartlarında nemlendiriciye giren dış hava nemlendiriciyi (2) şartlarında 
yaş termometre sıcaklığı sabit olmak üzere terk etmektedir. Adyabatik nemlendiricide havanın 
sıcaklığı düşerken özgül nemi artmaktadır. Böylelikle soğutulan hava plaka tip ısı geri kazanım 
ünitesine gönderilir. Yaklaşık olarak dış havanın yaş termometre sıcaklığına kadar soğutan hava 
yardımı ile plaka tip eşanjörde soğuk bir yüzey oluşur, dışarıdan alınan hava soğutulmuş plaka yüzeyi 
ile indirekt olarak temas ederek soğumaya başlar, soğuma prosesi sabit özgül nem doğrusu boyunca 
devam eder [ 8] 
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Isı pompası soğutma modunda çalışırken COP’ sini yükseltmek amacı ile dış ünitenin önünde ayrı bir 
evaporatif soğutma kullanılması planlanmaktadır. İndirek evaporatif soğutmadan geçen hava, hava 
kanalları yardımı ile mahale verilecek olup; soğutma modunda çalışan ısı pompası yine “fan coil” 
sistemini besleyerek soğutma yükü karşılanacaktır. Z. Duan vd. indirect evaporatif soğutma üzerine 
yaptıkları derleme çalışması sonucunda bu teknolojinin konveksiyonel soğutma sistemlerine iyi bir 
alternatif olacağını belirtmişlerdir [9]. 
 
Bina içindeki kabul edilebilir hava kalitesini sağlamak için mahale çeşitli sensörler yerleştirilecektir. 
Sıcaklık, karbondioksit, karbon monoksit ve nem sensörleri HVAC otomasyon sistemine ilgili bilgileri 
sağlayacaktır. HVAC sistemi bu bilgiler ile çalışma şartlarını düzenleyerek maksimum konfor ve 
sağlıklı iç hava kalitesini sağlayacaktır. Ayrıca toz vb. yabancı maddelerin ortama girmemesi için ana 
hava kanallarına HEPA filtre takılması öngörülmektedir. 
 
Ayrıca konfor şartlarının sağlanması amacıyla yaz ve kış aylarında bir termostat yardımıyla “fan coil” 
sistemi kontrol edilerek evin içinde istenen sıcaklık sağlanacaktır. Fan coil sisteminin fan hızları ısıtma 
ve soğutma yüklerini karşılamak için belli sınırlar içinde değişebilir olarak planlanmıştır. Yaz 
sezonunda, nem kontrolü fan coil ve evaporatif soğutmanın fan hızlarının kontrol edilmesi ile 
sağlanacaktır. Nemi düşürmek için evaporatif soğutmadan gelen havanın nemi daha fazla olduğu için 
evaporatif soğutmanın fanın hızı azaltılıp fan coil sisteminin fan hızları arttırılacaktır. Ayrıca mutfaktan 
gelen nem yükü bir aspiratör yardımıyla dışarı atılacaktır. 
 
Gri Su Sistemi 
AlgaeTECT evinde duş ve lavaboların pis suyu ayrı toplanarak bir paket gri su arıtma sisteminde 
arıtılarak arıtılan suyun bahçe ve peyzaj sulaması ile klozetlerde kullanılması öngörülmüştür.  
 
Yağmur Suyu Kazanım Sistemi 
Çatıdan toplanacak yağmur suyu bir tanka alınarak sulama amaçlı kullanılacaktır.  
 
AlgaeTECT Evi kapsamında kullanılan tüm enerji verimli stratejilerinin gösterildiği akım şeması 
aşağıdadır: 
 

 
Şekil.10. Algaetect Evi’da kullanılan enerji verimli stratejilerin akım şeması 
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Doğal Havalandırma 
 
AlgaeTECT evinin doğal olarak havalandırılıp, atık havanın atılması için rüzgâr kapanı ile bütenleşik 
venturi bacası sistemi kullanılması düşünülmüştür.  Evin doğal havalandırması kapsamında çalışmalar 
iki metodoloji üzerinden yürümektedir.  Bunlardan ilki Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) paket 
programları kullanarak, yukarıda bahsi geçen rüzgâr kapanı ve venturi bacasının optimum 
geometrisinin oluşturulması ile ilgilidir.  İkinci metodoloji ise bu alanda yürütülen deneysel 
çalışmalardır.   
 
Rüzgâr kapanları İran coğrafyasında Ortaçağ’dan bu yana kullanılmakta olan geleneksel doğal 
havalandırma yapılarıdır.  Günümüzde daha çok İran’ın Yezd şehri gibi çok kuru ve doğal olarak 
atmosferde fazla miktarda asılı partikül barındıran bölgelerde kullanımları sürmektedir [10].  Kule 
şeklindeki kapanlar yaşam mekânlarının iki-üç katı kadar yüksekliklere ulaşırlar ve dağlardan esen 
temiz rüzgarları yapının içine yönlendirirler.  Yapı içinde görevini tamamlayan havanın dışarı atılması 
söz konusu olduğunda ise hava çekiş bölgelerine ihtiyaç duyulur.  Söz konusu bu deşarj delikleri 
yapının çevresinde dış havanın yerel hareketi sayesinde oluşan düşük basınç bölgelerine 
açılmalıdırlar.  Alçak basınç bölgeleri binanın esen rüzgâra göre konumuna bağlı oldukları kadar, bina 
dış kabuğunda oluşturulabilecek Venturi bacası benzeri yapı elemanları ile de oluşturulabilirler. 
 
AlgaeTECT evi tasarımı kapsamında yürütülen HAD çalışmasının ilk adımında yarışmanın yapılacağı 
Dezhou kentine ait hâkim rüzgâr yönü belirlenmiştir.  Rüzgâr kapanının bu yöne (güney-güneybatı) 
bakmasına karar verilmiştir.  Bu noktada üzerinde durulması gereken kapanın geometrisinden ziyade, 
hava deşarj bölgesi ve geometrisinin belirlenmesidir.  İlk denemelerde evin herhangi bir yerinde 
oluşturulacak bir bacanın üzerinde Venturi etkisi yaratarak bir yerel alçak basınç bölgesi oluşturulması 
düşünülmüştür (Şekil 11).  Bu amaçla kullanılan ters kanat profili evin hemen üzerinde yerel bir negatif 
basınç katsayısı alanı oluşturmakta ve bu sayede evin içinde bulunan atmosfer basıncındaki havayı 
deşarj etmek mümkün olmaktadır [11].  Bu geometriyle ilgili HAD çalışmaları sürmekteyse de, ikinci bir 
alternatif olarak benzer bir bölgenin rüzgâr kapanının hemen art bölgesinde de oluşacağı göz önünde 
bulundurularak Şekil 12’de görülen geometri üzerinde de çalışmalara başlanmıştır.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Şekil.11.  Ters kanatlı Venturi   Şekil.12. Rüzgâr kapanının art bölgesindeki 
negatif basınç alanı  

Fotovoltaik Panel Sistemleri 
 
Binanın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için iki ayrı sistem kullanılacaktır. Bunlar PV Panel 
sistemi ve yosun havuzundan beslenen kojenerasyon sistemidir. Evde kullanılan elektrikli cihazların 
ihtiyacını karşılamak için her birinin gücü ortalama 250W olan 30 adet PV Panel Sistemi ve alg 
sisteminin enerji çıkışı düşünülmektedir. PV paneller maksimum gücü elde etmek için evin kurulacağı 
alanın enlem değerlerine göre açılandırılıp ve güneş yönünde şekilde de gösterildiği gibi ayrı bir çelik 
konstrüksiyon ile binanın çevresine yerleştirilmiştir. Bu düzeneğe ek olarak invertör, regülatör ve 
depolama amaçlı aküler kullanılacaktır. Bina içinde yaşayacak insanların konforu da gözetilerek bina 
içerisinde elektrik enerjisini kullanan tüm cihazların sınıfının en az enerji tüketen ürün olmasına ve 
aydınlatmanın temel olarak LED tarzı az enerji tüketen armatürlerle sağlanması öngörülmektedir. İlgili 
cihazların elektrik tüketimlerine bağlı olarak seçilen fotovoltaik panel sayısını belirlemek ve aylık bazda 
elektrik enerjisi üretim simülasyonunu yapmak amacıyla BlueSol paket programı kullanılmıştır. 
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Otomasyon Sistemleri 
 
Projede akıllı ev teknolojisi, enerji verimliliği, güvenlik ve konfor açısından evin içinde enerjiyi 
kullanacağımız tüm alanlarda kullanılacaktır. Bu alanda her geçen gün gelişen teknoloji takip edilerek 
en uygun akılı ev otomasyon sistemi evin büyüklüğüne, içinde yaşayacak olan maksimum insan 
sayısına ve evin yapılacağı alanın coğrafi şartlara göre belirlenmiştir. 
 
Ev içinde rutin olarak tekrarlanacak olan işlemler KNX otomasyon sistemleri kullanılarak kendiliğinden 
gerçekleşecektir. Evin içinde kolay ulaşılabilir bir alana konumlandırılacak olan Touch panel 
sayesinde, iklimlendirme kontrolü, elektrikli cihaz kontrolü, aydınlatma kontrolü, perde kontrolü ve 
müzik sistemi kontrolü ister manuel olarak touch panel üzerinden verilecek komutlarla istenirse de 
önceden yazılmış belirli bir senaryoya bağlı kalınarak kendiliğinden kontrol edilebilecek. Bu işlemler 
Touch Panel üzerinden yapılacağı gibi yine internet üzerinden de kontrol edilebilecek. Bu senaryolar 
genellikle gündüz ya da gece olmasına, ev sahiplerinin işte ya da tatilde olmasına , evde çocuklar ve 
ya yaşlı bireylerin olmasına göre ayrı ayrı yazılacaktır. Evde yaşayan küçük çocukları tanıyacak ve 
evde yalnız kalmaları durumunda daha önceden yazılmış güvenlik protokülü gereği ütü, fırın ve ocak 
gibi tehlikeli olabilecek elektrikli cihazları devre dışı bırakabilecek. 

 
Aydınlatma otomasyonu, konfor ve güvenlik için yeterli şartlar sağlanacak şekilde tasarlanacaktır. 
Yeterliliği belirleyen şartlar şu şekilde özetlenebilir; evden ayrılırken kapı yanında bulunan tek bir 
anahtar ile tüm evin ışıklarını kapatabilmek, tatile çıkıldığında evin ışıklarının rastgele açılıp 
kapanması böylelikle evde biri varmış hissi yaratılarak hırsızların uzak tutulması, kullanılacak floresan 
lambaların dimmable (Aydınlık seviyesinin ayarlanması) olması, kullanılacak gün ışığı sensörü ile 
hava karardığında bahçe aydınlatmalarının ve ev içinde istenilen özel alanların aydınlatılması şeklinde 
sıralanabilir. 
 
Evdeki perde ve müzik yayın sistemi kontrollü yine touch panel veya internet üzerinden kontrol 
edilebilecek. Hareket sensörleri (Motion sensor) ve manyetik sensörler yardımı ile ev güvenlik 
açısıdan kontrol altında tutulacaktır. Eve bilgi dışında bir müdahale gerçekleştiğinde ev sahiplerine 
sesli ve yazılı bilgi verilecektir. 
 
Ses izolasyonu 
 
Projede konfor koşullarının önemi de büyük olduğundan, gerek mekanik oda sesleri gerek ise iç ve dış 
hacimler arası ses aktarımının azaltılması da amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2. Kalite 
kauçuk atıklarından nanoteknoloji kullanılarak üretilen yenilikçi malzemelerle ses yalıtımı yapılması 
planlanmaktadır. Kullanılması öngörülen yalıtım malzemelerinin kullanım alanları şap altı, mekanik 
hacim ve parke altı olmak üzere Şekil 13’te gösterildiği gibidir.  
 

 
 

Şekil.13. Ses izolasyon malzemelerinin uygulama alanları.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Parke 
Altı 

  

Mekanik 
Hacim 

  

Şap 
Altı 
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SONUÇ 
 
Solar Decathlon katılımının; 

• Eğitime katkı sağlarken sektör tecrübesinin öğrencilere aktarımına fırsat vermesi, 
• Üniversite sanayi iş birliğinde yenilikçi Ar-Ge fikirlerinin önünü açması, 
• Türkiye’nin sürdürülebilir/yeşil/yaklaşık sıfır enerjili (nZEB) bina ve konut tasarımında 

bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırması,  
• Sektörümüzün inovatif içerikli ürünlerini dış pazara tanıtması, 
• Enerji verimli bina tasarım projelerine teşvik edici bir örnek oluşturması hedeflenmektedir.  
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KONUTLARDA BAĞIMSIZ HAVALANDIRMANIN ÖNEMİ 
 
 

Taner YÖNET 
 
 
 
 
 
ÖZET 
Toplam enerjinin yaklaşık %40 ı binalarda kullanılıyor. Binalardaki enerji tüketiminin %60 kadarı da 
ısıtma, soğutma, havalandırma ve sıhhi tesisat sistemlerinde oluyor. 
 
Avrupa birliği, sera gazı yayılımını 1990 değerlerine göre 2030 yılına kadar %40 azaltmayı hedefliyor. 
Bu hedefe ulaşmak için fosil yakıta dayalı enerji üretiminin azaltılması ve binaların enerji 
performansının iyileştirilmesi gerekiyor. 
 
Binalardaki enerji tüketimini düşürmek için alınan önlemler nedeniyle, kapı ve pencere sistemleri hava 
sızdırmaz hale gelmiş ve arttırılan ısı yalıtım uygulamaları iç ortama sızıntı yoluyla hava giriş çıkışını 
azaltmıştır. 
 
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) 2012 verilerine göre, Avrupa’da yetersiz iç hava kalitesine bağlı olduğu 
atfedilen ölüm sayısı 99.000 dir [1]. 
 
Otel, Hastane, Alış veriş merkezi gibi fonksiyonel binaların havalandırma sistemi tasarım esnasında 
dikkate alınarak çözümlenmesine rağmen konut projelerindeki yaşam mahallerinin sürekli 
havalandırılması için bir sistem planlanmamaktadır. 
 
Konut kullanıcıları, dış hava şartlarına göre geçici sürelerle ortam havalandırmasını pencere açarak 
yapmaktadır. Pencere açılarak yapılan havalandırma mevsimine bağlı olarak büyük enerji kayıplarına 
ve iç ortam konfor şartlarının bozulmasına neden olur. 
 
Bu durum, konutlarda sağlıklı iç ortam hava kalitesi sağlanmasını zorlaştırır. Yetersiz havalandırma ile 
bozulan iç ortam hava kalitesi insanların sağlığını olumsuz etkiler, iş ve okul başarılarını azaltabilir. 
Yetersiz havalandırma nedeniyle bina içerisinde küf ve mantar oluşabilir ve bu durum gerek bina ve 
eşyalara gerekse de insan sağlığına zarar verebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Bağımsız havalandırma, İç ortam hava kalitesi, Isı geri kazanım 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Buildings use 40% of total energy. The energy consumption of heating, ventilation, air conditioning 
and sanitary systems are about 60% in the buildings. Building regulations are getting tightened to 
reduce energy consumption. European Community targeted that the rate of greenhouse gases 
emission in 1990 would be reduced 40% until 2030. 
Thickness of thermal insulation and walls are getting thicker. Windows and doors are leak proof to 
achieve required energy efficiency figures. 
 
According to the World Health Organization, 99 000 deaths in Europe were attributable to household 
(indoor) air pollution in 2012 [1]. 
 
Generally, there is not any mechanical ventilation system for houses beside that the professional 
ventilation systems for hotels, hospitals, shopping centres are designed during construction stage.  

The Importance of Decentralized Ventilation in the Houses 
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In this case, habitants open the windows for limited time period to ventilate the houses. This situation 
causes energy losses and poor indoor air quality. The motivation and performance of people at school 
and work can decrease because of poor indoor air quality caused by lack of ventilation in the houses 
the other result of insufficient ventilation is humidity and mould. These can cause damages to the 
health of people and buildings and the goods. 
 
Key Words: Decentralized ventilation, Indoor air quality, Heat recovery  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 

Konutlarda, dış cephe duvarlarına yerleştirilen ısı geri kazanımlı cihazlar veya içeride uyun yer 
ayırılması halinde ısı geri kazanımlı paket tip bağımsız havalandırma sistemleri ile sürekli ve kontrollü 
havalandırma yapılarak insanların sağlığı korunabilir, binanın ve eşyaların nem ve küften etkilenmesi 
önlenir. 
 
Sigara içilmeyen ve az hareket edilen yerler kapsamında düşünülen konutlarda hava değişim 
miktarları farklı standartlarda aşağıdaki gibidir. 
 
Tablo 1. Uluslararası ve Türkiye Standartlarında ev ve ofis için havalandırma değerleri 

STANDART TANIM HAVALANDIMA MİKTARI 

TS 3419, madde 2.2.2.2 Sigara içilmeyen yerlerde, az 
hareketli yaşam için (evler, ofisler) 20 m3/(h-kişi) 

DIN 1946-6 
Sağlık şartlarının sağlanması ve 
binanın neme karşı korunması için 
gerekli nominal havalandırma 

90 m2 kullanım alanı olan yeni 
bir ev için 135 m3/h ya da  
0,54 hacim/saat 

EN 15251 
Tasarım ve bina enerji performans 
değerlendirmesi için iç ortam 
parametreleri 

2,16 m3/(h-m2) 

ASHRAE 62.1 Evler ve Ofisler için havalandırma 9 m3/(h-kişi) + 1 m3/(h-m2) 
 
Örnek olarak, havalandırma yapılmayan ve iki kişinin olduğu 16 m2 lik bir odada 8 saatlik uyku 
sonrasındaki durumu ele alacak olursak; 
Yetişkin bir insanın O2 tüketim ve CO2 üretim miktarları şu şekilde hesaplanır: 
Oksijen tüketimi [5]: 
VO2= 0,00276 x AD x M / (0,23RQ + 0,77) 
AD: Beden yüzey alanı (yetişkin bir insan için 1,8 m2) 
M: Hareket seviyesi katsayısı 
 
Tablo 2. Hareket durumuna göre M katsayıları 

Hareket  Katsayı (M) 
Uyku 0,8 
Oturma, oturarak okuma- yazma 1,0 
Daktilo ile yazma 1,1 
Oturarak dosyalama 1,2 
Ayakta dosyalama 1,4 
Yavaş yürüme (3,2 km/h) 2,0 
Ev temizliği 2,0 – 3,4 
Spor 3,0 – 4,0 

 
RQ: Solunum katsayısı (CO2 üretiminin O2 tüketimine hacimsel oranı) , yetişkin bir insan ve düşük 
hareket temposu için 0,83 alınır 
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Bu durumda O2 tüketimi, VO2 = 0,00276x1,8x0,8/(0,23x0,83+0,77) = 0,0042 L/sn/kişi olur. 
 
2 kişinin 8 saat süresince tüketeceği O2 miktarı, VO2= 242 L olacaktır.  
 
Yüksekliği 2,5m olan 16 m2 lik odanın 40 m3 lük toplam hacminde, başlangıçta %21 olan O2 oranı 8 
saat sonunda %20,4 e düşecektir.  
 
O2 miktarının %19,5’a kadar azalmasının ciddi bir sağlık problemi oluşturmadığı kabul edildiğinde, 
odadaki %20,4’ e düşmüş olan O2 miktarının önemli bir sağlık sorunu yaratmayacağı düşünülebilir. 
 
CO2 miktarı ise tüketilen O2 miktarının RQ faktörüyle çarpılması ile bulunur. 
 
Örneğimizde, iki kişinin ürettiği CO2 miktarı= VO2 x RQ = 242 x 0,83 = 200 L olacaktır. 
 
Kullanım başlangıcında odanın iyi havalandırılmış durumda olduğunu ve CO2 miktarını 600 ppm kabul 
edersek, 40 m3 lük odada hacimsel olarak, 24 L CO2 vardır. İki kişinin 8 saatlik uyku sonunda ürettiği 
CO2 200 L olduğuna göre, sonuçta oda içerisindeki CO2 hacimsel olarak 224 L e ulaşacak ve odadaki 
CO2 seviyesi 5600 ppm e yükselecektir. 
 
Amerikan, İş Güvenliği ve Sağlı İdaresi (OSHA) verilerine göre 8 saatlik çalışma yapılan ofiste izin 
verilebilen en fazla CO2 seviyesi 5000 ppm dir [2]. 
 
ASHRAE 62.1-2013 Standardında, iç hava ile dış hava arasındaki CO2 miktar farkının 700 ppm 
civarında olması için kişi başı 7,5 l/s lik havalandırmanın yeterli olacağı bildiriliyor. Dış ortamda 
ortalama 300 ila 500 ppm olan CO2 miktarı bu durumda iç ortamda 1000 – 1200 ppm civarında 
olacaktır. CO2 miktarı 1000 – 1200 ppm civarında olduğunda dışarıdan içeriye giren kişilerin içerideki 
havada, vücuttan yayılan organizmalar, uçucu organik bileşikler (VOCs) ve eşyalardan yayılan 
gazlardan dolayı rahatsızlık hissetmeme oranı %80 civarında gerçekleşmektedir. 
 
Sağlık açısından risk oluşturma sınırı olan 5000 ppm CO2 değeri dikkate alındığında ASHRAE 
Standardında istenen 1200 ppm lik CO2 miktarı düşük bir değer gibi görünse de, iç ortamdaki diğer 
gazların kabul edilebilir seviyede olması için referans bir değerdir. Konfor şartlarının sağlanması, 
insanların sağlıklı olması ve bina ve eşyaların korunması açısından önemlidir. 
 
Aynı oda için tablo 1 de belirtilen standartlardan Türk Standardı (TS), Avrupa Standardı (EN) ve 
ASHRAE Standardına göre örnek oda için mekanik olarak sürekli havalandırma yapılırsa; 

♦ TS 3419 a göre: 20 m3/h-kişi x 2 kişi = 40 m3/h  
♦ EN 15251 e göre: 2,16 m3/(h-m2) x 16 m2 = 35 m3/h  
♦ ASHRAE 62.1 e göre: (9 m3/h-kişi x 2 kişi) + 1 m3/h-m2 x 16 m2 = 34 m3/h         

Birbirine yakın değerlerde havalandırma debileri çıkmaktadır. Havalandırma sonucunda kişilerin 
ürettiği CO2 teorik olarak dışarıya atılmış olacak oda içerisinde 1000 ppm civarında CO2 olacaktır. 
Oluşan bu değer iç ortam hava kalitesinin kabul edilebilir kalitede olması için referans değerdir [5].  
Sürekli havalandırma yapılması ile 1000-1200 ppm aralığında tutulan CO2 değeri, evlerde insan 
sağlığına uygun hava kalitesi ile beraber küf ve mantar oluşumunu engelleyici nem kontrolü 
sağlayacaktır. 
 
Yapılacak olan havalandırma, doğal yöntemlerin en kolayı olan pencere açılarak yapılması 
durumunda şu olumsuzluklara neden olacaktır; 

1. Isı kaybına neden olarak bina enerji performansını olumsuz etkileyecektir.  

Günlük iki saat süreyle pencere açılarak yapılacak olan doğal havalandırma 50 kW/h-m2 yıllık ısı 
kaybına neden olmaktadır. 100 m2 lik bir evin sadece kış şartları için günlük iki saat açık pencereyle 
havalandırılması sonucunda, yıllık olarak verilen değerin 4 aylık kış mevsimine indirgenmesi halinde 
ısı kaybı yaklaşık olarak; 
 
(100 m2 x 50 kW/h-m2-yıl)/3 = 1700 kW olacaktır. 
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Şekil 1. Kontrolsüz havalandırma durumunda ısı kaybı [4]. 

 
2. Pencere açılarak yapılan havalandırma esnasında dış ortamın gürültüsü içeriye taşınır ve iç 

ortam konforunu bozar. 
3. Açık olan pencerelerden giren toz ve polen gibi kirleticiler ve alerjen parçacıklar iç ortamın ve 

eşyaların kirlenmesine, hassasiyeti olan kişilerde alerjik hastalıklara ve solunum yolu 
rahatsızlıklarına neden olur. 

4. Açık olan pencerelerden sinek, böcek girebilir, bu durum iç ortam sağlık şartlarını olumsuz 
etkileyebilir. 

5. Açık olan pencereler, yerine göre güvenlik eksikliğine ve hırsızlığa neden olabilir. 

Kısıtlı zaman aralığında yapılan, tüm gün ve geceyi kapsamayan doğal havalandırmanın yukarıda 
bahsedilen olumsuzluklarından kurtulmak için; 
 

♦ Enerji tüketiminin en aza indirildiği 
♦ Doğrudan duvar içerisine, dolap içerisine veya varsa asma tavana gizlenebilen  
♦ Havanın filtre edilerek toz ve polenden temizlendiği 
♦ Yüksek verimli ısı değiştiricileri ile ısının %90 a varan verimlilikte geri kazanıldığı 
♦ EC motorlu, düşük ses seviyeli, ihtiyaca göre hızı değiştirilebilen 

Küçük, sessiz ve verimli bağımsız havalandırma cihazları ile sürekli havalandırma yapmak 
mümkündür. 
 
 
 
 
2. DUVAR TİPİ BAĞIMSIZ HAVALANDIRMA: 

Dış cephe duvarına açılan bir delik içerisine yerleştirilen havalandırma cihazı ile 
♦ En kısa yoldan taze hava sağlanması ve kirli hava atımı yapılır  
♦ Çift yönlü EC motorlu aksiyal fanlar bir süre dışarıdan içeriye bir süre de ters yönde içeriden 

dışarıya hava hareketi sağlar 
♦ Seramik malzemeden bal peteği şeklinde yüzeyi arttırılmış ısı değiştirici ile atılan havanın ısısı 

%90 a varan verimlilikle taze havaya aktarılır. 
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♦ Filtre vasıtasıyla hava toz ve polenden temizlenir 
♦ Hız değiştirilerek istenilen miktarda havalandırma yapılabilir 
♦ Yaz mevsiminde gece soğutması için cihaz tek yönlü çalıştırılır 
♦ Farklı program seçimiyle sürekli çift yönlü havalandırma, tek yönlü havalandırma, nem 

kontrolüne bağlı havalandırma, fasılalı çalışma imkânı sağlanabilir.  
♦ Bakım ve temizlik kolaylığı sağlar 

40 m3/h kapasiteli EC motorlu duvar tipi bağımsız havalandırma cihazlarının elektrik tüketimi 4 W/h 
civarındadır. Bakım ve temizlik amaçlı durmalar dışında tüm yıl 24 saat çalışması düşünüldüğünde 
yaklaşık 8500 saat yıllık havalandırma sağlar ve toplam 34 kW enerji tüketimi vardır.  
Pencere açılarak yapılan havalandırma örneğinde 100 m2 ev dikkate almıştık. 100 m2 ev için en fazla 
5 cihaz kullanılabileceği düşünülürse 5ad x 34kW/ad-yıl = 170 kW/yıl enerji tüketimi olur. 
Günde 2 saat havalandırma için ve sadece 4 aylık kış döneminde enerji kaybı 1700 kW olacaktır.24 
saat sürekli ve kontrollü bir havalandırma için 170 kW/yıl enerji tüketimi ile sağlıklı ve sürekli bir iç 
ortam hava kalitesi sağlanırken, 10 kat enerji tasarrufu yapılır. 
 
 
 
 
3. DOLAP VEYA TAVAN TİPİ BAĞIMSIZ HAVALANDIRMA CİHAZLARI: 

Konut içerisinde küçük kesitli kanallarla hava dağıtım ve toplama imkânı olduğunda tek bir ısı geri 
kazanımlı bağımsız havalandırma cihazı ile evdeki yaşam mahallerinin tümü sürekli olarak 
havalandırılabilir. Bu cihazlarda taze hava ve kirli hava için ayrı fanlar vardır. 
Isı değiştirici verimi %90’dır. 
Mevsim geçişlerinde ısı değiştirici üzerinden hava geçişine ihtiyaç olmadığında damper otomatik 
olarak kısa devre kanalı üzerinden hava hareketini yönlendirerek basınç kaybı azaltılarak fanların 
daha düşük devirde çalıştırılması sağlanır, enerji tüketimi azalır. Ayrıca iç ortamın CO2 veya nem 
değerlerine göre fan hızları otomatik olarak değiştirilerek ihtiyaç olunan noktada çalışma ve enerji 
tasarrufu sağlanır. 
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100 m2 kullanım alanı olan bir ev için farklı standartlara göre ortalama 150 – 160 m3/h havalandırma 
ihtiyacı vardır. 
 
160 m3/h kapasiteli EC motorlu fanları olan, hızı kontrol edilebilir, By-Pass damperli, filtreli ve kontrol 
panelli bir bağımsız havalandırma cihazı yaklaşık olarak 60 W/h enerji tüketir. 
Yıllık enerji tüketimi: 8500 saat x 60 W/h = 510 kW 
Günlük sadece iki saatlik pencere açılarak yapılan havalandırma ile sadece 4 aylık kış döneminde 
enerji kaybı olacağı dikkate alınarak 1700 kW’lık enerji tüketimi ile karşılaştırıldığında; 

♦ Sessiz 
♦ Filtre edilmiş 
♦ Isı geri kazanımlı 
♦ Sürekli ve kontrollü 

Havalandırma, pencere ile doğal havalandırmaya göre 1/3 den daha az enerji tüketerek 
sağlanabilmektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Büyük şehirlerde, trafik ve kentsel dönüşüm nedeniyle çevredeki toz ve gürültü kirliliği, yaz ve kış 
aylarındaki iç-dış ortam sıcaklık farkları nedeniyle iç ortam konfor şartları bozulduğundan sürekli 
olarak doğal havalandırma yapmak mümkün olmamaktadır. 
 
Bu durumda, sınır değerlerini zorlayan ve hatta geçebilen iç havadaki CO2 ve diğer kirletici gazlar 
nedeniyle konut kullanıcılarının sağlığı için tehlike oluşmakta, odaklanma ve ilgisinde azalma 
olabilmektedir. 
 
Ayrıca, yeterli havalandırma yapılmayan ortamlarda oluşan nem ve küf hem bina ve eşyalara hem de 
sağlığa zarar verir. 
 
Konutlarda bağımsız havalandırma sistemleri kullanılarak iç ortam hava kalitesinin sağlıklı seviyede 
olması sağlanırken enerji tüketiminden de tasarruf edilir. 
 
Konutlarda bağımsız havalandırma sisteminin kullanımı, tasarım esnasında mimarlarla birlikte 
çalışılarak mümkün olacağından havalandırmanın önemi tüm paydaşlara vurgulanmalıdır. 
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BİR BUHARLI ISITMA SİSTEMİNİN ENERJİ YÖNETİMİ 
SİSTEMİ KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ 

 
 

Cem Tahsin YÜCEL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, örnek bir buharlı ısıtma sisteminin enerji yönetimi sistemi uygulanarak analizi üzerinde 
durulmuştur. Bu kapsamda ısı merkezindeki yakıt kullanımı, enerji kullanımı ve bu faktörlerin maliyet 
etkileri incelenmiştir. 5 farklı enerji tasarruf odağı belirlenerek bu alanlar üzerine analiz yapılmıştır. 
Bunlar: hava-yakıt oranı, buhar kaçakları, blöf sistemi, vana ve flanşlar ile yakıt tankıdır. En yüksek ısı 
geri kazanımı 65,68 kW olarak blöf sisteminde ortaya çıkmıştır. Toplam ısı geri kazanımı 79,91 kW, 
yakıt tüketimindeki toplam azalma 9274,7 kg/yıl olarak gerçekleşmiştir. Yapılan iyileştirmeler ile toplam 
21981 TL/yıl tasarruf sağlanmıştır. Yürütülen çalışmalar ve yapılan yatırımlar 4 ETO için bir yıldan 
daha kısa sürede kendini geri ödemiştir. ETO-2 için yapılan yatırım, yaklaşık 1,5 ay gibi kısa bir 
sürede kendini geri ödemiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Buharlı ısıtma, Enerji Yönetimi, Yakıt tasarrufu, Isı kaybı, Maliyet.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, an example steam heating system is investigated according to energy management 
principles. In this extent, the fuel use, energy use and cost figures in the heating center are 
investigated. 5 different energy saving applications are examined. These are air to fuel ratio, steam 
leaks, blowdown system, valves and flanges and fuel tank. The highest heat recovery is found in the 
blowdown system as 65.68 kW. The total heat recovery is calculated as 79.91 kW and reduction in 
fuel use is found to be 9274.7 kg/year. The total reduction in cost is obtained as 21981 TL/year. As a 
result of the studies and investments, four of the ESA pay themselves back in time periods less than a 
year. For ESA-2 the made investment pay back time is only 1.5 month.  
 
Key Words: Steam heating, Energy management, Fuel saving, Heat loss, Cost. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji Yönetimi, enerjinin kullanımını teknik, ekonomiklik, uygulanabilirlik ve insan açısından sürekli 
olarak inceleyen, gözlemleyen, kendini sürekli güncelleyen, enerji tasarrufunu ihtiyaçtan ve kaliteden 
kısmadan sağlayan bir yönetim sistemidir. Bu sistem, teknik, kurumsal ve bireysel alanları kapsar. 
Planlama, koordinasyon ve kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin 
bir araya gelmesiyle oluşturulur.  
 
Enerji Yönetimi, yasalarla, bulunduğu kurumdaki halkla ilişkiler, finans, planlama ve muhasebe 
bölümleriyle, imalat, araştırma ve geliştirme bölümleriyle, enerji komitesi, yöneticisi ve çalışma grupları 
ile, satın alma bölümleri ve personelle  sürekli etkileşim halindedir. Enerji Yönetiminin Uygulama 
Esasları incelenecek olursa; 
 

Analysis of a Steam Heating System by Using Energy Management System 
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 Enerji Yönetimi Modeli [1];  
- Yönetimin Enerji Yönetimi faaliyetlerini başlatıp, teşkilatı kurduğu, Karar Verme;  
- Verilerin toplanıp, analiz edildiği ve değerlendirildiği, Enerji Performansının Tayini;  
- Değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak işlerin belirlendiği, Hedef Belirleme;  
- Yapılacak işlerin nasıl ve hangi kaynakla yapılacağını açıklayan Faaliyet Planının 

Oluşturulması;  
 -  İşlerin gerçekleştirilmesi, Faaliyet Planının Uygulanması;  
 -  Ölçüm sonuçlarının değerlendirildiği Gözden Geçirme ve  

- Başarıların Takdir Edilmesi basamaklarından oluşmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi 
sistemindeki gibi bir çevrim şeklinde ifade edilir. 
 
Bu modelin çevrim basamaklarını sırasıyla inceleyelim. 
  
Karar Verme; Enerji Yöneticisinin atanması, Enerji Yönetimi teşkilatının oluşturulması ve Enerji 
Politikasının oluşturulması basamaklarından oluşur. 
  
Enerji Performansının Tayini; verilerin toplanması ve incelenmesi, verilerin norm haline 
dönüştürülmesi, İzleme sisteminin oluşturulması, başlangıç noktalarının belirlenmesi,  Enerji Tüketim 
Standartlarının belirlenmesi, verilerin analiz edilmesi ve teknik değerlendirme basamaklarından oluşur. 
 
Hedef Belirleme; faaliyet alanının belirlenmesi, gelişim potansiyelinin belirlenmesi ve hedeflerin 
oluşturulması basamaklarından oluşur. 
 
Faaliyet Planının Oluşturulması; Belirlenen hedeflere göre teknik aşamanın (adımların) tanımlanması, 
görev ve sorumluluklar ile kaynakların tanımlanması basamaklarından oluşur. 
 
Faaliyet Planının Uygulanması; İletişim ve koordinasyon planının oluşturulması, bilinçlendirme 
faaliyetleri, enerji politikasının tüm personele yayımlanması ve katılımın sağlanması,  Motivasyonun 
sağlanması ve İzleme ve kontrol basamaklarından oluşur. 
 
Gözden Geçirme; alınan ölçüm sonuçlarının incelenmesi, faaliyet planının yeniden gözden geçirilmesi, 
yeni önlemlerin alınması ve faaliyet planına eklenmesi ile yerine getirilir.  
 
Başarıların Takdir Edilmesi; iç değerlendirme ve dış değerlendirme basamaklarından oluşur. 
 
Enerji kullanımının kontrol altında tutulması ve verimli bir şekilde diğer enerji türlerine dönüştürülmesi 
önemlidir. Mimura ve diğ. [2] bir güç santralında baca gazındaki karbondioksit emilimini kontrol edecek 
şekilde bir enerji tasarruf teknolojisi üzerinde durmuşlardır. Karbondioksit salımının azaltılmasıyla bir 
kilogram karbondioksit başına 700 kcal enerji geri kazanılmıştır. Enerji Yönetimi konfor 
standartlarından taviz vermeden enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlar. Lee ve 
Chang [3] binalardaki enerji tasarruf olanaklarını araştırmışlardır. Buna ilave olarak sanayi, firmalar ve 
kullanılan ekipmanlar açısından da inceleme yapılmıştır. Yaşam alanları olan evlerle ilgili enerji 
yönetimi uygulamaları mevcuttur [4][5]. 
 
Buharlı sistemler yüksek enerjili akışkan taşıdıkları için tercih edilmektedirler. Aljundi [6] bir güç 
santralını inceleyerek hangi sistem bileşenlerinin yüksek enerji kayıplarına neden olduğunu analiz 
etmiştir. En yüksek enerji kayıpları 134 MW ile yoğuşturucuda gözlemlenmiştir. Kazandaki kayıplar ise 
13 MW olarak bulunmuştur. Hava-yakıt oranının düzenlenmesi ile iyileştirme yapılabileceği 
belirtilmiştir. Yucer ve Hepbasli [7] bir buharlı ısıtma sistemi bileşenlerini enerji, ekserji ve 
eksergoekonomiklik yöntemler ile analiz etmişlerdir. En yüksek ısı kayıpları 27 kW ile üretim (kazan) 
ve dağıtım basamaklarında (borular) ortaya çıkmıştır.    
  
Enerji sistemlerinin analizi ve iyileştirilmesi dünyada günceliğini koruyan bir konudur. Lund ve 
Mathiesen [8] Danimarka’nın gelecekteki enerji sistemleri için bir model üzerinde çalışmışlardır. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm enerji kullanımının yerini alabileceği belirtilmiştir. Ancak 
aralarında biyo kütle, rüzgâr enerjisi ve hidrojen olan kaynakların hangi oranda rol alacağı konusunun 
incelenmesi gerektiği ifade edilmiştir.  
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Bu çalışmanın temel amaçları, mevcut bir sistemde iyileştirme potansiyelinin belirlenmesi, tespit edilen 
beş farklı alanda enerjinin daha verimli bir şekilde kullanımının incelenmesi ve elde edilen enerji, yakıt 
ve maliyet iyileştirmelerinin hesaplanmasıdır.   
 
 
2. SİSTEMİN AÇIKLANMASI 
 
2.1. Buharlı Isıtma Sistemi 
  
Isı merkezinde buharlı ısıtma sistemindeki buhar kazanı, yakıt tankı, borular ile valf ve flanşlar 
incelenmiştir. Buhar kazanının ısıtma kapasitesi 1450 kW’tır. Kazana giren ve çıkan akışkanların 
sıcaklıkları sırasıyla 113 oC ve 75 oC olarak ölçülmüştür [7]. Kazanın çalışma basıncı 1,6 bar’dır. Yakıt 
olarak fuel oil kullanılmaktadır. Fuel oil’in alt ısıl değeri 44.600 kJ/kg olarak alınmıştır. Buhar kazanı ile 
üretilen buhar ısı değiştiriciden geçerek ısısını suya aktarmaktadır. Isıtılacak mahaller sıcak su ile 
ısıtılmaktadır. Isı merkezinde bulunan ekipman ve sistemler göz önüne alınmıştır. Yüksek baca gazı 
sıcaklığı, dağıtım hattı olarak kullanılan borular üzerindeki buhar kaçakları, gelişigüzel blöf işlemi ile 
yalıtımsız vanalar, flanşlar ve yakıt tankı üzerinde iyileştirmeler yapılması planlanmıştır. Sistem beş 
farklı enerji tasarruf odağı (ETO) dikkate alınarak analiz edilmiştir. 
 
2.2. Enerji Tasarruf Odakları 
 
Enerji tasarrufu; enerjinin verimli olarak değerlendirilebilmesi amacıyla, üretim, dağıtım ve kullanım 
aşamalarında alınan önlemler ile belirli miktarda üretim ve hizmeti gerçekleştirmek için her aşamada 
kullanılan enerji miktarındaki azalmadır.  
 
Enerji tasarruf prensipleri incelendiğinde; kullanılan her enerji türü tartışılmalı, mümkünse, değerlerinin 
düşürüldüğü noktalarda yararlı iş elde edilmeli, ölçüm ve kıyaslamalar yapılmalı, ısı geri kazanımı 
sağlanmalı, atık enerji miktarı azaltılmalı ve planlanan enerji tasarrufu diğer giderleri arttırmamalıdır. 
Bu amaçla belirlenen enerji tasarruf odakları: hava yakıt oranı, blöf sistemi, boru ve bağlantı 
elemanlarından olan buhar kaçakları, valf ve flanşlar ile yakıt tankıdır.  
 
2.2.1. Hava-yakıt oranı (ETO-1) 
 
Kazanların verimli bir şekilde işletilebilmesi için hava-yakıt oranının doğru bir şekilde ayarlanması 
önemlidir. Düşük hava-yakıt oranı fazla yakıt kullanımı ve para kaybına neden olur. Yüksek hava-yakıt 
oranı ise aşınma ile birlikte kazana zarar verir. Uygun olmayan oran ile birlikte yüksek baca gazı 
sıcaklığı ve istenmeyen ısı kayıpları ortaya çıkmaktadır. 
 
 2.2.2. Buhar kaçakları (ETO-2) 
 
Buhar gibi yüksek enerjili akışkan taşıyan ısıtma sistemlerinde kaçakların önlenmesi çok önemlidir. 
Kaçakların giderilmesiyle enerji kayıpları ile birlikte yakıt kullanımı ve böylece salım değerleri de 
düşürülür.  
 
2.2.3. Blöf sistemi (ETO-3) 
 
Buhar kazanları için yapılacak blöf miktarının su analiz sonuçlarına göre yapılması veya kazanlara 
otomatik blöf sistemlerinin kurulması gerekmektedir. İşletmede normalden çok fazla  blöf yapıldığı ve 
dolayısı ile gereksiz yere oldukça büyük miktarda ısı kaybı olduğu tespit edilmiştir. Otomatik blöf 
sistemi kullanılarak atılan ısının önemli bir kısmı geri kazanılmıştır. 
 
2.2.4. Vana ve flanşlar (ETO-4) 
 
Isıtma sistemlerinde genellikle borular yalıtılmaktadır. Ancak valf ve flanşların yalıtımı ihmal 
edilmektedir.  Kolay müdahale etmek ve tamir yapabilmek için uygulanmayan yalıtım sonucunda, bu 
parçalardan da ısı kaybı meydana gelmektedir. 
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2.2.5. Yakıt tankı (ETO-5) 
 
Yakıt olarak fuel oil kullanılan ısıtma sistemlerinde yakıt tankında önısıtma yapılmaktadır. Isıtma 
işleminden sonra yakıt kazana gönderilmektedir. Yalıtım yapılmamış olan yakıt tankından da ısı kaybı 
olmaktadır. 
 
 
 
 
3. ANALİZ 
 
3.1. Enerji Kullanımı 
 
Buharlı ısıtma sistemi 5 farklı alanda Enerji Yönetim Sistemi uygulanarak incelenmiştir. 
Termodinamiğin birinci kanunu kullanılarak giren ve çıkan enerji değerleri arasındaki farkın çevre ile 
olan ısı alışverişinden kaynaklandığı görülmektedir. 
 

         (kJ)  (1) 
 
Yapılan analiz sırasında akışkanın entalpi değerleri, ortaya çıkan ısı kayıpları ve maliyetler dikkate 
alınmıştır. 
 

         (kW)  (2) 
 
Bu eşitlikte ,  ve   sırasıyla ısı kaybı akımını, akışkanın kütlesel debisini ve akışkanın özgül 
entalpisini ifade etmektedir. Uygulanan enerji tasarruf odağı ile elde edilen ısı geri kazanımı ise 
aşağıda gösterilmiştir. 
 

        (kW)  (3) 
 
Burada “i” enerji tasarruf odağı ile elde edilen ısı geri kazanımı  ile ifade edilmiştir.  ve  
ise önceki ve sonraki ısı kaybı akımlarını göstermektedir. Toplam ısı geri kazanımı 
 

        (kW)  (4) 
 
 
şeklinde elde edilmektedir. 
 
3.2. Yakıt ve Maliyet Analizi 
 
Enerji kullanımının azaltılması ile ısıtma sisteminde kullanılan yakıt miktarı da düşecektir. Böylece 
yakıt için harcanan paradan da tasarruf edilmiş olmaktadır. Yakıt kullanımının azaltılması ile ortaya 
çıkan tasarruf her bir ETO için  
 

        (kW)  (5) 
 

 ve  yakıt kullanımındaki azalmayı ve yakıtın alt ısıl değerini göstermektedir.  
 

         (kg/s)  (6) 
 

 buharlı sistemde kullanılan yakıt miktarındaki toplam azalmayı ifade etmektedir. 
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        (TL/s)   (7)
  
 

          (TL)  (8) 
 
(8) numaralı eşitlikteki C,  ve  sırasıyla yakıt kullanım miktarındaki azalma nedeniyle azalan 
maliyeti, birim yakıt maliyetini ve sistemin çalıştırma süresini belirtmektedir. Yakıt maliyeti [9] dan 
alınmıştır. 
 
Tüm eşitlikler yardımıyla her ETO için enerji ve maliyet bulguları çalışılmıştır. 
 

• Hava yakıt oranı (ETO-1) 
 
Yakıt brülör ile yakılırken elde edilen hava-yakıt oranı doğrudan baca gazı sıcaklığını etkiler. Baca 
gazı sıcaklığının düşürülmesi ile ısı kaybı azaltılmış olur. ETO-1 ile ilgili veriler Tablo 1’de 
görülmektedir.  
 
Tablo 1. ETO-1 için hesaplanan ve ölçülen veriler. 
 

Veri Türü Ölçülen veya hesaplanan değer 

Baca gazının kütlesel debisi [kg/s] 0,0529 

ETO-1 uygulamasından önce baca gazı sıcaklığı [K] 473,15 

ETO-1 uygulamasından sonra baca gazı sıcaklığı [K] 393,15 

   
Baca gazının kütlesel debisi, 
 

     (kg/s)  (9) 
 
Burada  , , ,  ve  sırasıyla baca gazının kütlesel debisi, hava fazlalık katsayısı, 
kuru hava kütlesi, nem kütlesi ve yakıtın kütlesel debisidir. Baca gazının özgül entalpisi 
 

   (kJ/kg)  (10) 
 
formülü yardımıyla hesaplanır. Baca gazı sıcaklığı nedeniyle kaybedilen ısı  
 

        (kW)  (11) 
 
şeklinde bulunur. w ise baca gazının nem oranını göstermektedir. ETO-1 uygulaması ile ısı kaybında 
sağlanan azalma 
 

       (kW)  (12) 
 
şeklinde elde edilir.  
  

• Buhar kaçakları (ETO-2) 
 
Buhar huzmesinin uzunluğu ölçülmek suretiyle buhar kaçakları hesaplanır [10]. Isı kayıpları buhar 
kaçakları ile doğru orantılıdır. ETO-2 ile ilgili hesaplanan ve ölçülen değerler Tablo 2 ‘de sunulmuştur. 
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Tablo 2. ETO-2 için hesaplanan ve ölçülen veriler. 
 

Veri türü Ölçülen veya hesaplanan değer 

Buhar kaçağı uzunluğu (tip 1) [cm] 20 

Buhar kaçağı uzunluğu (tip 2) [cm] 30 

 
Buhar kaçaklarından olan ısı kaybı, 
 

        (kW)  (13) 
 

 buhar üretimi için gereken özgül enerjiyi göstermektedir. Bu değer ise 
 

      (kW/kg)  (14) 
 

, ,  ve  1,6 bar basınç altında sıvı halden gaz haline geçmek için gerekli özgül 
entalpi, özgül ısı, doyma sıcaklığı ve besi suyu sıcaklığını ifade etmektedir. 
 

• Blöf sistemi (ETO-3) 
 
Buhar kazanındaki su içinde çözünmüş durumdaki maddelerin uzaklaştırılması için suyun kontrollü 
olarak dışarı atılmasıdır. Atık akışkan nedeniyle ısı kaybı olmaktadır. ETO-3 uygulamasında rastgele 
yapılan blöflerin önemli oranda ısı kaybına yol açtığı görülmüştür. ETO-3 ile ilgili hesaplanan ve 
ölçülen değerler Tablo 3‘de sunulmuştur. 
 
Tablo 3. ETO-3 için hesaplanan ve ölçülen veriler. 
 

Veri türü Ölçülen veya hesaplanan değer 

Buharın kütlesel debisi (kg/s) 0,609 

ETO-3 uygulamasından önce blöf oranı [%] 10 

ETO-3 uygulamasından sonra blöf oranı [%] 6 

 
Blöf işlemi nedeniyle ortaya çıkan ısı kaybı [11], 
 

        (kW)  (15) 
 
eşitliğiyle bulunur. Burada  buharın kütlesel debisini,  blöf oranını ve  buharın özgül entalpisini 
işaret etmektedir. 
 

• Vana ve flanşlar (ETO-4) 
 
ETO-4 uygulamasında önce yalıtım yapılmamış vana ve flanşlar tespit edilir. Daha sonra çap 
ölçülerine göre gruplandırılırlar. ETO-4 ile ilgili hesaplanan ve ölçülen değerler Tablo 4‘te sunulmuştur. 
Vana ve flanşlar için eşdeğer boru uzunlukları ve yüzey sıcaklıkları dikkate alınır [12].  
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Tablo 4. ETO-4 için hesaplanan ve ölçülen veriler. 
 

Veri türü Ölçülen veya hesaplanan değer 

ETO-4 uygulamasından önce yüzey sıcaklığı [K] 358,15 

ETO-4 uygulamasından sonra yüzey sıcaklığı [K] 298,15 

Vana adedi (DN 125) 4 

Flanş adedi (DN 125) 4 

 
Isı merkezinde ortam sıcaklığı 15 oC olarak ölçülmüştür. Çıplak bir borunun birim uzunluğundan olan 
ısı kaybı yardımıyla vana ve flanşlardan olan ısı kaybı elde edilir. 
 

     (kW)  (16) 
 
Burada ,  vana ve flanş için yalıtım öncesi eşdeğer boru uzunluğunu göstermektedir. , 

 ve  sırasıyla vana adedi, flanş adedi ve yalıtım öncesi bir metre çıplak borudan olan ısı 
kaybını ifade etmektedir. Benzer şekilde yalıtım sonrası ısı kaybı da bulunarak ısı geri kazanımı 
hesaplanır. 
 

• Yakıt tankı (ETO-5) 
 
Isı merkezindeki yakıt tankı yalıtım yapılmamıştır. Bu nedenle yakıt tankının yüzeyinden büyük 
miktarda ısı kaybı olmaktadır. Yüzeyden olan ısı kaybı ışınımla ve taşınımla olmaktadır. ETO-5 ile ilgili 
hesaplanan ve ölçülen değerler Tablo 5‘te sunulmuştur.   
 
Tablo 5. ETO-5 için hesaplanan ve ölçülen veriler. 
 

Veri türü Ölçülen veya hesaplanan değer 

ETO-5 uygulamasından önce yüzey sıcaklığı [K] 308,15 

ETO-4 uygulamasından sonra yüzey sıcaklığı [K] 288,15 

Yakıt tankının yüzey alanı (m2) 12,7 

Yakıt tankı yüzeyinin ısıl yayınım faktörü (-) 0,85 

 
Taşınımla ısı kaybı, 
 

       (kW)  (17) 
 
eşitliği ile bulunur. , ,  ve  sırasıyla ısı taşınım katsayısı, yakıt tankı yüzey alanı, yakıt 
tankı yüzey sıcaklığı ve ortam sıcaklığıdır. Işınımla ısı kaybı ise 
 

      (kW)  (18) 
 
Burada  ve  Stefan-Boltzman sabiti ve ısıl yayınım faktörüdür. Toplam ısı geçişi iki ısı kaybı türünün 
toplamıdır. Yalıtımlı ve yalıtımsız yüzeyden ısı kayıpları farkı ise ısı geri kazanımını ifade etmektedir. 
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4. ANALİZ DEĞERLERİ 
 
Hava-yakıt oranı baca gazı analiz cihazıyla ayarlanmıştır. Yüksek baca gazı sıcaklığı yüksek ısı kaybı 
demektir. Baca gazı sıcaklığı 200 oC’den 125 oC’ye düşürülünce 4,72 kW ısı geri kazanılmıştır. Buhar 
kaçakları önemli oranda ısı ve akışkan kaybına neden olmaktadır. Buharlı ısıtma sisteminde 3 adet 
kaçak tespit edilmiştir. Toplam 8 kg/saat lik buhar kaçağı hesaplanmıştır. Rastgele blöf işlemi 
yapılması çok değerli buharın ve yüksek oranda ısının kaybolmasına neden olmaktadır. Otomatik blöf 
sistemi yardımıyla 65,67 kW enerji geri kazanılmıştır. Vana ve flanşların yalıtımı ile yüzey sıcaklığı 60 
oC daha düşürülmüştür. Böylece 3,15 kW ısı geri kazanılmıştır. Yakıt tankının yalıtılması ile yüzey 
sıcaklığı 15 oC’ye düşürülmüştür. Hesaplanan ısı geri kazanımı ise 2,77 kW olarak bulunmuştur. 
 
Hesaplanan ısı geri kazanımları Tablo 6’da ve tasarruf edilen yakıt ve maliyet değerleri Tablo 7’de 
görülmektedir. 
 
Tablo 6. Hesaplanan ısı geri kazanımları. 
 

ETO 

Uygulama Öncesi  

ısı kaybı 

(kW) 

Uygulama sonrası 

ısı kaybı 

(kW) 

Isı geri 

kazanımı 

 (kW) 

ETO-1 43,01 38,29 4,72 

ETO-2 5,89 0 5,89 

ETO-3 164,19 98,51 65,68 

ETO-4 3,67 0,52 3,15 

ETO-5 2,77 0 2,77 

 
Tablo 7. Tasarruf edilen yakıt ve maliyet değerleri. 
 

ETO 
Tasarruf edilen yakıt 

(kg/yıl) 

Tasarruf edilen maliyet 

(TL/yıl) 

ETO-1 549,5 1302,32 

ETO-2 684,29 1621,76 

ETO-3 7620,48 18060,54 

ETO-4 362,88 866,64 

ETO-5 321,93 762,97 

 
Uygulanan ETO’lar ile önemli oranda iyileştirmeler elde edilmiştir. Bu çalışmalar için kullanılan 
malzeme ve cihazların ekonomik maliyetleri göz önüne alınarak ne kadar zamanda kendilerini geri 
ödedikleri de incelenmiştir. Tablo 8’de yapılan yatırım, elde edilen parasal tasarruf ve geri ödeme 
süresi sunulmuştur. 
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Tablo 8. Yapılan yatırım ve geri ödeme süreleri (yatırım değerleri [13] [14] [15] ve [16] kaynaklarından 
alınmıştır). 
 

ETO 
Yapılan yatırım 

(TL) 

Elde edilen 

tasarruf 

(TL/yıl) 

Geri ödeme 

süresi 

 (yıl/ay) 

ETO-1 2114 1302,32 1,62/19,5 

ETO-2 200 1621,76 0,12/1,47 

ETO-3 6890 18060,54 0,38/4,58 

ETO-4 480 866,64 0,55/6,65 

ETO-5 317 762,97 0,42/4,98 

 
ETO-1 için baca gazı analiz cihazı alınarak yapılan yatırım kendini 19,5 ayda geri ödemiştir. Buhar 
kaçaklarını gidermek için 5 m’lik dikişli siyah vidasız buhar borusu değiştirilmiştir. Otomatik dip blöf 
sistemi alınarak uygun olmayan blöf işlem ile kaybedilen ısı geri kazanılmıştır. Yalıtımsız vana ve 
flanşlara ceket giydirilerek 866,64 TL/yıl tasarruf sağlanmıştır. Yakıt deposu yüzeyine izolasyon 
yapılarak 762,97 TL/yıl tasarruf elde edilmiştir. 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Bu çalışmada örnek bir buharlı ısıtma sistemine enerji yönetimi sistemi uygulanmıştır. Isı merkezinde 
yer alan ısıtma sisteminde 5 ETO belirlenerek analiz edilmiştir. Hava-yakıt oranının uygun olmaması 
nedeniyle baca gazı sıcaklığının yüksek olduğu görülmüştür. Isı merkezindeki boru hattı üzerinde 
buhar kaçakları belirlenmiştir. Gelişigüzel yapılan blöf nedeniyle büyük miktarda ısı kayıpları olduğu 
anlaşılmıştır. Borular yalıtımlı olmakla beraber hat üzerindeki bazı bölümleri ayırmaya yarayan vana 
ve birleştirmeye yarayan flanşlar ile yakıt tankının yalıtımsız olduğu tespit edilmiştir. Uygulama öncesi 
ve sonrası ısı kayıpları incelendiğinde önemli miktarda enerji, yakıt ve para geri kazanımları elde 
edilmiştir. Yapılan çalışmanın bazı dikkat çekici sonuçları aşağıda verilmiştir:  
 

a) Yakıt tüketimindeki toplam azalma 9539,1 kg/yıl olarak gerçekleşmiştir. 
b) Yakıt tüketimi dikkate alınarak toplam 22614 TL/yıl tasarruf sağlanmıştır.  
c) Enerji tasarruf odakları yardımıyla 82,21 kW ısı akımı geri kazanılmıştır. 
d) Tüm sistemdeki ısı kayıpları %37,4 azaltılmıştır. 
e) ETO-1 dışında tüm enerji tasarruf odakları bir yıldan kısa bir sürede yapılan yatırımları 

geri ödemektedir. ETO-1 için yapılan yatırım 19,5 ayda kendini geri ödemiştir.  
f) Isıtma sistemlerinde düşük yakıt tüketimi ve düşük ısı kaybına neden olan ekipmanlar 

tercih edilmelidir.  
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ÖZET 
 
Endüstriyel proseslerde soğutma sistemlerine bağlı enerji tüketim potansiyeli toplam enerjinin yaklaşık 
%30’unu karşılamaktır. Bu tüketim bazı tekstil ve kalıp sektörüne ilişkin uygulamalarda % 50’lere 
ulaşmaktadır. Bu yönüyle işletmelerin enerji yönetimlerinde verimliliğin değerlendirilmesi gereken 
proseslerin başında gelmektedir. Türkiye iklimlendirme uygulamalarında doğal soğutma (free-cooling) 
uygulamaları gibi enerji etkin çözümlerin geliştirilmesinde uygun iklim bölgelerine sahiptir. Özellikle 
enerji tüketim maliyetleri yüksek endüstriyel uygulamalarda bu tür çözümler enerji verimliliğini 
yükselttiği gibi çevresel emisyon etkilerini de azaltmaktadır.   
 
Bu çalışmada Bursa’da bir endüstriyel proses için geliştirilmiş bir doğal soğutma prosesinin öncelikle 
enerji performans analizleri yapılmış ve verimliliği incelenmiştir. Çalışmada proses verimliliğini 
etkileyen iklimsel veriler yıllık analizler ile şekillendirilmiştir. Çalışmada mevcut prosesin 3 olan SEER 
değeri, önerilen doğal soğutma prosesi ile 5 SEER’e kadar çıkartılabildiği görülmüştür. Ayrıca prosesin 
soğutma kapasitesi 3,44 arttırılırken, enerji maliyetleri %56,08 azaltılmıştır. Çalışmanın sonunda 
sistemin enerji yük tüketimlerine göre tasarruf etkisi ve bu tasarrufun CO2 emisyon yük potansiyeline 
etkileri de değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel prosesler, proses soğutma, doğal-soğutma, enerji analizleri, verimlilik   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy consumption potential based on cooling system in the industrial process is to meet about 30% 
of the total energy. This consumption is about 50% of applications that involve some textile and mold 
industry. With this aspect, in energy management of the business, the cooling application is one of the 
processes to be assessed efficiency. Turkey has the suitable climate region in the development of 
energy efficient solutions such as free cooling in air conditioning applications. Particularly, in industrial 
applications having high energy consumption costs, such solutions provide to reduce the 
environmental impact of emissions as well as improving energy efficiency. 
 
In this study, firstly, energy performance analyses of the free cooling process developed for an 
industrial process in Bursa were made and then efficiency was examined. Climatic data affecting the 
efficiency of processes were shaped by years of analysis. It is observed that SEER value with 3 of 
existing process is raised, 5 with the free cooling process proposed in the study. Besides, when 
cooling capacity of process is increased 3.44 times, the energy cost is decreased 56.08%. At the end 
of the study, saving effect according to the energy load consumption of the system and CO2 emission 
load potential effects of these savings were also evaluated.    
 
Key words: Industrial process, cooling, free-cooling, energy analysis, efficiency 
 

Investigation of Effect on Energy Efficiency and Cost of Natural Refrigeration System in an Industrial Cooling Process 
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1. GİRİŞ 
 
Sanayide üretim proseslerinde enerjinin etkin kullanımı ve enerji verimliliği, enerji maliyetlerin ve 
çevresel sınırlamaların etkisiyle her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır. Sektörel farklılıklar 
olsa da imalat sanayinde işletmeler için üretim süreçlerinde havalandırma ihtiyacı önemli bir ihtiyaçtır. 
Ancak işletmelerde bu ihtiyacın karşılanması, bakım onarım, işletme ve enerji maliyetlerini doğrudan 
etkilediği için yeterince etkin kullanılamamaktadır. Özellikle ısıl işlem süreçlerine sahip üretim 
süreçlerinde ortam sıcaklığının çalışma koşullarında sağlanması, üretim sistemlerinin ve 
donanımlarının termal sınır koşulları dikkate alınarak çalıştırılması, bu tür sistemlerin önemini ortay 
çıkartmıştır.  
 
Havalandırma çoğunlukla, üretim süreçlerinde lokal (cihaz bazlı) uygulamalarla veya üretim sürecini 
etkilemeyecek tavandan havalandırma uygulamalarıyla sağlanmaktadır. Üretimde öncelikle üretim fikri 
değer kazandığı için, bu tür sistemlerin etkinliği dikkate alınmamaktadır. Ancak uygulama problemleri, 
sistem tercihi ve kapasite hataları, yüksek enerji tüketimi nedeniyle etkin çalıştırılmaması, bakım 
onarım maliyetlerinin neden olduğu problemler, enerji verimliliği ve havalandırma etkinliğinin 
sağlanmasında problem noktalar olarak görülebilir. Bu sistemlerde, enerji verimliliği ve işletme maliyet 
avantajları yönüyle doğal soğutma-havalandırma (free-cooling)uygulamaları, son yıllarda öne çıkan 
çözüm yöntemi olarak değerlendirilebilir.   
 
Türkiye bulunduğu iklim şartlarına göre doğal soğutma ve havalandırma için %40’lara varabilecek 
oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle işletmelerde soğutma sıvısı ihtiyacı, hidrolik yağ 
soğutma, havalandırma gibi üretimi doğrudan etkileyen noktalar dikkate alındığında, doğal 
havalandırma uygulamaları, enerji tüketiminde mali tasarruf olarak da değerlendirilebilir.  
 
Doğal havalandırma-soğutma uygulamalarında en önemli parametre, iklimsel verilerdir. Özellikle 
proseslerin kapasite hesaplamalarında, (klasik uygulama)mevsimsel ortalamalar ve pik değerler 
referans alınır. Son yılları kapsayan literatür çalışmalarında, özellikle kapasite hesaplamaları için 
iklimsel anlık değerlerin ortalamalara göre oldukça farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu tür proses 
analizlerinde de anlık değerler kullanılmaktadır. Bu değerler BIN değerleri olarak ifade edilir. BIN 
değerleri bir yerin belirli bir dönemi için dış hava sıcaklıklarının değerini ve bu dönem için belirlenen 
her bir sıcaklık değerinin kaç saat olduğunu tanımlayan değerlerdir [1,2]. BIN değerleri ve işletmelerin 
çalışma saatleri dikkate alınarak yapılan analiz çalışmalarında, sistemlerin enerji kapasite hesapları 
oldukça etkilenmiştir.  
 
Bu çalışma öncelikle, sanayi sektörleri içinde önemli bir yeri olan pres ve talaşlı imalata sahip bir 
işletmede soğutma ve havalandırma ihtiyacının enerji etkin ve doğal yöntemlerle (free-cooling) 
yapılabileceği bir proje tabanlı çalışma olarak değerlendirilmelidir. Çalışmada yüksek soğutma ve 
havalandırma ihtiyacının mekanik veya lokal yöntemler yerine enerji etkin ve free-cooling 
uygulamalarla sağlanabileceğini tanımlayan karşılaştırmalı analizler sunulmuştur. Ayrıca etkin enerji 
verimliliği ile sistemde sağlanan enerji verimlilik potansiyeli ile bunun çevresel tasarruf potansiyeli de 
incelenmiştir.  
 

 
 
 

2. DOĞAL SOĞUTMA (FREE- COOLING)SİSTEMLERİ 
 
Doğal soğutma sistemleri çoğunlukla bir merkezi soğutma grubundan üretilen soğutma su maliyetinin 
azaltılması veya enerji tüketimlerinin azaltılması amacıyla kullanılan enerji etkin uygulamalardır. Bu 
sistemler kısaca düşük dış ortam sıcaklıklarının avantajlarından yararlanılarak bir kompresör veya 
çiller grubunun çalışmasına bağlı kalmaksızın proseslerde su kaynaklı istenilen soğutmayı sağlayan 
sistemlerdir. Su kaynaklı Doğal soğutma uygulamalar temelde iki kategoride sınıflandırılır.   
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Evoparatif soğutma uygulamaları  
Açık devre (Direct free-cooling coil) soğutma kulesi uygulamaları  
 Kapalı devre (Indirect free-cooling) soğutma kulesi uygulamaları 
Isı değiştiricili soğutma uygulamaları  
Entegre (Integrated Free Cooling Coil ) Soğutma Bataryası Uygulamaları 
Kuru ve Islak/kuru (Dry and Wet/Dry Cooler) Soğutucu Uygulamaları[3,4]   
 
Her bir sistem kendi içinde farklı özelliklere sahip Doğal soğutma uygulamaların seçiminde sistemin 
kullanım amaçları ve ihtiyaç duyulan soğutma yükleri önem kazanır. Bu tür uygulamalarda sistemin 
avantajını sağlayan etki mevsimlerde spesifik sıcaklıklar olarak değerlendirilebilir. BIN değerleri olarak 
ifade edilen sıcaklık aralığına bağlı olarak proses sularının doğal soğutulması kolaylıkla yapılır. BIN 
değerleri, herhangi bir yerin belirli bir dönemi için dış hava sıcaklığının belirli aralıklarla kaç saat 
olduğunu tanımlayan değerlerdir. Bu sistemlerin maliyet analizleri yapılırken soğutma kapasitesi, 
chillerin çalışma zamanı ve çalışma süreçleri, doğal soğutma maliyeti ve geri ödeme süreci, sistemde 
diğer ekipmanların etkileri, bölgesel değerler ve enerji maliyetleri göz önüne alınır.   

 
 
 
  

3. DOĞAL SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA MODELİ  
 
Sanayide üretim süreçleri dikkate alındığında, lokal veya bütüncül olarak havalandırma, soğutma 
ihtiyacı olan pek çok yapıya sahiptir. Bu yönüyle havalandırma veya soğutma ihtiyaçlarının 
karşılanmasında süreklilik dikkate alındığında yüksek işletme maliyetler göze çarpmaktadır. Bu 
maliyetlerin içinde enerji maliyetleri önemli bir yer alır. Özellikle yaz ayları ve mevsim geçişlerinde bu 
ihtiyaç belirli oranlarda çevreden karşılanabilir.  
 
Bu çalışma soğutma ve havalandırma ihtiyacı olan bir işletmenin proses soğutma ihtiyacı ile iç ortam 
konfor sıcaklığının konfor çalışma sıcaklığında korunması istenmiştir. Yapılan incelemede, özellikle 
proses soğutma sıvısı içi lokal özümler uygulanmış ve buna rağmen talebin ancak 1/5’inin karşılandığı 
görülmüştür. Bir diğer önemli problem özellikle iç ortam sıcaklığının yüksek yoğunluklu çalışan 
prosesler ve üretim hattı nedeniyle 45 °C’nin üzerine çıktığı görülmüştür. Ayrıca fabrika içinde 21 lokal 
soğutma prosesleri iç ortamın kontrol edilemez ısınmasına katkı verdiği görülmüştür.  Tüm bu 
değerlendirmeler dikkate alınarak öncelikle proses için yeni bir havalandırma ve soğutma sistem 
tasarımı değerlendirilmiştir. Çalışmada Proses için yeterli soğutma suyu ihtiyacının karşılanması ve 
çalışma ortam sıcaklığının 28 °C’de korunması hedeflenmiştir. Çalışmada havalandırma ve soğutma 
ihtiyacı doğal soğutma destekli bir sistemle sağlanırken, tesisin ısıtma ihtiyacında mevcut kullanılan 
radyant ısıtma sisteminin kullanılmasına devam edilecektir. Bu amaçla proses soğutma kapasitesi 
işletme öngörüleri ile birlikte 1500 kW kapasite ile 13°C ile 18 °C arasında çalışan bir soğutma prosesi 
planlanmıştır. Çalışmada düşük deplasmanlı difüzörler ile çalışma ortamında iş güvenliği ve sağlığı içi 
etkin konfor havalandırma ve soğutma hedeflenmiştir. Bu verilere göre projelendirilen işletmenin plan 
şeması ve uygulaması Şekil 1’de verilmiştir.    
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Şekil 1 Havalandırma ve soğutma sistem plan şeması 
 

Yapılan çalışma Bursa ili iklim verileri üzerinden BIN değerleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bursa 
ili dış sıcaklık değişimleri ve aralıklarına göre yapılan incelemede doğal soğutma yeterliliği yaklaşık 
%42 olarak bulunmuştur.Tablo 1’de Bursa ili doğal ve mekanik soğutma dağılımı verilmiştir.  
 
Tablo 1 Bursa ili dış hava sıcaklığına göre doğal ve mekanik soğutma dağılımı[5] 

Sıcaklık  
Aralığı  

<-15 -15/-12 -12/-
9 -9/-6 -6/-3 -3/0 0/3 3/6 6/9 9/12 12/15 15/18 18< 

Sıcaklık  
tekrar 
sıklığı 

(Saat/yıl) 

0 0 2 5 36 237 568 810 1028 961 942 985 3166 

Çalışma  
Yöntemi 

%100 Doğal Soğutma  
Kısmı Soğutma 

Bölgesi  
Mekanik 
soğ 

 

                Mek. Soğ. Bölgesi    

                20% 45% 72% 100%  
                         
                         

                         

                         

                80% 55% 28%    

                
Doğal soğutma 

Bölgesi   
 

 
Bu genel değerlendirme kriterine göre uygulama yapılacak Bursa merkez için BIN değerleri proje yılı 
referans alınarak tekrarlanmıştır. Saatlik ölçüm aralıklarına göre Bursa aylık ortalama sıcaklık BIN 
değerlerinin dağılımı Şekil 3’de görülmektedir.    
 
Bursa ili Nisan-Ekim dönemi için referans aylık dış ortam sıcaklığı 12,14 °C ile 23,54 °C aralığında 
değişmektedir. Bu dağılımda yıllık BIN değerleri üzerinden saatlik doğal ve mekanik soğutma 
potansiyelleri üzerinde inceleme yapılmıştır. Çalışmada doğal soğutma ile mekanik soğutma 
potansiyellerinin yüzde dağılımları bulunmuş ve bunların aylara göre dağılımları Şekil 3’de verilmiştir.  
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Şekil 3 Bursa merkezi dış hava sıcaklıklarına göre doğal soğutma dağılımı 

 
Bu analizlere göre yapılan proje çalışmasında doğal soğutma potansiyeli %45,47 olarak, mekanik 
soğutma potansiyeli ise yaklaşık %52,53 olarak bulunmuştur. Çalışmada doğal soğutma toplam 8760 
saat için 4157 saattir. Bu veriler dikkate alınarak işletmenin yük analizleri ayrı ayrı çalışılmıştır.  
 
 
 
 
4. DOĞAL SOĞUTMA (FREE-COOLING) UYGULAMALARDA YÜK VE ENERJI ANALIZLERI 
 
Proses soğutma uygulamaları, imalat sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde ihtiyaç duyulan 
uygulamalardır. Bu proseslerde hidrolik sıvılarının soğutulması, doğrudan veya dolaylı soğutma 
uygulamaları ile yapılır. Soğutma işlemi temelde sürekli akışlı prosesler için tanımlanır. Bu akışta 
soğutma, bir ısı değiştiricisinin termodinamik çözümüne bağlı olarak değerlendirebilir. Buna göre bir 
proses soğutmada enerji dengesi; 
 

∑∑ = çg EE                                                  (1)  

 
dır[6]. Burada ∑ gE  proses soğutmada sistemde alınması gereken ısı yükü, ∑ çE proses 

soğutmada soğutucu akışkanın çektiği ısıl yük olarak görülebilir.  Birim enerjide kinetik ve potansiyel 
etkiler ihmal edildiği durum için sistemin entalpiye bağlı enerji dağılımı; 
 
 ).().( ,,,, gsogçsogsogçsıgsısı hhmhhm −=−                                   (2) 

 
dır. Burada m her iki devre için proses sıvısı ve soğutucu akışkanın kütlesi, h ise her bir nokta için 
tanımlanmış entalpi değerleridir[6]. Proses soğutma akışları sürekli değişken ve farklı sıcaklıklarda 
olabilir. Proses sıvılarının yük değerlerini bulmak için her bir akışkan devresinin enerji yüküne göre 
enerji dengesi;  
 

)(.)(. ,,,, ,, gsogçsogpsogçsıinsıpsı TTCmTTCm
sogsı

−=−                                     (3) 
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dir. Burada 
sıpC

,
 proses sıvısının özgül ısı kapasitesi, 

sogpC
,

soğutma sıvısının özgül ısı kapasitesi, 

T her iki devre için proses sıvısı ve soğutucu akışkanın sıcaklık değerleridir. Proses soğutmalarda yük 
dağılımları bir buhar sıkıştırmalı çevrime bağlı olarak yapılıyorsa yük analizleri soğutulmak istenilen 
yük için soğutma makinalarının analizlerine bağlı olarak yapılır. Bir soğutma çevrimi için kompresör 
güç tüketimi sıcak kaynak ve soğuk kaynak yük farkı olarak tanımlanabilir.  
 

Lhkomp QQW −=                               (4) 

 
Burada kompW  kompresörün güç tüketimi, hQ  sıcak kaynak yükü, LQ  soğuk kaynak yüküdür[10]. 

Doğal soğutma uygulamalarda tasarruf miktarı yük değerlerine bağlı olarak yapılır. İşletmede doğal 
soğutma kapasitesi, prosesin ihtiyaç duyduğu soğutma ihtiyacının yük değeri için yapılan tasarruf 
miktarı olarak tanımlanabilir[5].  
 

∑∑ =− coolingBINhcoolingfree QnW .,                                           (5) 

 
 
 
 
5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER  
 
Proje çalışması işletmenin talaşlı imalat ve preslerin soğutma ihtiyaçlarının karşılanması, işletmenin 
üretim süreçlerinde de havalandırma ihtiyacının karşılanması olarak planlanmıştır. Mahal içinde 
mevcutta 21 makine için lokal soğutma uygulaması yapılmaktadır. Proses soğutma için çalışma 
öncelikle 45 makine olacak şekilde ve daha sonra kapasite artış eğilimi dikkate alınarak planlama 
yapılmıştır. Bu amaçla merkezi soğutma için 2x750 kW soğutma prosesi free-cooling özellikli 
projelendirilmiş ve prensip şeması Şekil 4’de verilmiştir.  
 

Soğutma Proses Devresi

Doğal 
soğutma hattı

Kompresör hattı 

1. Kompresör grubu 
2. Kondenser devresi 
3. Evaparatör devresi
4. Fre-Cooling devresi 

5. Üç yollu vana
6. Fan grubu

 
  

Şekil 4 Proses soğutmada free-cooling uygulama[7] 
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Çalışma öncelikle soğutma hattını beslerken havalandırma için kullanılan 4 klima santrali için 
doğrudan besleme hattı olarak kullanılacaktır. Çalışma bu bölümde free-cooling ve soğutma prosesi 
dikkate alınarak verilecektir. Bu amaçla öncelikle mevcut soğutma tanımlanmıştır. 21 adet farklı 
özellikte lokal soğutma prosesi 291 kW soğutma kapasitesi ile anlık yükte 97 kWh ile toplam yıllık 
849720 kWh elektrik tüketimi söz konusudur. Özellikle iç ortam sıcaklığının 45 °C’ye ve cihaz 
sayısının 45’e çıkması, öncelikle proses soğutmada kapasite yetersizliğini tanımlamaktadır. Mevcut 
yapının ortalama EER değeri yaklaşık 3 olarak alınmıştır.  
 
Mevcut 21 adet lokal soğutma yerine merkezi soğutma hattı oluşturulmuştur. Böylece lokal 
sistemlerden kaynaklı iç ortam ısı yükselmesi de engellenmiştir. Çalışmada 2 adet 750 kW soğutma 
grubu tercih edilmiş, bunların çalışmada ESEER 4, kısmi yükte ise 5 olarak bulunmuştur. Prosesin 
mekanik soğutma ve free cooling enerji yük dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.   
 
Tablo 2 Prosesin mekanik soğutma ve free cooling enerji yük dağılımları 
 

PROSES SOĞUTMA ENERJİ GİDERİ 
 

FREE COOLING SOĞUTMA  

 
 

  
      

TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ  1.000 kW 
 

DRY COOLER FANLARI 45 kW 

SOĞUTMA GRUBU      

 

FAN KONTROLÜ 
ÇARPANI  0,6   

KAPASİTESİ  750 kW 

 

FREE COOLİNG UNİT 
POMPASI  7 kW 

MİKTARI  
2 Ad 

 

PROSES SOĞUTMA  
SİRKÜLASYON 
POMPASI  

14,5 kW 

ESEER 4   
 

ÇALIŞMA ZAMANI  4157 Saat 

KISMİ YÜK ESEER 5   

 

TOPLAM SOĞUTMA 
MİKTARI 4157000 kWh 

ÇALIŞMA ZAMANI  4603 Saat 
 

ELEKTRİK TÜKETİMİ  230.714 kWh 
TOPLAM SOĞUTMA 
MİKTARI 4603000 kWh 

 
ELEKTRİK BİRİM FİYATI 0,17283 TL/kWh 

SİRKÜLASYON 
POMPALARI      

 
TUTAR 39874,21 TL 

SOĞUTMA GRUBU  
SİRKÜLASYON POMPASI  7 kW 

 
      

PROSES SOĞUTMA  
SİRKÜLASYON POMPASI  15 kW 

 
      

ELEKTRİK TÜKETİMİ  1051786 kWh 
 

      

ELEKTRİK BİRİM FİYATI 0,17283 TL/kWh 
    

TUTAR 181780,1 TL 
    

 
Bu değerlendirme birim enerji yük tüketimi dikkate alınarak mevcut yapı ile uygulanan proje birim 
enerji yük dağılımı arasındaki ilişki de incelenmiştir. Buna göre proses birim soğutma kWh başına 
enerji maliyeti yaklaşık 0,058 TL/kWh iken, free-cooling uygulamada bu değer yaklaşık 0,025 TL/kWh 
olarak bulunmuştur. İşletmede güç tüketimi artarken birim kWh soğutma başına enerji tüketim 
maliyetinde % 56,07’lik bir tasarruf sağlanmıştır.   
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Bu tür uygulamalarda prosesin neden olduğu emisyon tasarruf potansiyeli de ayrıca 
değerlendirilmiştir. Prosesin mevcut tüketimde kWh başına emisyon yükü 0,16 kgCO2/kWh iken, doğal 
soğutma destekli sistemde bu yük 0,07 kgCO2/kWh olarak bulunmuştur. Bu toplam yükte yaklaşık 
%56,08’lik bir CO2 emisyon tasarrufunu göstermektedir.       
 
 
 
 
SONUÇLAR  
 
Bu çalışmada proses soğutma ihtiyacı duyan bir işletme için, doğal soğutmanın sağladığı enerji çevre 
ve maliyet etkinliği verilmiştir.  Uygulaması yapılan projenin işletme tüketim maliyetleri üzerindeki etkisi 
çevresel etkiler ile birlikte değerlendirilmiştir.  Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 
Doğal soğutma uygulaması, yaklaşık %42’lik potansiyeli olan Bursa için, işletmede birim kWh tüketim 
0,333 kWh’ten, 0,146 kWh’e düşürülmüştür.   
Proseslerde doğal soğutma uygulamasına bağlı tasarruf maliyeti,  proje öncesi tüketime göre birim 
soğutma yük için 0,032 TL/kWh olarak bulunmuştur.     
Doğal soğutmaya bağlı işletmenin toplam Emisyon tasarruf potansiyeli enerji tüketim indeks ile birlikte 
%50,08 olarak bulunmuştur.  
 
Proses soğutma bu tür işletmeler için en çok kullanılan süreçlerden biridir. Bursa örneğinde görüleceği 
gibi bu sistemlerde doğal soğutma prosesinin etkinliği öncelikle doğru projelendirme ve uygulamaya 
bağlıdır. Sistemde sınır şartların sağlanması ile birlikte doğal soğutma uygulamalar iklimsel veriler 
dikkate alınarak % 50’leri aşan tasarruf potansiyeline sahip olduğu görülmüştür. Bu tür enerji etkin 
çözümler işletmelere maliyet ve çevresel etki yönüyle önemli katkılar sağlayabileceği 
değerlendirilmiştir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, endüstriyel tesisler için önemli bir yardımcı ekipman olan skoç tipi buhar kazanlarının 
işletme şartlarındaki performansları incelenmiştir. Öncelikle, buhar kazanlarının genel özellikleri ve 
üzerindeki yardımcı ekipmanlar değerlendirilmiştir. Daha sonra, gerekli ölçümler yapılarak endirekt 
verim hesaplama yöntemi ile buhar kazanı verimi hesaplanmıştır. 30’a yakın endüstriyel tesisteki 50’ye 
yakın buhar kazanı değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, buhar 
kazanlarının verimi % 59-84 gibi çok geniş bir aralıkta değişmekte ve ortalama kazan verimi % 72 
olarak görülmektedir. Ayrıca, buhar kazanlarında ki verimi takip edecek herhangi bir uygulama 
olmadığı gibi önemli verim artışı sağlayan enerji geri kazanım ekipmanların çok fazla uygulama alanı 
bulamadığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Buhar kazanı; Skoç tipi kazan; Performans takibi; Akıllı kazan; Enerji verimliliği; 
Endüstriyel tesisler 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, steam boilers were investigated, which are important auxiliary equipment for industrial 
plants. First of all, general specifications of the steam boilers and auxiliary equipment on them were 
investigated. Afterwards, efficiency of the steam boiler was calculated with indirect efficiency 
calculation method by making the necessary measurements. Approximately 50 steam boilers were 
taken under review in about 30 industrial plants. The results showed that efficiency of the steam 
boilers varies between 59-84 % and average efficiency was determined 72 %. Additionally, it was 
seen that the auxiliary equipment for boilers which increase efficiency significantly, has not been 
utilized much. 
 
Key Words: Steam boiler; Scotch boiler; Performance monitoring; Smart boiler; Energy efficiency; 
Industrial plants 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Endüstriyel tesislerde, enerji dönüşümünde en çok kullanılan yardımcı ekipmanlardan birisi buhar 
kazanlarıdır. Bu tesislerde kapasite, maliyet, buhar basıncı ve sıcaklığı açısından en uygun olan skoç 
tipi buhar kazanlar daha çok tercih edilmektedir. Ancak ülkemizde skoç tipi buhar kazanları genellikle 
operatör kontrolünde ve performans dikkate alınmadan sadece kapasite odaklı çalıştırılmaktadır. Bu 
tip bir işletme yönteminde doğal olarak kazan verimi düşmektedir. Buhar kazanı performansının düşük 

General Performance Evaluation of Scotch Type Steam Boilers Used in Industrial Plants 
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olması yani veriminin beklenen seviyenin altında olması durumunda ise aynı buhar üretimi için daha 
fazla yakıt tüketilmektedir. Bu durum, küçük kapasiteli kazanlarda işletmeye fazladan önemli bir enerji 
yükü getirmese de kapasite ve buhar tüketimi arttıkça enerji ve maliyet kayıpları dikkate değer 
seviyelere ulaşmaktadır. 
 
Buhar kazanlarının verim kayıplarını tasarım kaynaklı ve işletme kaynaklı olmak üzere iki kısma 
ayırmak mümkündür. Daha çok tasarım kaynaklı verimsizlikler enerji geri kazanım uygulamaları ile 
sonradan işletme sırasında giderilmeye çalışılmaktadır. Bu tür verimsizlikleri azaltmak için çoğu 
yatırım gerektiren bilenen uygulamalar mevcuttur. Bunların en çok uygulananları, ekonomizer ile besi 
suyunun ısıtılması, reküperatör ile yakma havasının ısıtılması, baca gazı oksijen ölçümleri ile hava 
miktarının optimize edilmesi, otomatik blöf sistemleri ile atılan blöfün optimizasyonu ve flash tank 
kullanılması ile flash buharın geri kazanılmasıdır. Ancak işletme sırasında kirlenme başta olmak üzere 
yaşlanma, yıpranma vb. sebepler ile meydana gelen verim kayıplarının da belirlenmesi ve gerekli 
tedbirlerin alınması gereklidir. Bunun için kazan verimlerinin sürekli ya da belirli periyotlar ile takip 
edilmesi gerekmektedir. Ancak, hâlihazırda kazan performansını takip ederek verimin maksimum 
tutulmasını sağlayabilecek sistemler piyasada mevcut değildir. İşletmelerde performans yerine daha 
çok kapasite odaklı bir işletme tercih edildiğinden, buhar kazanları tamamen operatör kontrolünde ve 
istenen buharı temin etme amacıyla yüksek performans hedeflenmeden çalıştırılmaktadır. 
 
Buhar kazanları için birçok verim artırıcı yöntem mevcuttur. Kanoğlu çalışmasında, zamanında ve 
yeterince uygulanan otomatik blöf sistemleri ve iyi ayarlanmış hava-yakıt oranı ile önemli bir verim 
artışı sağlanabileceğini belirtmiştir [1]. Diğer bir çalışmada ise yanma havasının her 28 oC’lik artışında 
yanma veriminin yaklaşık % 1 artacağı vurgulanmıştır [2]. Bilgin yaptığı çalışmada, kazanlar için 
yanma analizini baca gazı emisyonlarını detaylı bir şekilde inceleyerek yapmıştır [3-4]. Bazı çalışmalar 
ise buhar kazanları için verim hesap yöntemini detaylandırarak kayıpların analizini yapmıştır [5-6]. 
 
Bu çalışmada, endüstriyel tesislerdeki kazan daireleri üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmelerin 
sonuçları verilecektir. İncelemeler iki ana bölümde yapılmıştır. Birincisi, kazan dairesinin genel olarak 
incelenerek buhar kazanları üzerindeki ekipmanların ve özelliklerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. 
İkincisi ise, buhar kazanı için gerekli ölçümlerin yapılması ile kazan performansının belirlenmesi amacı 
ile kazan veriminin hesaplanmasıdır. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler ışığında endüstride 
kullanılan skoç tipi buhar kazanlarının performans durumu için genel bir sonuç ortaya konulması 
amaçlanmıştır. 
 
 
 
 
2. VERİLER VE YÖNTEM 
 
Bu bölümde, endüstriyle tesisler ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan yöntem ve veriler 
bulunmaktadır. Elde edilen sonuçların önemli bir kısmı, yıllık enerji tüketimi 5000 TEP ve üzeri olan 
sanayi tesisleri için geçerli olan zorunlu enerji etüdü çalışmalarından elde edilmiştir. Öncelikle, 
performans değerlendirmesi yapılarak olması beklenen performans ile mukayesesi yapılmıştır. Daha 
sonra, performansı düşüren parametre ve ekipmanlar değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, kazan daireleri 
detaylı bir şekilde incelenerek gerekli ölçümlerle beraber performans değerlendirme raporu 
oluşturulmuştur. 
 
Çalışma kapsamında incelenen buhar kazanları, endüstriyel tesislerde en çok kullanılan skoç tipi 
kazanlardır. Bu çalışmada değerlendirilen kazanlar, 10 farklı kazan üreticisine ait farklı kapasite ve 
basınçlarda doymuş buhar kazanlarıdır.  Tüm kazanlarda yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. 
 
Kazanların bulunduğu endüstriyel tesisler sektör olarak incelendiğinde birçok farklı sektör karşımıza 
çıkmaktadır: 
 

 Gıda 
 Demir-çelik 
 Tekstil 
 Plastik 
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 Kağıt 
 Ambalaj 
 İnşaat 
 Kimya 

 
İncelenen tesislerin konumuna bakıldığında ise, çoğunluğu Marmara Bölgesi’nde yer almakla beraber 
İç Anadolu ve Akdeniz Bölge’lerinde yer alan tesisler de incelenmiştir. Yaklaşık 30’a yakın tesis ve 
50’ye yakın buhar kazanı incelemeye dâhil edilmiştir. 
 
İncelenen tesislerin hiçbirisinde aktif olarak kullanılan ‘kazan dairesi performans takip sistemi’ 
bulunmamaktadır. Birkaç tesiste kurulu olan yurtdışı menşeli ‘buhar kazanı performans takip sistemi’ 
işletme tarafından doğru çalışmadığı gerekçesi ile kullanılmamaktadır. Birkaç tesiste ise ‘kazan dairesi 
otomasyon sistemi’ adı altında kurulu olan sistemler ile bazı ölçüm değerlerinin anlık ve geçmişe 
dönük değerleri görülebilmektedir. Ancak, bu sistemler ile sadece ölçüm verisi okunduğu yani 
performansa dönük herhangi bir hesap yer almadığı için operatöre performansı iyileştirici müdahaleleri 
yapabileceği anlamlı bir bilgi sunmamaktadır. Sonuç olarak, tesislerin çok az bir kısmında kazan 
dairesi izlenmeye çalışılmıştır, ancak bu durum göstermelik olmanın ötesine gidememiştir. 
 
Buhar kazanlarında performans takibi için en önemli parametre kazan verimidir. Buhar kazanlarında 
verim 2 şekilde hesaplanır: 
 

1. Direkt Verim Hesaplama Yöntemi: Yakıtla kazana giren enerji ile üretilen buharının 
enerjisinin oranıdır. Bu yöntem ile kazan veriminin hesaplanabilmesi için doğalgaz debisinin ve 
üretilen doymuş buhar debisinin ölçülmesi gereklidir.  

 
2. Endirekt Verim Hesaplama Yöntemi: Eğer buhar tarafının debisi ölçülemiyorsa endirekt 

verim hesap yöntemi ile kazan verimi hesaplanabilir. Bu yöntem, giren enerji ile kayıplar 
arasındaki farka dayanmaktadır. Yakıtla kazana giren enerji % 100 kabul edilir ve kazandan 
çıkan/atılan enerjilerin oranları toplanır. Giren enerji oranı ile kazandan çıkan/atılan enerjilerin 
oranları toplamı arasındaki fark endirekt kazan verimi olarak tanımlanır. Bu yöntem kazan 
sistemi kurulurken buhar debisinin ölçülmediği durumlarda sonradan kazan verimi hesaplamak 
için daha uygundur. Kazandan atılan/çıkan enerjiler ise: 

a. Bacadan baca gazı ile atılan ısı enerjisi 
b. Eksik yanma kaybı 
c. Sıcak kazan yüzeyinden kaçan enerji kaybı 

Blöfle atılan ısı enerjisidir. 
Kazana giren ve çıkan enerji temsili olarak Şekil 1‘de verilmiştir. 
Kazan verimi hesaplamasında direkt ve endirekt verim arasında bir fark olur. Bu fark, ölçüm hataları 
ve ölçüm belirsizliklerinden kaynaklanır ve draft kaybı olarak isimlendirilir. 
 

  
Şekil 1 Kazan enerji girdi/çıktı kalemleri 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



  ______________________ 96 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Buhar kazanlarında yakıt ile giren enerji iş akışkanına yeterince aktarılamaz ise baca gazı ile atılır.  Bu 
nedenle kazandaki en büyük kayıp kaynağı baca gazından atılan enerjidir. Kısmen sıcaklığı daha 
düşük olduğu için kalitesi düşük olan bu atılan enerji kalitesine uygun olarak yakma havasını ya da 
besleme suyunu ön ısıtmada kullanılarak kazanda verilmesi gereken enerji azaltılır ve dolayısı ile 
kazan verimi artar. Kazanlarda yakıt için uygun hava oranı farklı sebepler ile işletme esnasında 
değişebilir. Hava oranının değişmesi hem emisyonların artmasına hem de enerji kayıplarının 
artmasına neden olur. Çünkü kazana fazla hava girdiğinde yanmaya katılmayan bu hava çevre 
sıcaklığından baca sıcaklığına kadar kazansa ısıtılmakta ve bu ısıtma için gerekli enerjiyi sağlayacak 
yakıt fazladan yakılmaktadır. Buda kazan verimini düşürmektedir. Kazan suyunun kirlilik seviyesinin 
istenen değereler de tutulması özellikle kazan borularının iç yüze kirlenmesinin önlenmesi için 
gereklidir. Bu amaçla yapılan blöf işlemindeki blöf miktarının artması kazandaki sıcak akışkanın 
atılmasına neden olduğundan kazan verimini düşürür. Ayrıca blöfteki enerjinin geri kazanılması için 
flashlama yapılabilir. Bu amaçlar doğrultusunda buhar kazanlarında performans iyileştiren en önemli 
yardımcı ekipmanlar aşağıda sıralanmıştır: 
 

 Ekonomizer 
 Reküperatör 
 Oksijen trim sistemi 
 Otomatik blöf sistemi 
 Flash buhar geri kazanım sistemi 

 
Bu ekipmanlar enerjinin atıldığı/çıktığı noktalara konularak enerjini geri kazanılmasını sağlamaktadır. 
Dolayısıyla, kazan dairesinde kullanıldığında kazan performansı önemli ölçüde iyileşmektedir. 
 
Bu çalışmada kazan verimi hesaplamasında endirekt verim hesaplama yöntemi kullanılmıştır. 
Yukarıda bahsedilen bu yöntemin hesaplamalarda kullandığı kazana ait sıcaklık, oksijen oranı, kazan 
boyutları vb. değerler ölçülmüştür. Ekonomik değerlendirme yapılırken, doğalgazın birim fiyatı 0.85 
TL/Nm3 kabul edilmiştir. 
 
 
 
 
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
 
Bu bölümde, önceki bölümde belirtilen veriler ve yöntemler ışığında elde edilen değerlendirmelerin 
sonuçları verilmiştir. Analizler aşağıdaki temel parametrelere bağlı olarak yapılmıştır: 
 

 Buhar kapasitesi 
 Buhar basıncı 
 Doğalgaz tüketimi 
 Kazan çalışma süresi 
 Yardımcı ekipmanların durumu 
 Endirekt kazan verimi 

 
Buhar kapasitesi, buhar basıncı, doğalgaz tüketimi ve kazan çalışma süresi için yapılan analizlerin 
sonucu Tablo 1’de verilmiştir. İncelenen kazanların buhar kapasiteleri (1250-18000 kg/h) ve buhar 
basınçları (3-16 barg) geniş bir aralıktadır. Bununla birlikte, doğalgaz tüketimi çok düşük ve çok 
yüksek olan ve yıllık çalışma süresi çok az ve çok fazla olan kazanlar incelenmiştir. 
 
Tablo 1. Buhar kapasitesi, buhar basıncı, doğalgaz tüketimi ve kazan çalışma süresi için sonuçlar 
 

Parametre Birim Minimum Maksimum Ortalama 
Buhar kapasitesi kg/h 1250 18000 4871 
Buhar basıncı barg 3 16 8.5 
Doğalgaz tüketimi Nm3/h 21 3650 684 
Kazan çalışma süresi h/yıl 350 8400 5339 
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Tablo 1’de elde edilen sonuçlar incelendiğinde; endüstriyel tesislerde, ortalama 4871 kg/h buhar 
kapasiteli, 8.5 barg buhar basıncına sahip, 684 Nm3/h yakıt tüketen ve 5339 h/yıl çalışan buhar 
kazanları kullanılmaktadır. Belirlenen ortalama doğalgaz tüketimi ve kazan çalışma süresi için bir adet 
buhar kazanının yıllık yakıt masrafı 3 milyon TL’den daha fazladır. Bu değer, buhar kazanlarının 
tesisler için ne kadar büyük bir masraf kalemi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yapılacak ufak 
iyileştirmelerin ne kadar büyük ekonomik kazanç sağlayabileceğinin göstergesidir. 
 
Yardımcı ekipmanların durumu açısından bakıldığında incelenen buhar kazanlarının durumu Tablo 
2’de verilmiştir. Kazanların % 90’ında doğalgaz sayacı bulunurken, sadece % 55’inde buhar sayacı 
bulunmaktadır. Elde edilen bu sonuç gösteriyor ki tesislerin önemli bir kısmında kazan tarafından 
üretilen buhar miktarı ölçülmemektedir. Dolayısıyla, bu tesislerde direkt kazan verimi 
hesaplanmamaktadır. Bu tesislerde, talep edilen buharın üretiliyor olması yeterli bir gösterge kabul 
edilmektedir ve kazan performansı dikkate alınmamaktadır. 
 
Tablo 2. Yardımcı ekipman kullanım durumu için sonuçlar 
 

Yardımcı ekipman Değer 
[%} 

Ekonomizer kullanan kazan 39 
Reküperatör kullanan kazan 3 
Oksijen trim kullanan kazan 19 
Otomatik blöf sistemi kullanan kazan 52 
Flash buhar sistemi kullanan kazan 16 
Doğalgaz sayacı kullanan kazan 90 
Buhar sayacı kullanan kazan 55 

 
Diğer ekipmanlar açısından Tablo 2’deki sonuçlar incelendiğinde, otomatik blöf sistemi haricindeki 
yardımcı ekipmanların kullanım oranının % 50’nin altında olduğu görülebilir. Ekonomizer ve 
reküperatör baca gazı ile dışarı atılan enerjinin geri kazanımı için çok önemli ekipmanlardır. Nadiren 
de olsa iki sistem beraber kullanılabiliyor olmakla birlikte genellikle birisi kullanılmaktadır. Sonuçlar 
incelendiğinde reküperatör kullanımının çok fazla olmadığı, ekonomizer kullanımının ise kısıtlı oranda 
olduğu görülebilir. Dolayısıyla, buhar kazanlardaki enerjinin önemli bir kısmı bacadan dışarı 
atılmaktadır. 
 
Oksijen trim sistemi yanma için gerekli optimum yakma havasının brülöre verilmesini sağlayan önemli 
bir ekipmandır. Kullanılmadığı takdirde, optimum hava miktarının operatör tarafından sürekli 
kontrollerle ayarlanması gerekmektedir. İncelenen tesislere bakıldığında, genellikle sadece yaz kış 
ayarı yapılarak hava miktarının ayarlanmaya çalışıldığını görülmüştür. Yapılan baca gazı ölçümleri 
göstermiştir ki, baca gazındaki oksijen oranı % 3 mertebesinde olması gerekirken % 12’lere kadar 
çıkabilmektedir. Bu durum yakma havasının fazlalığından kaynaklanmaktadır. Fazla hava ile yakma 
işlemi yapılması durumunda, enerjinin önemli bir kısmı fazladan alınan havanın ısıtılarak atılmasına 
harcanmaktadır. Dolayısıyla, buhar kazanının verimi düşmektedir. İncelenen tesislerin sadece % 
19’unda oksijen trim sisteminin olması büyük bir verimsizliği ortaya koymaktadır. 
 
İncelenen buhar kazanları için baca gazı ölçümlerinin sonuçları ekonomizerin ve oksijen trim 
sisteminin olmadığı kazanlar için Tablo 3’te verilmiştir. Baca gazı sıcaklıkları 153 oC ile 350 oC 
aralığında değişirken baca gazı oksijen içerikleri % 4.6 ile % 12.6 aralığında değişmektedir. Elde 
edilen ölçüm sonuçları göstermektedir ki ekonomizerin olmadığı kazanlar için ekonomizer uygulaması 
ile önemli oranda verim artışı sağlanabilir. Benzer şekilde, oksijen trim sisteminin olmadığı kazanlarda 
oksijen trim sisteminin uygulanması ile ciddi verim artışı sağlanabilir. 
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Tablo 3. Baca gazı ölçüm sonuçları 
 

Baca gazı sıcaklığı (Ekonomizerin olmadığı kazanlar için) 
Ortalama 

oC 
229 

Maksimum 350 
Minimum 153 
Baca gazı oksijen içeriği (Oksijen trimin olmadığı kazanlar için) 
Ortalama 

% 
7.4 

Maksimum 12.6 
Minimum 4.6 

 
Kazan içinde oluşan kirleticileri maddelerin kirlenmeye sebep olmadan atılması blöf sistemi ile olur. 
Ancak, iyi ayarlanmadığı takdirde kazan içerisindeki yüksek enerjili akışkanın fazladan dışarı 
atılmasına neden olur ve büyük bir enerji kaybına yol açar. Tesislerin yaklaşık yarısında otomatik blöf 
sistemi bulunurken yarısında manuel kontrollü blöf sistemleri bulunmaktadır. Otomatik blöf sistemi 
limitleri iyi ayarlandığında önemli bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. 
 
Buhar kullanılan tesislerde flash buhar oluşması kaçınılmazdır. Ancak, oluşan flash buhar genellikle 
önemsenmemektedir. Dolayısıyla, önemli miktarda enerji flash buhar olarak dışarı atılmaktadır. 
İncelenen tesislerin sadece % 16’sında flash buhar ısı geri kazanım sistemi kullanılıyor olması büyük 
bir verimsizliğin işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Son olarak, incelenen buhar kazanları için endirekt verim hesabı yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
Tablo 4’te verilmiştir. Kazan endirekt verimi en düşük % 59, en yüksek % 84 olarak hesaplanmıştır. 
Ortalama kazan verimi ise % 72 olarak belirlenmiştir. Doğalgaz yakıtlı buhar kazanlarında verim % 
95’lere kadar çıkabilmektedir. İncelemeler sonucunda elde edilen % 72’lik ortalama verim değeri 
endüstriyel tesislerde kullanılan buhar kazanlarının ne kadar verimsiz olduğunu göstermektedir. 
 
Tablo 4. Kazan verimi ile ilgili sonuçlar 

Parametre Birim Minimum Maksimum Ortalama 

Endirekt Verim % 59 84 72 
 
Endüstriyel tesislerde kullanılan buhar kazanları ile ilgili yapılan incelemelerin sonuçları 
değerlendirildiğinde, buhar kazanlarının genellikle istenen buharı üretebilmesi üzerine kurulu bir 
işletme yönteminin ağır bastığını göstermektedir. Operatörlerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları için ve 
sadece birkaç ölçüm parametresine bağlı olarak yorum yapamamalarından dolayı buhar kazanları 
verimsiz olarak işletilmektedir. Ayrıca, kazan daireleri için verimlilik artıran önemli yardımcı 
ekipmanların yeterince yaygın olarak kullanılmıyor olması da buhar kazanlarındaki önemli bir 
verimsizlik kaynağıdır. 
 
Türkiye’de hâlihazırda kaç adet buhar kazanı olduğu bilinmemektedir. Ancak, buhar kazanı sektörü 
ihracatta önemli bir yere sahiptir. 2014 yılında 28 milyon dolarlık buhar kazanı ihracatı gerçekleşmiştir 
[7]. Sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 50 adet firmanın standartlara uygun buhar kazanları ürettiği 
bilinmektedir [7]. 
 
Buhar kazanlarının birçok farklı sektörde kullanılıyor olması göstermektedir ki binlerce buhar kazanının 
hâlihazırda endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, buhar kazanları ile ilgili ülke genelinde 
yapılacak çalışmaların önemli tasarruf potansiyeli söz konusudur. Buhar kazanları için, yardımcı 
ekipmanlarla verimlilik artırıcı projeler geliştirilmelidir. Sadece operatör kontrolünde çalışan buhar 
kazanları yerine ‘Akıllı Kazan Sistemlerinin’ geliştirilmesi ve kazan performansının anlık olarak takip 
edilmesi sağlanmalıdır. Böylece, buhar kazanlarının sürekli yüksek verimle çalışması sağlanacaktır. 
Dolayısıyla, yüksek verimli kazanlar ile daha az yakıt tüketimi hedefleri sağlanarak, doğalgaz 
ithalatının azalması adına önemli bir katkı sağlanmış olur. 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada, endüstriyel tesisler için önemli bir yardımcı ekipman olan buhar kazanları incelenmiştir. 
Yapılan incelemelerde buhar kazanlarının verimlerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, verim 
artırıcı enerji geri kazanım sağlayan yardımcı ekipmanların (ekonomizer, reküperatör, oksijen trim 
sistemi vb.) kazan dairelerinde uygulanmadığı görülmüştür. Ortalama kazan verimi % 72 olarak 
hesaplanmıştır ki bu değer olması gerekenin çok altındadır. Hâlihazırda, binlerce kazanın işletildiği 
düşünüldüğünde bu verimsizliğin önemli bir sonucu olarak yüksek yakıt tüketim maliyetleri tesisleri 
etkilemekte iken ayrıca doğalgaz ithalatını da önemli miktarda etkilemektedir. 
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BUHAR KULLANILAN ISI EŞANJÖRLERİNDEKİ 
PROBLEMLERİN TEKNİK ANALİZİ: SİSTEM KİLİTLENMESİ 

– KONDENSİN BOŞALAMAM DURUMU 
 
 

H. Tarık GÜNER 
M. Yalçın ÖZÇELİK 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Endüstriyel tesislerde; ürün ısıtma, form verme, boyama, ortam ısıtma, kurutma, fiksaj gibi birçok 
amaçla kullanılan buhar eşanjörlerinde (ısı değiştiricileri), başta geç ısıtma olmak üzere birçok sıkıntı 
ile karşılaşılmaktadır. Bu problemleri teknik ve ekonomik olarak iki temele oturtmak mümkündür. 
Teknik problemler; conta kaçakları, armatür aşınmaları, serpantin patlamaları ve kondenstop (buhar 
kapanı)  arızaları olarak, ekonomik problemler ise geç ısınma ve buhar kaçakları olarak 
sıralanabilmektedir. Bu çalışmada, işletmelerde özellikle koç darbesi ve kondensin geri 
döndürülemeyip dışarı atılması ile gözlenen bu problemler, bir gıda fabrikası özelinde yapılan 
hesaplamalar ile sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Buhar, Eşanjör, Enerji Verimliliği, Sistem Kilitlenmesi, Enerji Geri Kazanımı.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Heat exchangers (steam exchangers ) may have late heating problem In industrial plants; product 
heating, forming, painting, area heating, drying, fixing. Etc. The cause of this problem can analyze in 
two subject. Technical issiues; gasket leaks, armatures corrossion, stave serpentines, steam trap 
faults etc. Economical issiues; late heating and steam leaks. 
 
İn this study,  we presented with calculations, made in the context of a food factory which for non 
return condensate and water hammer. 
 
Keywords: Steam, Heat Exchanger, Energy Efficiency, System Lockout, Energy Recovery. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan - sıvı veya gaz - iki 
akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır. 
 
Prensipte eşanjörler üç tipe ayrılır; 
  

• Borulu tip eşanjörler,  
• Plakalı tip eşanjörler (Sökülebilir tip, Kaynaklı tip, Yarı kaynaklı tip, Lehimli tip),  
• Özel uygulama Eşanjörleri (Platecoil Eşanjörler, Econocoil Eşanjörler, Spiral Eşanjörler) 

 

Technical Analysis of the Problems in Steam Heat Exchangers 
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Endüstriyel tesislerde ürün veya ortam ısıtma, boyama, kurutma, fiksaj gibi birçok proseste ısıtıcı 
akışkan olarak buhar kullanılmaktadır. 
 
Eşanjörlerin ısı transferinin olduğu serpantin veya plakalarında, yoğuşan buhar (kondens) ve bu 
esnada açığa çıkan kondens içinde yoğuşmuş olan gazlar, ısı transferine engel katmanlar 
oluşturmaktadır. Hızlı ve verimli bir ısıtma için bu kondens ve gazların tahliyesi çok önem arz 
etmektedir. Metal serpantinin ısı iletim katsayısı 1 ise kondensin 2; havanın ise 8084 tür. Bu 
oranlamadan da görülebileceği gibi hava ve kondens filmi, ısınma önünde çok çok ciddi engeller 
oluşturan materyaller olarak karşımıza çıkmaktadır. [TS EN ISO 7345:1996 - Isıl yalıtım - Fiziksel 
büyüklükler ve tarifler] 
 
Isıtıcı olarak buhar kullanılan eşanjörlerde, buharın ısısını ürüne verip yoğuşması sonucunda ortaya 
çıkan kondens ve gazların tamamının hızlı bir şekilde tahliyesi için buhar kapanları (kondenstoplar) 
kullanılmaktadır. Ancak kondensin tahliyesi başka nedenlerle her zaman kolay olmamaktadır. Özellikle 
buhar kapanlarından sonraki basınç kayıplarına neden olan etkenler, sistemde ciddi oranlarda karşı 
basınç oluşturarak kondensin rahatça sistemi terk etmesine engel olmaktadır. Bu duruma durağanlık, 
kondensin boşalamaması (sistem kilitlenmesi) denmektedir. 
 
Durağanlık durumu bir başka deyişle sistem kilitlenmesi kelime anlamı olarak; sistemin güç yitirerek 
prosesin normal akışının durması demektir. Eşanjör sistemlerinde bu durum, kontrol vanasından 
sonraki buhar basıncının, buhar kapanı (kondenstop) dan sonraki karşı basınca eşit veya daha az 
olması halinde meydana gelir.  
Eşanjörde beklenenden daha düşük basınçların oluşması aşağıdaki sebeplerin sonucu olarak ortaya 
çıkabilir: 
 

• İkincil (sekonder) akışkan giriş sıcaklığının yükselmesi nedeniyle düşük ısı yükü ile çalışma. 
(Isıtılan ürün sıcaklığının eşanjöre giriş sıcaklığının başlangıca göre yükselmesi ile buhar 
çekişinin düşmesi)  

• İkincil (sekonder) akışkan debisinin düşmesi nedeniyle düşük ısı yükü ile çalışma. (Isıtılan 
ürün miktarının -debisinin- başlangıca göre düşmesi ile buhar çekişinin düşmesi) 

• Prosesin ilerleyen bölümlerinde sıcaklık set (hedef) noktasının düşürülmesi nedeniyle düşük 
ısı yükü ile çalışma. (Isıtılan ürünün set (hedef) sıcaklığının tasarıma/prosese göre 
düşürülmesi ile buhar çekişinin düşmesi) 

 
Kontrol vanası, yukarıda anlatılan sebeplerden biri nedeniyle hedef sıcaklığı yakalamak için kısarken 
eşanjör girişindeki buhar basıncını azalacaktır. Kondenstop tarafındaki fark basıncının negatif 
olmasıyla, bir başka deyişle kondenstopun arkasındaki basıncın önündeki basınçtan büyük olması 
nedeniyle buhar kullanım alanına doğru kondens yürümesi meydana gelecektir. 
 
Isı eşanjörlerinin ihtiyaç hesaplamadan tahmini ölçü ve verilere göre dizaynının yapılması ve eklenen 
emniyet faktörleri, eşanjörlerin çoğunlukla ihtiyaçtan daha fazla ısıtma alanına sahip olmasına yol 
açmaktadır. Bu da ısı eşanjörünün ısı transfer kapasitesinin gereğinden çok daha fazla olmasına 
sebep vermektedir. Ayrıca bu; mukayese edilebilir doğru ölçülendirilmiş bir eşanjöre göre daha düşük 
iç buhar basınçları anlamına gelir. Çünkü akışkanlar mekaniği kanunlarına göre bilinmektedir ki kesit 
alanı büyüdükçe basınç düşecektir. Bu da kondensin daha düşük buhar basıncıyla tahliye edilmeye 
çalışılması demektir. Bu basınç önemlidir çünkü kilitlenme oluşumunu ve buna bağlı olarak kondens 
tahliye sisteminin seçimini ve ayrıca buhar kontrol vanası boyutlarının seçimi hep buna bağlıdır. 
 
İşte bütün bu etki ve bilgilere bağlı olarak kondens tahliye sistemlerinin seçimi ve 
boyutlandırılmasından önce, kilitlenmenin oluşup oluşmayacağının veya hangi oranlarda oluşacağının 
tespit edilmesi önemlidir. Eğer bu yapılmaz ise ısı eşanjöründe sürekli olarak kondens kilitlenmesi 
veya eşanjöre doğru kondens yürümesi meydana gelecektir.  
Kondens kilitlenmesi veya buhar kullanım alanına kondens yürümesi oluşumu gereğinden yüksek 
kapasitede seçilmiş eşanjörün ısıtma işlemine devam etmesi nedeniyle gözlemci kişi veya operatör 
tarafından fark edilemeyebilir.  
Buna rağmen su kilitlenmesinin kısa ve uzun dönemde çok sayıda ciddi etkisi mevcuttur. 
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Su birikmesini (veya kilitlenmesini) anlamak için, doymuş buharın yoğuşan bir gaz olduğunu ve ısısını 
bıraktıkça yoğuşarak sıvı haline geleceğini hatırdan çıkarmamak gerekmektedir.  
Bu yoğuşma her zaman buhar kullanım alanında basınç sabit kaldığı zaman sabit sıcaklıkta meydana 
gelir. Örneğin, atmosfer basıncında doymuş buhar sıcaklığı 100 ºC’dir ve ayrıca 100 ºC’de yoğuşarak 
tekrar su haline gelir. Oysa 1 bar gösterge basıncındaki doymuş buharın sıcaklığı 120 ºC’dir ve 
120ºC’de yoğuşarak su fazına geçer. Bunun yanında buhar, ısı eşanjörü içinde atmosfer basıncının 
altında bulunabilir, mesela atmosfer basıncının 0.5 bar altındaki (-0,5 barda) buhar yaklaşık 80ºC 
sıcaklıktadır ve 80ºC’de kondens haline gelir. Doymuş buharın sıcaklık ve basınç değerleri arasındaki 
ilişki buhar tablolarında gösterilmektedir. 
Temel ısı transferi teorisine göre, eğer buhar sıcaklığı ısıtılacak sekonder akışkanın sıcaklığının ne 
kadar üzerinde olursa ısı transfer miktarı da o kadar fazla olur. Ne kadar az olursa buna bağlı olarak 
da ısı transfer miktarı azalır. Buhar yoğuşurken meydana gelecek ısı transfer miktarı buharın sıcaklık, 
dolayısıyla basıncına bağlı olarak değişkenlik gösterir. 
 
Örnek vermek gerekirse; tam kapasite ile çalışan bir işlemde, ürün sıcaklığını 40ºC’den 60ºC’ye 
(ortalama sıcaklık ((40+60)/2) =50ºC) çıkarmak için 1 bar ve 120ºC’de buhar kullanılsın.  
Ortalama buhar ve ortalama ürün sıcaklığı arasında fark yani eşanjör serpantinin iki tarafındaki 
sıcaklık farkı 120ºC - 50ºC = 70ºC’dir. Buna aritmetik ortalama sıcaklık (AMTD) farkı diyelim. Eğer 
(işlem sırasında ısıtılacak ürün miktarını tam yarıya düşürürsek eşanjörün ısıtma kapasitesi büyük 
olduğu için ısıtılacak ürünün ortalama sıcaklığı da yükselecektir) proses tam kapasitenin yarısında 
gerçekleşecek olursa, dönen ürünün sıcaklığı yükselecektir ve sonuç olarak ortalama ürün sıcaklığının 
((40+50)/2) = 45ºC olması gerekecektir. %50 ısı kapasitesinde çalışan proseste, aritmetik ortalama 
ürün sıcaklığı (AMTD) tam kapasitenin de yarısı olacaktır, 0.5 x 70ºC = 35ºC. Buna bağlı olarak da 
tam kapasitenin yarısındaki çalışma şartlarında buhar sıcaklığı, ortalama ürün sıcaklığı ile aritmetik 
ortalama ürün sıcaklığı (AMTD) toplamına eşit olacaktır. 
45ºC + 35ºC = 80ºC.  
(AMTD / 2 = x - 45 »  x= 70/2 + 45 = 80ºC ki bu sıcaklıkta buhar – 0,5 bar basınçta olacaktır.) 
 
Bu da demektir ki, tam kapasitenin altındaki bazı durumlarda, buhar kullanım alanındaki basınç 
atmosferik basınçtan düşük olacaktır yani vakum meydana gelecektir. Demek oluyor ki ısı eşanjörü 
içerisinde kondensi kondenstop yoluyla tahliye etmek için yeterli basınç bulunmayacaktır. Öyle ki 
kondens hattı açık bir sona boşalsa bile kondens ısı eşanjöründen dışarı atılamayacaktır. Eğer gerekli 
önlemler alınmaz ise kondens drenaj hattından geri yürüyecek ve ısı eşanjörü içinde su birikmesi 
meydana gelecektir. 
 
Sistem kilitlenmesi anında aşağıdaki belirti ve etkilerden bir kısmı veya tamamı görülebilir: 
 

• Kondenstop soğuktur veya eşanjör buhar giriş borusu sıcaklığına göre hissedilebilir derecede 
sıcaklığı daha düşüktür. 

• Kontrol vanasının çalışma şekli dalgalanmaya eğilimlidir, düzenli olarak açık ve kapalı 
pozisyonları arasında salınım yapar. 

• Isı eşanjörünün sekonder akışkanının sıcaklığı ihtiyaçtan veya tahmin edilenden daha farklıdır.  
• Isı eşanjörünün dış yüzeylerinde farklı sıcaklık katmanları oluşur. Bu durum ısıtma bataryaları 

ve ısıtıcı ünitelerde daha belirgin olarak fark edilir. 
 
Eğer sistemde kilitlenme durumu söz konusuysa, buhar girişine en yakın olan, eşanjörün üst (veya 
buhar giriş borusu) kısmı çok sıcak, buna karşın alt kısımlar daha serin hatta soğuk olacaktır. Aynı 
zamanda buhar kapanı (kondenstop) da serin veya soğuk olacaktır.  
 
Isı eşanjöründe, sürekli olarak veya aralıklı olarak çatırdama, darbe ve hızlı çarpmayı anımsatan 
sesler oluşacaktır. Bazen bu sesler, ısı eşanjörü veya eşanjöre bağlı ekipmana fiziksel zarar 
verebilecek koç darbesi (su çekici) ile birleştirilebilir. Birikmiş kondens içinde yoğuşan sıcak buhar, 
özellikle su birikim oranının yükteki değişimlere bağlı olarak farklılaşması ve kontrol vanasının 
karakteristiğindeki değişimler (modülasyonu) ile su çekicine ve gürültülere yola açmaktadır. 
 
Isı eşanjöründen elde edilen ısı miktarı beklenenin altındadır. Proses uygulamalarında, bu durum 
prosesin rejim sıcaklığına geç ulaşması veya normal üretim değerlerinde güvenilir şekilde 
çalışamaması olarak fark edilir. 
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Genel kural olarak, 100ºC’nin üzerinde ürün sıcaklığı ve daha stabil çalışma yükü (özellikle eşanjörün 
maksimum kapasitesine yakın) varsa, sistem kilitlenmesinin oluşma ihtimali daha azdır.  
 
Bununla beraber bazı uygulamalar daha önceki bölümde anlatılan belirtileri göstermemelerine karşın 
sistem kilitlenmesi koşulları altında çalışırlar. Bunlara; uygulamaların sabit ve belirli yüklerde veya yük 
değişimlerinin az veya çok yavaş olduğu durumlarda ve/veya çok dayanıklı ısı eşanjörü ekipmanının 
kullanıldığı uygulamalarda rastlanır. 
  
Sistem kilitlenmesi, Şekil 1’de örneği verilmiş, “sistem kilitlenme grafiği” yardımıyla tahmin edilebilir. Bu 
grafik, ısı eşanjörü içinde, maksimum ve minimum ısı yükleri altında buhar geçen yüzeylerde neler 
olduğunu canlandırmaktadır.  
Isıtılacak ürün (sekonder akışkan) debisinin sabit olduğu bir ısı eşanjörü uygulamasında, ısı transfer 
miktarı buhar akış sıcaklığına bağlıdır. Eğer ısıtılan ürün yükü (dolayısıyla dış ısı yükü) azalırsa, buna 
bağlı olarak buhar basıncı da azalacaktır. Bu da kontrol vanasının kısılma işlemiyle, yani hem buhar 
debisinin hem de buhar basıncının azaltılmasıyla meydana gelecektir. Buhar basıncı ve sıcaklığının 
bağlantılı olması nedeniyle, düşük basınç, düşük sıcaklık anlamına gelmektedir. Bu da ısı yükündeki 
düşüşü karşılar. 
 
Şekil 1’de gösterilen kilitlenme grafiği, yük değişimleri ve buhar basıncı/sıcaklığı arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir. Yatay eksen ısı eşanjörünün tam yükte ısı kapasitesinden (sol tarafta %100) sıfır 
yükteki kapasitesine (sağ tarafta %0) kadar farklı ısı kapasitelerini göstermektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Sistem kilitlenme grafiği 
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2. GIDA FABRİKASI ÖZELİNDE SİSTEM KİLİTLENMESİ 
 

 
Şekil 2-a’ da 4 bar buhar kullanan bir ısı değiştiricinin 
girişindeki kontrol vanası ve çıkışındaki buhar kapanı 
görülmektedir.  
 
Buhar kapanından sonra 5 metrelik bir yükselme ile 
dirseklerden ve hat üzerindeki vana/çekvalflerden 
kaynaklanan toplamda 1,6 bar karşı basınç vardır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2-a 
 

 
Şekil 2-b’ den görüleceği üzere kontrol vanasından buhar 
girişi olmaktadır.  
Bu anda termal kameradan tespit edilen sıcaklık değeri 
151°C dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2-b 

 
 
Aynı anda buhar kapanı sıcaklığı termal kamera 
ölçümlerine göre 84,2 °C olarak ölçülmektedir.  
 
Sistemin kilitlenerek kondensin tahliye edilemediği çok net 
bir şekilde gözlenmektedir. 
Yukarıda oluşma şartları detaylı olarak anlatılan sistem 
kilitlenmesi durumunun sonucu olarak kondens sıcaklığı 
çok düşüktür.  
 
 
 
 
Şekil 2-c 
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Fotoğrafta da görüldüğü gibi karşı basıncı yenemeyen 
kondens eşanjörde kalmıştır. 
  
Eşanjörde üst taraf sıcak iken, sistem kilitlenmesi 
nedeniyle kondens tahliye edilememiş ve çıkış 
tarafında 73 °C de kalmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2-d 
 

 
 
İşletmelerde bu durum sıkça gözlenmekte ve kondens 
drenaja boşaltılarak uzayan ısınma süresi kısaltılmaya 
çalışılmaktadır. 
Tabii ki dışarı atılan kondens, su, kimyasal ve yakıt 
enerjisinin boşa gitmesine neden olmaktadır. 
 
 
 
 
Şekil 2-e 
 

 
Ayrıca tam bu noktada eşanjördeki ürün sıcaklığı düşecek, kontrolör kontrol vanasının açılması için 
komut verecek ve açılan kontrol vanasından giren buhar serpantinlerde boşalamayıp bekleyen 
kondensi koç darbesi etkisi ile serpantinlere ve buhar kapanına şiddetle vurduracaktır. 
 

Yandaki fotoğrafta aynı eşanjörden sökülen buhar kapanın 
şamandırası görülmektedir. 
 
Dikkat edilmesi gereken nokta; kondenstop bu halde 
buhar kaçırması gerekirken eşanjörde ısınamama 
nedeniyle by-pass vanasının açık bırakılarak kondensin 
drenaja atılmasıdır. 
 
 
 
Şekil 2-f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



  _____________________ 109 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Çiğ Süt CIP İstasyonu bölümünde 
bulunan eşanjördeki sistem kilitlenmesi, 
Şekil 3.’ de hesaplanmıştır. Bu grafik, ısı 
eşanjörü içinde, maksimum ve minimum 
ısı yükleri altında buhar geçen 
yüzeylerde neler olduğunu 
canlandırmakta ve göstermektedir.  
 
 
Isıtılacak sekonder akışkanın debisinin 
sabit olduğu (işletme için CIP sıcak su 
hedef sıcaklığı 90 ºC dir) bir ısı eşanjörü 
uygulamasında, ısı transfer miktarı 
buhar akış sıcaklığına bağlıdır. Eğer dış 
ısı yükü azalırsa, buna bağlı olarak 
buhar basıncı da azaltılmalıdır. Bu da 
kontrol vanasının kısılma işlemiyle, yani 
hem buhar debisinin hem de buhar 
basıncının azaltılmasıyla sağlanır. 

 
 
 

Şekil 3. 
 

Buhar basıncı ve sıcaklığının bağlantılı olması nedeniyle, düşük basınç, düşük sıcaklık anlamına 
gelmektedir. Bu da ısı yükündeki düşüşü karşılar. Grafikte çizilen bir başka doğru bu durumu 
açıklayacaktır, D-E yatay doğrusu kondens hattındaki 1,6 bar’lık karşı basıncı temsil etmektedir. E 
noktası B-B doğrusunun buhar sıcaklık doğrusunu 128 ºC’ de kestiği noktadır. Bu nokta karşı basıncı 
yenmek için buhar sıcaklığının düştüğü sıcaklığı göstermektedir.  
 
E noktasından F noktasına dikey olarak inildiğinde, bu durum oluşurken dönüş suyu sıcaklığının 40 ºC 
olduğu görülür. Aynı eksende daha aşağıya inildiğinde ısı yükünün, maksimum ısı yükünün % 70’si 
olduğu görülmektedir. Eğer ısı yükü % 70’nin altına düştüğünde -ki bu durumda dönüş suyu sıcaklığı 
40ºC’nin üstüne çıkmış demektir- kondens tahliyesini karşılayamayacak basınçta buhar eşanjöre 
girecektir. İşte bu anda kondens tahliye edilemeyip serpantinlerde su birikecektir. Su seviyesi 
yükseldikçe, buharın kaplayacağı alan daralır. Bu durum ısı eşanjörünün ısıl verimini düşürecektir, 
sonuç olarak ihtiyacı karşılamak için şu anda daha yüksek sıcaklıkta (yani daha yüksek basınçta) 
buhar gerekmektedir. Kontrol vanası bunu sağlamak için açılacaktır. Kontrol vanasının sağladığı 
etkiyle denge durumuna ulaşılır. Eşanjörde belirli miktarda su birikmesi ile yalnızca buhar alanından 
kondensi atmaya yetecek kadar bir buhar basıncıyla çalışmaya devam edecektir. Isı eşanjörü bu 
durumda kilitlenme koşullarında çalışacak ve daha önceki konularda bahsedilen belirti ve etkileri 
ortaya koyacaktır. Yani kondens %70 ısı yükünde serpantinde birikmeye başlayacak ve vana bu 
açıklığın üzerine çıkmadıkça boşalamayacaktır. 
 
Bu durumda ısınma gecikeceği gibi serpantinde biriken suyun, kontrol vanasının açılmasıyla birlikte 
koç darbesi şeklinde serpantin ve buhar kapanı dahil armatürlere zarar verdiğini bilmekteyiz. 
 
 
 
 
ÇÖZÜM 
 
İşletmelerde operatörler bu etkilerden kurtulmak ve hızlı bir ısınma için ne yazık ki buhar kapanı 
çıkışını drenaja bile verdikleri görülmektedir. Oransal kontrol vanasının kısmi açık olmasına rağmen 
karşı basınçtan dolayı kondensin boşalamadığı durumlarda Pompa – kondenstop cihazı kullanılması 
tavsiye edilmektedir (Şekil 4). Buhar basıncının karşı basıncı yendiği kontrol vanası açıklıklarında bu 
cihaz kondenstop gibi çalışacak ancak karşı basıncın yenilemediği durumlarda otomatik olarak 
kondens pompası devreye girecek ve kondens eşanjörden tahliye edilecektir. 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



  _____________________ 110 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Tipik bir uygulama şekillerde gösterilmektedir.  Buhar boşluğundaki buhar basıncının geri tepkinin 
altına düşmesine izin veren, ancak yoğuşmanın yerçekimiyle bir pompa/kondenstop düzenine 
boşaltılabileceği tesisat çözümleri: 
 

• Açık sistem (birlikte monte edilmiş bir pompa ve kondenstopu): Bu yöntemde birden eşanjör 
çıkışındaki kondenstopların tahliye ettiği kondens toplanarak merkezi bir şekilde kondens 
tahliyesi buhar gücüyle tahriklenen bir kondens pompası ile yapılmaktadır. 
 

• Kapalı sistem (Sabit akışlı eşanjörlü bir pompa-kapanı):Bu yöntemde bir adet eşanjör 
çıkışındaki kondenstop yerine, kondens tahliyesini, buhar gücüyle tahriklenen bir pompa-
kondenstop ile yapılmaktadır.  

 

 
 

Şekil 4. Pompa – kondenstop cihazı. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada Isı değiştiricilerinde karşı basınçlardan dolayı sisteme buhar girmesine rağmen 
kondensin boşalamama durumu ve sebepleri üzerinde durulmuştur. Aslında hemen her eşanjörde 
rastlanan ve pek farkında olunmayan bu durumun etkileri kalıcı hasarlara ve yakıt tüketimine yol 
açmaktadır. Bu çalışma ile bir farkındalık oluşturularak çözümün ne kadar kolay olduğu anlatılmaya 
gayret edilmiştir. 
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KAPALI YÜZME HAVUZLARININ KLİMA DİZAYNI 
 
 

Veli DOĞAN 
Cemre DOĞAN İLHAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Ülkemizdeki ekonomik gelişmeye ve turizm sektöründeki ilerlemeye paralel olarak kapalı yüzme 
havuzu sayısı hızla artmıştır. Büyük kapasiteli otellerin yüzde doksanında kapalı havuz mevcuttur. 
Ayrıca ülkemizin jeolojik yapısı itibariyle termal tesislerde hızla yaygınlaşmaktadır. Bu termal tesislerde 
farklı havuz suyu sıcaklığına sahip birçok açık ve kapalı havuz mevcuttur. Bu kapalı havuzların su 
sıcaklığına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak klima edilmesi gerekir. Buharlaşmanın, dolayısı ile gizli 
ısının fazla olduğu hacimlerde nemi ve kuru termometre sıcaklığını istenilen seviyede tutmak oldukça 
zordur. Buharlaşan su miktarını hesaplamak birçok fiziksel parametreye bağlıdır. Ortam sıcaklığı, su 
sıcaklığı, su yüzeyindeki hava akış hızı, havuz ölçüleri hesaplarda temel verileri oluşturmaktadır. Bu 
makalede kapalı yüzme havuzlarında nem kontrolü ve klima yöntemleri analiz edilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kapalı havuz, Konfor şartları, Nem kontrolü, Hava dağıtımı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Caused by speedy grow up of tourism sector, raised the investments of tourist type hotels. Also 
economic situation of our people had improved and parallels of these improvements increase the 
business type meeting and journeys. This increases the need for more hotels. 
At the recent years buildings of hundreds of hotels, open and closed type swimming pool, which play 
now major role. Especially wintertime closed type swimming pools have become an important fun 
center. In this paper I will discuss that how to arrange control of humidity ratio, feasibility of precaution 
for building components and the comfort condition at the closed type swimming pools. 
 
Key Words: Close type pool area, Comfort condition, humidity ratio, air distribution. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kapalı havuzlardaki klima sistemlerinde yapılacak olan hatalar konfor şartlarını bozacağı gibi, duvar ve 
asma tavanların zarar görmesine yol açacaktır. Tatlı su havuz yüzeyinde buharlaşan su kapalı olan 
havuz mekânından atılmalı ve içerinin bağıl nemin %60’ın altında tutulmalıdır. Aksi takdirde havuz iç 
yüzey inşaatında özel malzemeler kullanılmalıdır. Bilinçsiz bir inşaat sonucunda özellikle cam 
yüzeyleri ve sırasıyla tavan ve duvarlarda buharlaşan su yoğunlaşacak ve yapıyı tahrip edecektir.  
Ancak kapalı termal havuzlarda havuz yüzeyleri yüksek neme dayanıklı özel seramik, mermer veya 
benzeri malzemeler ile kaplanmalıdır. Bu tür termal havuzlarda %60 bağıl nem değeri (çoğunlukla 
havuz türüne bağlı olarak) aşılmaktadır. 
 
Tatlı su havuzlarında temel amaç, havuz dinlenme alanlarında ve havuz yüzeyinde, rahatsız edici 
hava akımları yaratmadan, havuz suyu yüzeyinden ve çevreden buharlaşan suyu ortamdan 

Air Conditioning Design of İndoor Pools 
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uzaklaştırılmasıdır. Mimar ve makine mühendisi beraber çalışmalı ve sonuçta aşağıdaki şartları 
sağlamalıdır.[1] 
 
-Havuzda yüzme için gerekli konforu sağlamalı. 
-Havuz duvar ve cam yüzeylerinde yoğuşmayı önlemeli. 
-Buharlaşan su miktarını minimuma indirmeli. 
-Gereksiz ısı kayıplarını önlemeli 
 
Termal havuzlarda 
-Havuzda bulunan insanlara yeterli miktarda oksijeni sağlamalı. 
-Havuz ortam sıcaklığını istenilen değerde tutmalı 
-Termal havuz duvar ve cam yüzeylerinde aşırı yoğuşmayı önlemeli. 
-Gereksiz ısı kayıplarını önlemeli. 
 
Yüksek su sıcaklığına sahip (320C den fazla) termal havuzların hacmi genelde küçüktür, nem kontrolü 
çok zordur ve genel olarak nem kontrolü istenmez. Düşük sıcaklıkta (320C’nin altında ) su bulunduran 
ve büyük hacme sahip havuzlarda nem kontrolü yapılabilir. 
 
Bu yazıda genel olarak termal olmayan ısıtılan tatlı su havuzları dikkate alınacaktır. 
 
 
 
 
2. HAVUZ İÇERİSİNDE HAVA DAĞILIMI 
 
Cam yüzeylerine kuru ve ılık hava üfleyerek yoğuşma önlenir. Ancak skylights (havuz üstü cam kaplı) 
gibi camlara hava üflemek kolay değildir. Bu nedenle havuzu oluşturan yapı elemanlarının ısı köprüsü 
oluşturmamasına ve yapı malzemelerin nemden etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmesine dikkat 
edilmelidir. Ayrıca havuz yüzeyinde oluşturulacak hızlı bir hava akımının buharlaşmayı hızlandıracağı 
unutulmamalıdır. 
 
Eğer yüksek tavana haiz bir yüzme havuzunda tavan seviyesinde hava durağan kalırsa kaçınılmaz 
olarak bu bölümlerde, yoğuşma olacaktır. Bu nedenle dönüş havası olduğunca en yüksek noktalardan 
alınmalı, havuz su yüzeyine doğrudan hava üflemekten kaçınılmalıdır. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1a. Tavsiye edilen hava sirkülasyonu 1.                            
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Şekil 1b. Tavsiye edilen hava sirkülasyonu 2. 
 
Şekil 1a/b. Havanın su yüzeyindeki sirkülasyonu büyük oranda engellenmiştir ve buharlaşan suyun 
dönüşü kanalı ile en yüksek noktadan uzaklaştırılması sağlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Tavsiye edilmeyen hava sirkülasyonu. 
 

Şekil 2.’de ise havanın karşı taraftaki cam yüzeyine kadar ulaşması ve kısa devre yapmaması için 
hızlı üflenmesi gerekir. Bu ise havuz yüzeyindeki buharlaşmayı hızlandıracaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3a. Yaygın kullanım şekli1 
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Şekil 1a ve 1b ’deki durumu sağlamak her zaman kolay değildir. Kapalı yüzme havuzlarının büyük bir 
çoğunluğunda yaz aylarında camlar açılır. Bu nedenle üfleme kanallarını yer seviyesinde döşemek 
çoğunlukla mümkün olmaz. Bu durumda yaygın olarak Şekil 3a. ve b.’de tanımlanan hava dağılımı 
geçerli olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3b. Yaygın kullanım şekli 2  
 
 
 
 
3. NEM KONTROLÜ VE KLİMA SİSTEMİ SEÇİMİ 
 
Ortam sıcaklığı 29 0C ve bağıl nem oranı %50 olan bir havuzda çiy noktası psikrometrik diyagramda 
görüleceği gibi 17,50C’dir (  Şekil 4.).  
 
Havuz içerisinde her hangi bir yüzeydeki sıcaklığın bu değerin altına düşmesi durumunda, o yüzeyde 
yoğuşma başlayacaktır. 
 

 
Şekil 4. Çiy noktası 

  
Yapılarda büyük zararların çoğu genellikle yoğuşmanın hangi noktada veya duvar katmanın hangi 
yüzeyinde oluşacağı hesaplanmadığı için oluşmaktadır. 
 
Şimdi bir havuz duvarının aşağıdaki yapı malzemelerinden oluştuğunu varsayalım. Yukarıdaki örneğe 
göre 17,50C’nin altında bir sıcaklığa sahip olan yapı elemanı yüzeyinde yoğuşma başlayacaktır. 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



  _____________________ 119 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Şekil 5. Havuz duvar kesiti  
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T1                yüzeyindeki sıcaklığı kontrol edelim. 
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W
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T1=14,78 0C 
 

 
Bu durumda yoğuşma bariyerin iç kısmında kalan beton içerisinde oluşacaktır. Yapılması gereken 
izolasyon kalınlığını artırmaktır. Su yalıtımını sağlayan mebranın soğuk tarafını 180C olarak 
düşünecek olursak. 

 
( ) WCR
R

q 060,11018
=⇒

−−
=  

60,1
026,072,0

1,0
22,0
02,0

25
1

=+++=
izoleR  

 
Lizoler=3,34 ~3,5 cm kalınlığında izolasyon yapılması durumunda yoğuşma mebranın soğuk tarafında 
kalacaktır. 

 
Havuz ortamından klima santrali ile nemi almanın iki yöntemi vardır. Birincisi klima santralinin karışımlı 
seçilerek insanlar için gerekli taze havanın resirkülasyon havasına ilave edildikten sonra belirli 
sıcaklığa kadar soğutulması ile hava içindeki nemin alınması ve tekrar ısıtılmasıdır.   
İkinci ve daha pratik yöntem ise klima santralinin %100 taze havalı seçilerek dış ortamdan alınan taze 
havanın iç ortam bağıl nemini gerekli değerde tutacak ve iç ortam ısı kayıplarını yenecek şekilde 
ısıtılmasıdır. 
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Şekil 6. %100 Taze havalı sistem 
 

Nemi çok düşük olan ısıtılmış ve yeterli debideki taze havanın iç ortamda dolaştırılıp tekrar dışarıya 
atılması ile ortamdaki nem alınarak yapıdan uzaklaştırılır. Şekil 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 7. %100 Taze Havalı Sistem psikrometrik diyagramı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. %100 Taze havalı,  havadan havaya ısı geri kazanımlı sistem. 
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Dış ortam sıcaklığı çok düşük olan yerlerde Taze hava klima santrallerinde havadan havaya ısı geri 
kazanım eşanjörü kullanılarak enerji tasarrufu sağlanabilir (Şekil 8.,Şekil 9.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. %100 Taze havalı havadan havaya Isı geri kazanımlı sistem pisikometrik diyagramı 
 

Diğer bilinen bir yöntem ise nem alma cihazı ile havuz ortamındaki nemin alınmasıdır. Isı pompası 
esasına göre çalışan bu cihazlardan nem alma esnasında kondanserlerinde açığa çıkan ısı havanın 
ve havuz suyunun ısıtmasında kullanılmaktadır. Bazı firmalar klima santralleri ile bu cihazları 
birleştirerek kapalı yüzme havuzları için kompakt klima santralleri üretmişlerdir. Bu santraller ile nem 
alma, ısı geri kazanım, havuz suyu ısıtma, taze hava sağlama gibi tüm işlemler yapılabilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 10. Nem alma cihazı ile nem alma ve havuz suyu ısıtılması kapalı devre enerji çevrimi. 
 
Nem alma cihazı ile nemin ortamdan alınması ve enerji kaybı olmadan ısının havuza aktarılması 
sağlanabilmektedir. (Şekil 10.) 
Bu makalenin amacı havuz yüzeyinden buharlaşan su miktarının hesabı ve bu hesaba bağlı olarak bir 
kapalı yüzme havuzunun klima ve nem kontrolünün pratikte nasıl yapılacağıdır. Pratik bilgi olarak 
havuz mekan hacminin bir saatte en az 4-6 defa değiştirilmesi yeterli olacaktır. 
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3. DİZAYN KRİTERLERİ 
 
Kapalı yüzme havuzlarının klima-havalandırma sistemlerinin projelendirilmesinde hesaplanan ısı, nem 
ve hava miktarları, havuzda yüzen ve havuz dışında dinlenen kişilerin kendilerini rahat hissetmelerini 
sağlamalı ve yapı elemanlarına zarar vermemelidir. 
Bunun için klima sistemi; 
 
En iyi konfor ve sağlık koşullarını sağlayacak bir hava sıcaklığı ve hava nemini istenilen değerde 
sağlamalıdır. Yapı elemanlarına zarar verici aşırı bir nem oluşturmamalıdır. 
Kapalı yüzme havuzundaki insanların çıplak vücudu ile iç ortam havası arasında ısı alış-verişi olmakta 
ve bu ısı alış-verişinde, iç ortam havasının sıcaklığı ve nem oranı büyük rol oynamaktadır. Çıplak bir 
insan vücudundaki “Termik Rahatlık Duygusu”; havanın sıcaklığı, bağıl nem oranı ve hava hızına 
bağlıdır. Şekil 11.’deki eğride kapalı yüzme havuzu gibi bir yerdeki havanın harekesiz bir insan 
üzerindeki etkisini göstermektedir.[3] 
 
Eğrinin üst kısmındaki hava insana bunaltıcı ve psikolojik olarak rahatsız edici bir etki yapmaktadır. 
 

 
Şekil 11. Cartens-Lancester-Rugenin Bunaltıcı hava eğrisi 

 
Tatlı su kapalı yüzme havuzlarında hava sıcaklığı genellikle 26 ile 29 °C arasında seçilir. Havanın 
bağıl nemi ise %30 ile %60 arasında olmalıdır. Camlarda, duvarlarda ve tavanda kondensasyon 
oluşmasına izin vermemek için ortam bağıl neminin max. değerini hesaplamak gerekmektedir. Klima 
dizaynı yapılırken en önemli kriter budur. Havuz suyu sıcaklığı da 20 ile 28°C arasında seçilir. 
 
Termal havuzlarda durum çok farklıdır, havuz suyu sıcaklığı ve havuz hacmine bağlı olarak sistem 
dizaynı değişmektedir.[2] 
 
3.1. Kondenzasyon 
 
Kapalı yüzme havuzu mekânlarında toplam alanın %60’ı su ile kaplıdır. İnsanların havuzdan çıkınca 
üşüme hissi duymaması için ortam sıcaklığının havuz sıcaklığından daha yüksek olması 
gerekmektedir. Bundan dolayı havadan su yüzeyine ısı transferi olacak ve buharlaşma meydana 
gelerek sudan havaya kütle transferi olacaktır. Eğer klima sistemi doğru dizayn edilmez ise iç ortam 
havasının bağıl nemi artacak ve en soğuk yapı elemanları olan pencere cam ve çerçevelerinde, 
duvarlarda, hatta tavanlarda kondenzasyon (yoğuşma) meydana gelerek yapı malzemeleri zarar 
görecek ve kötü bir görüntü oluşacaktır.[6] 
 
3.2. Cam Yüzey Sıcaklığı Hesabı 
 
Kış kliması için; mekânda en yüksek ısı transfer katsayısına sahip dış cephe elemanının yüzey 
sıcaklığını hesaplamak gerekiyor. Genellikle bu mekânların dışarıya bakan penceresi ve/veya 
çatısında şeffaf aydınlıklar bulunur. Kondensasyonun en kolay oluşacağı yüzeyler bunlardır. [7] 
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Şekil 12. Camın iç yüzey sıcaklığının hesaplanması 

 

Fourier Kanunundan           
dx
dTAkQ ⋅=                                                                                             (2) 

Tci: Cam iç yüzey sıcaklığı [0C] 
Ti : İç ortam kurutermonte sıcaklığı [0C] 
Td: Dış ortam kurutermonte sıcaklığı [0C] 
hi: İç yüzey ısı taşınım katsayısı = 8 [W/m2 0C] 
hd: Dış yüzey ısı taşınım katsayısı = 25 [W/m2 0C] 
Lc: Cam kalınlığı [m] 
kc: Cam ısı iletim katsayısı [w/m 0C] 
 

 

hdAkcA
Lc

hiA

TT
q di

11
++

−
=                                                                                                            (3)  

 
 ( )cii TThiAq −= .  

 
Ah
qTT
i

ici −=   Denkleminden cam iç yüzey sıcaklığı bulunur. 

 
Yukarıdaki hesaplarla bulunan Tci sıcaklığındaki cam iç yüzeyinde kondenzasyon oluşması için bu 
yüzeydeki bağıl nemin %100’e ulaşması gerekmektedir. Yani iç ortam havasındaki mutlak nem 
miktarının doymuş Tci sıcaklığındaki mutlak nem miktarından daha az tutulması ile yüzeydeki 
kondenzasyon önlenmiş olur. Sonuç olarak iç ortam havasının çiy noktası Tci sıcaklığının altında 
tutulması gerekmektedir. 
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Şekil 13. Psikrometrik diyagramda görüldüğü gibi iç ortam şartlarının Ti kuru termometre sıcaklığında 
ve Xmin. – Xmax. arasında mutlak neme sahip olması gerekiyor. 

 
3.3. Kütle Transferi 
 
Kapalı yüzme havuzunda, havuz yüzeyinden ve çevresinden suyun buharlaşmasından dolayı iç ortam 
havasına kütle transferi olmaktadır. Hava içine geçen su buharı da havanın bağıl nemini yükseltmekte 
ve havanın çiy noktası sıcaklığını arttırmaktadır. İç ortam havasının kuru termometre sıcaklığını sabit 
tutacak ve nem miktarını da kontrol altında tutabilecek şekilde klima santralinin hava (taze hava) 
debisi hesaplanmalıdır. 
 
Önce havuz yüzeyinden iç oram havasına geçen kütle transferini hesaplayalım; Bu hesap için 
üretilmiş birçok ampirik formül yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu formüller ile yapılan hesaplamalarda 
çok fazla miktarda su buharlaştığı saptanmaktadır ve uygulamalarda hesaplamaların yanlış olduğu 
izlenmiştir. Bu formüllere göre daha doğru sonuç vereceğini düşündüğümüz yöntem aşağıda 
özetlenmiştir.[8] 
 
Bir örnek havuz için yapılarak bir metrekare havuz yüzeyinden buharlaşan su miktarı bulunmuş ve 
buradan hareketle klima santrali boyutlandırılmıştır. 
 
Örnek: Seçilen havuz 10 ×12 (m x m) boyutlarında, İzmir’de bir tesis. 
Havuz iç ortam sıcaklığı: 28°C ve maksimum % 60 bağıl nem. 
Havuz suyu sıcaklığı: 25°C 
Havuz yüzeyini yalayan hava hızı: 0,5 m/s  
İstenen: Havuz su yüzeyinden ( bir m2 havuz yüzeyinden) buharlaşan su miktarı ne kadardır? 
 
Çözüm: 
 
25°C için su buharının doyma basıncı..........3,169 kPa 
28°C için su buharının doyma basıncı..........3,815 kPa 
 
Su yüzeyinde kuru hava içerisindeki su buharı miktarı (Xsu yüzeyi) 
 

a
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Patm: Atmosfer basıncı  [kPa] 
Patm: Su buharı kısmi buhar basıncı  [kPa] 
Patm: Kuru hava kısmi buhar basıncı  [kPa] 
 

]/kg[kg020,0
)169,3350,101(

169,3622,0 havakuru nem=
−

⋅=suyüzeyix  

 

]/kg[kg01437,0
)815,36,0350,101(

815,36,0622,0 havakuru nem=
×−

×
⋅=havax  

 
Hava için bazı fiziksel değerler 
 

 25°C 28°C 
ρ 1,184 1,176 
Ѵ 1,562x10-5 1,589x10-5 

DAB 2,5x10-5 2,554x10-5 
 
ρ     : Havanın yoğunluğu [kg/m3] 
Ѵ     : Kinematic viskozite [m2/s] 
DAB  : Kütle yayınım sayısı [m2/s] 
 
Aşağıdaki hesaplamalarda, havanın yukarıdaki sıcaklıklara ait fiziksel değerlerinin ortalamaları alınmış 
ve kullanılmıştır. 
 

ν
LU .Re =                                                                                                                                          (5)  

Re   : Reynolds katsayısı 
U     : Su yüzeyindeki hava hızı [m/s] 
L     :  Havuzun uzunluğu [m]  (*Not: Rüzgarın, havuz boyunca estiği kabul edilmiştir.) 
Re > 5x105  ise ;  (Sh = 0,037.Re0,8.Sc

1/3) 
Re < 5x105  ise ;  (Sh = 0,664.Re0,5.Sc

1/3) 
 
Sh     : Sherwood sayısı 
Sc     : Schmidt sayısı 
 

ν
LU .Re =   5

5- 105832.380
105755,1

125,0Re x
x

x
<==   

Bu durumda ;  
 
Re < 5x105  ;   (Sh = 0,664.Re0,5.Sc

1/3) 
 

AB
c

D
S ν
=           6235,0

10527,2
105755,1
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==
x
xSc  

 
Sh = 0,664x(380.832)0,5x(0,6235)1/3 
 
Sh = 350 

AB

kütle
h

D
xLhS =                                                                                (6) 

hkütle   : Kütle taşınım katsayısı [m/h] 
L         : Havuzun uzunluğu [m] 
DAB      : Kütle yayınım sayısı [m2/s] 
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AB

kütle
h

D
xLhS =  

600.310527,2
12350 5- xx

xhkütle
=  

 
hkütle = 2,653 m/h 
 
 
mB = hkütle . ρ . (xsu yüzeyi – xhava) 
 
mB : Bir metre havuz yüzeyinden bir saatte buharlaşan su miktarı. [kg/m2h] 
 
mB = 2,653 . 1,18 . (0,020 – 0,01437) 
 
mB = 0,0176 kg/m2h 
 
Wsu = mB . havuz alanı 
 
Wsu : Havuz yüzeyinden bir saatte buharlaşan toplam su miktarı. [kg/h] 
 
Wsu = 0,0176 . 120 
 
Wsu = 2,115 kg 
3.4. Hava Debisi 
 
Klima santralinin hava debisi kış işletmesi ve yaz işlemesi olarak iki kez hesaplanmalıdır. Ayrıca kişi 
başına verilmesi gereken taze hava miktarı, iç ortam havasının bağıl nem sınırı göz önüne alınmalı ve 
iç yüzelerde kondensasyon oluşması önlenmelidir. 
 
Kondensasyonun önlenmesi için gerekli hava debisi; 
 

( )siç

su

XX
WV
−

=
.ρ

                                                                                                                                (7) 

 
V        : Kondensasyonu önlemek için gerekli minimum taze hava debisi [m3/h] 
ρ : Havanın yoğunluğu = 1,2 [kg/m3] 
Xiç      : İç ortam havasının mutlak nemi [kg/kg] 
Xs       : Üfleme havasının mutlak nemi [kg/kg] 
 
İç ortamı ısıtmak için gerekli hava debisi; 

( )is

H
H TT

QV
−

=
.29,0

                                                                                                                             (8) 

VH       : Isıtmak için gerekli minimum hava debisi [m3/h] 
QH          : Mekanın ısı kaybı [kcal/h] 
Ts           : Üfleme havası sıcaklığı [°C] (max. 40°C) 
Tiç          : İç ortam sıcaklığı [°C] (24 – 30 °C arası) 
 
İnsanlar için ortama verilmesi gereken taze hava debisi; 
 
VF=P.F                                                                                                                                                   
(9) 
VF       : İnsanlar için gerekli minimum taze hava debisi [m3/h] 
P        : İnsan sayısı (100m2 gezinti sahası için 50 kişi) 
F        : Kişi başına taze hava debisi (10 m3/h.m2 [su yüzeyi] sporcular için, Seyirciler için 25 m3/h.kişi) 
Yukarıdaki formüllerle hesaplanan hava debilerinden en yüksek olanı kış işletmesi için gerekli ısıtma-
havalandırma debisi olarak seçilir. 
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SONUÇ 
 
Kapalı yüzme havuzlarında klima ve nem alma işleminin önemi çok açık olarak görülmektedir. Kapalı 
havuz için alınması gereken karaların mimar ve makine mühendisinin yapacağı koordineli çalışmalar 
sonucunda alınması gerekmektedir. Havuz ortamında konforu sağlamanın yanında buharlaşan su 
miktarının kontrolü ve bu buharın ortamdan uzaklaştırılması çalışmaları çok hassas olup, yanlış dizayn 
edilen sistemlerde; enerji kaybının yanında kapalı havuzu oluşturan yapı yüzeylerinde yoğuşmaya 
bunun sonucunda da onarılması zaman ve maliyet gerektiren tahribatlara sebep olacaktır.  
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TESİSAT MÜHENDİSLERİNİN HASTA BİNA SENDROMU 
OLUŞMASINDA Kİ YERİ VE HASTALIĞIN GİDERİLMESİ 

İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
 
 

Veli DOĞAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Dünyadaki nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler yaşanırken insanlar yaşadıkları çevre ile ilgili sorunları 
da artmaktadır. Çevre ile fiziksel, biyolojik, ruhsal, bedensel, vb. gibi bağları vardır. Çevre koşulları 
insan yaşamını ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Küresel ısınma, hava kirliliği, ozon 
tabakasındaki delik, kutuplardaki buzulların erimesi, asit yağmurları, toprak erozyonu gibi olaylar tüm 
canlıların yanında dünyanın kaderine hükmeden insanlarında en büyük sorunudur. Dış ortamdaki bu 
olumsuz faktörler doğal olarak yapı içerisindeki yaşam koşullarını da etkilemektedir. Bu etki çoğunlukla 
olumsuz yöndedir; örneğin bir yapıya dışardan alınan taze hava kirli ise ortada bir sorun vardır. 
Gelişen teknoloji ile birlikte insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli kapalı alanların 
belirli standartlarda olması gerekmektedir. Yapılarda belirli standartlarda ortamlar hazırlanmadığı 
takdirde insanların hastalanması ve iş gücü kaybına uğraması kaçınılmazdır. Bu yazıda kısaca 
İnsanların çeşitli şekilde hastalanmasına neden olan bu kapalı ortamlar incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hasta bina, İç hava kalitesi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Since population increases all over the world, environmental problems that people facing increase too. 
People have deep connection with environment such as physical, biologic and spiritual. Environmental 
conditions affect lifetime and life quality of human directly. As well as all living beings, fate of the world 
is also affected by global warming, ozone layer depletion, soil erosion, acid rains and melting of 
icebergs. These factors in the atmosphere affect living conditions in the buildings too. For example, if 
fresh air supplied from the outside is polluted the problem occurs. In order to maintain people’s life in 
safe, it is necessary to comply with standards during the stage of mechanical design process for 
buildings. Otherwise, it is inevitable that people face diseases then it causes workforce loss. In this 
article, several of diseases that people facing to be explained briefly. 
 
Key Words: Sick building syndrome, İndoor air quality 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Konfor insanların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan bir kavramdır, en 
basitinden kapalı yaşam alanlarının bu ortamda yaşayanları hasta etmemesi gerekir. İnsanlar 
zamanlarının % 70’ini işte % 20 sini evde olmak üzere günlük zamanlarının % 90’ını kapalı alanlarda 
geçirmektedirler. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar çok katlı camı açılmayan ofislerde tüm 
gün çalışmaktadırlar. Bir sürü elektronik cihazın yarattığı manyetik alanlar, kâğıtların yaydığı tozlar, 

Significance of Plant Engineers on Sick Building Syndrome Happening and Precautions to Be Taken 
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yazıcılardan uçuşan kimyasallar ve bunlara birde yetersiz havalandırma eklenirse bu yapıdaki 
insanların hastalanması kaçınılmazdır.  
 
Dünya sağlık örgütü 1986 dan buyana binalardan kaynaklanan hastalıkları tanınabilen hastalık olarak 
kabul etmiştir. Hasta bina sendromu (HBS) olarak adlandırılan bu hastalıklar insanların yaşamında 
ciddi yer almaktadır. Amerikan Çevre Koruma Ajansı(EPA) verilerine göre HBS mücadele edilmesi 
gereken 10 sağlık sorunu arasında 4. Sırada yer almaktadır. Danimarka da 3507 kişi üzerinde yapılan 
bir araştırmada incelenen deneklerin % 27 sinde göz burun ya da boğaz irritasyonu ve % 36’ sında 
baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik gibi HBS ile bağlantılı genel belirtiler saptanmıştır.[6] 
  

 
Şekil 1. Hasta Bina 1 

 
 
 
 
2. HASTA BİNA SENDROMU (HBS- SENDROMU) 
 
“Hasta Bina Sendromu” (HBS) veya “Sağlıksız Bina Sendromu” (SBS) olarak adlandırılan bu hastalık 
neticesinde sırf hasta için belli bir sorun değildir, devamsızlığın artması, verimliliğin düşmesi, yeni işçi 
sayısının artması, ticari anlamda da işvereni ve ülke ekonomisini etkilemektedir. Hasta bina 
sendromları ne hayati tehlike arz eder ne de sakatlayıcıdır, fakat rahatsızlığı çekenleri ciddi anlamda 
etkilemektedir, is yeri büyük iş gücü kaybına uğramaktadır.[3,4]  HBS’nin oluşumunu tanımlamak 
zordur, belli bir binada yaşayan kişilerin yaklaşık % 20 sinde de görülmektedir. ABD’ de bu tip 
semptoma yol açabilecek bina oranı % 20-30 civarındadır.  
 
Yine ABD de yapılan bir araştırmada gökdelenlerde çalışanların %20’sinin iş performanslarının 
etkilendiği %7-10’nun ise yorgunluk, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, solunum güçlüğü ve göz irritasyonu 
gibi ciddi sorunlar yaşadıkları saptanmıştır. 
 

 
Şekil 2. Hasta Bina 2 
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1980’ lerden sonra yaygınlaşan fotokopi, fax makineleri, bilgisayar, güç kaynakları, printer ve benzeri 
malzemelerin kullandığı, mürekkep toner ve benzeri kimyasallar ile özel kağıtların vb gibi 
malzemelerin yaydığı toz ve kokular ciddi kirlilik kaynağıdır. Bunun yanında duvardan duvara döşenen 
halılar, duvar kâğıtlar ve bunların yapıştırılması için kullanılan yapıştırıcıların yaydıkları zehirli 
maddeler HBS riskini arttırmaktadır. İnşaat tekniğindeki gelişmeler ile birlikte inşaat aşamasında 
kimyasal madde kullanımı da artmıştır. 1970’li yıllarda başlayan enerji krizi ile birlikte binalar mümkün 
olduğunca yalıtılmaya başladı, bu yalıtımla birlikte doğal havalandırılın bina yapımı azaldı özellikle 
büyük ofisler cebri havalandırmalı klima sistemleri ile donatıldı. Tüm bu etkenlerin sonucu 1990 lı 
yıllarda bu tip binalarda yaşayanlarda, çalışanlarda önemli sağlık sorunlarının ortaya çıktığı görüldü.  
 
Bilindiği gibi binalardan kaynaklanan “legionella”, gibi nedeni belli olan hastalıkların yanında nedeni 
belli olmayan kesin tanımlanmamış çevre tahammülsüzlüğü, kronik yorgunluk gibi hastalıklar arasında 
HBS önemli bir yer tutmaktadır. 

 
• ABD de yapılan bir araştırmaya göre 800.0000 ila 1.200.000 ticari binanın 1/3’ünde 

HBS sorunu yaşanmıştır.  
• 30-70 milyon kişi etkileniyor.  
• HBS nedeniyle sağlık harcamaları 1 milyar dolar 
•  İşgücü kaybı 6 milyar dolar  

 
 
1.1. Hasta Bina Sendromunun İnsanlara Etkisi 
 
İnsanların işyerlerinde rastladıkları bir grup semptomlardır, tipik semptomlar:    

 
• Sersemlik hissi 
• Yorgunluk 
• Konsantre kaybı 
• Mide bulantısı ve baş dönmesi 
• Baş ağrısı 
• Boğuk seslilik,  harıltılı soluma, boğazda kuruma ve tahriş   
• Gözde batma, kaşıntı yaşarma, kontak lenslerde batma ve tahammülsüzlük 
• Burunda akıntı ya da tıkanma 
• Cilt tahrişi ve kızarıklık bunun yanında ciltte yanma ve kuruma 
• Göğüste sıkışıklık 
• Nefes darlığı 
• Öksürük [3] [4] [5] 
 

 
 

Şekil 3. Hasta Bina 3 
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Tüm toplum bu semptomları gösterdiği halde bazı binalarda çalışan insanlarda daha fazla 
hissediliyor. [3] [4] [5]   

 
• İş yerinden uzak semptomlar azalıyor veya yok oluyor, 
• Ofis binalarında daha yaygınlar, 
• Daha fazla kamu binalarında oluyor, idari personelden ziyade evrakla uğraşan 

memurlarda daha fazla risk var, 
• En çok cebri havalandırma olan, ofis binalarında yaygın, 
• Daha çok kendi konfor şartlarını bireysel olarak ayarlayamayan insanlarda,   
• Semptomlar sabahtan ziyade öğleden sonra daha yaygın, 
• Çok zaman iç yüzeyler tekstil ile donatılmıştır, 
• Camları açılmayan giydirme binalarda daha fazla. 

 
1.2. Hasta Bina Sendromunun Nedenleri 
 
HBS nin aşağıda belirlenen bir veya birden fazla faktörlerden meydana geldiği düşünülüyor. [3,4,5]   
 

• Yetersiz ışıklandırma 
• Yetersiz taze hava  
• Isıl konforsuzluk [7] (bakınız bölüm 1.5) 

 Asimetrik ışınım alanı 
 Asimetrik hız alanı 
 Asimetrik sıcaklık alanı ( Düşey sıcaklık değişimi) 
 Aşırı sıcak/soğuk düşmesi 

• Düşük bağıl nem ve nemlendirme sisteminden kaynaklı rahatsızlıklar 
• Havada uçuşan toz ve fiberler, 
• Yazıcı fotokopi, döşemelik ve temizleyiciden solvent emisyonu, 

 
 

 
Şekil 4. Hasta Bina 4 

 
• Kirletici kimyasal maddeler [6] 

 
 Solunan havadaki karbondioksit oranı (insanların ve canlıların solunumları ve 

yanma kaynaklıdır 
 Koku (İnsan Kaynaklıdır) 
 Mikroorganizmalar (Çevre ve insan kaynaklıdır) 
 Nem (Çevre ve pişirme gibi insan kaynaklıdır) 
 Radon Gazı (Toprak kaynaklıdır) 
 Organik buharlar (Kullanılan eşya ve bina elemanları kaynaklıdır) 
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 Toz (Çevre ve kullanılan eşya kaynaklıdır) 
 Alerjin maddeler ve canlılar (Çevre kaynaklıdır) 
 Sigara dumanı (İnsan kaynaklıdır) 
 Diğer kaynaklar (Yukarda sayılanların dışında hava kalitesine etki eden pek 

çok faktör vardır. Bunlar içinde elektronik kirlenmeden, radyasyona kadar pek 
çok faktör vardır.) 

 
• Uzun süre bilgisayar ekranı kullanma (5 saatten fazla) 
• İş memnuniyetsizliği ve stresi 
• Kirli ve bakımsız klima sistemi  
• Düşük frekanslı gürültü 
• Düşük frekanslı flüoresan lambalar 

 
Kısaca bina ile ilgili HBS ye neden olabilecek faktörlere de bakacak olursak .  [6] 
 

- Cebri yoldan havalandırma 
- Klima sisteminin olması 
- Yetersiz bina bakımı 
- Kamu binası 
- Şehir merkezinde yer alma  
- Su sızıntısı ya da nem sorunu 
- Bina yaşı > 15 
- Dış ortamdan gelen havanın kalitesi 
- Tavanların alçak olması (< 2,4 m)  

  
Yukarda sıralanan HBS nedenlerinden en önemlisi olarak gösterilen havalandırma- havalandırma 
sistemleri, nemlendirme –nemlendirme sistemleri ve ısıl konfor ve konforsuzluk aşağıda detaylı olarak 
irdelenecektir. 

 
1.3. Hasta Bina Sendromuna Karşı Önlemler 
 
Yapılar doğru projelendirilmeli ve projelendirme aşamasında tüm HBS na etki edebilecek aşağıdaki 
faktörler dikkate alınmalıdır. Daha sonra işletme aşamasında doğru işletme ve HBS na karşı tedbirler 
aşağıda özetlenmiştir. 
 
1.3.1. Binaların Yapımı Aşamasında Alınacak Önlemler 
 
Doğru projelendirme yapılmadan inşa edilen yapılarda,  yapı işletmeye açıldıktan sonra düzeltilmesi 
imkânsız hatalar olacaktır ve bu hataların düzeltilmesi çok büyük maliyet getirecektir.  
 

 Yapı malzemelerinin radyoaktivite analizleri yapılmalı, değerlendirme sonuçları 
kabul edilen radyoaktivite sınırları içinde olan malzemeler bina yapımında kullanılmalıdır. [6]   

 İnsan başına yeterli taze hava miktarı sağlanmalı; Solunan havanın kalitesinin 
artırılması çok önemlidir bu anlamda havalandırma sistemi iyi kurgulanmalı dış ortamdan 
yeterli ve temiz havayı binaya verebilmeli, kirlenmiş havayı çevreye zarar vermeyecek 
noktalardan dışarı atabilmelidir. 

 Isıl konforu sağlayacak ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi kurulmalıdır; bu 
sistem aşağıdaki parametreleri sağlamalıdır. 

 
-Yapı içerisindeki her birim odada için “ısıl konforsuzluğu” ortadan kaldırma amaç 
edinilmeli bu anlamda klima dizaynında aşağıdaki tüm parametreler titizlikle dikkate 
alınmalıdır.[7] 

• Hava sıcaklığı 
• Hava nemi 
• Hava hızı 
• Yerel parametreler olarak 

- Işınım sıcaklığı asimetrisi 
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- Yerel hava hızı 
- Yerel hava sıcaklığı 
- Döşeme sıcaklığı 

 
 Isı yalıtımında asbest, iç cephede kurşun ve asbest içeren boyalar 

kullanılmamalıdır. 
 Kapalı otoparklar doğru havalandırılmalı ve bu hacimlerden bina içi yaşam 

alanlarına kirli havanın giriş riski olmamalıdır. 
 Binada kullanılması gereken kimyasallar var ise proje aşamasında ayrı bir oda 

belirlenmeli ve bina sisteminden ayrı havalandırma sistemine sahip olmalıdır. 
 Binaların hava girişleri, yollardan ve diğer kirlilik kaynaklarından uzağa 

yapılmalıdır. 
 Kazan bacalarının sızdırmaması baca için içlerinin yalıtımına ve bacada yoğuşmaya dikkat 

edilmelidir. Kazanlarda kaliteli yakıt kullanılmalıdır. 
 Kazan daireleri mümkün olduğunca yapı çatılarına veya üzerinde başka bir mekân olmayan 

yerlere konmalıdır. 
 Su depoları kirlenmesi zor alanlarda bulunmalıdır. 
 Mutfak bacaları mutlaka şönt baca olmalı sızdırmazlığına dikkat edilmelidir. 
 Şehir merkezlerinde daha önce konut olan binalar, basit tadilatlar ile ofise 

dönüştürülmektedir. Özellikle sonradan evden bozma işyerleri HBS için ideal alanlardır, 
modern havalandırma sistemlerinin kurulmasının zor olduğu bu yapılarda hastalığa karşı 
gerekli tedbirleri almak daha zordur. 

 Çalışma odalarının yeterli hacimde olması (kişi başı kullanım minimum 10 m2) 
 
1.3.2. Yapılarda İşletme Anında Alınabilecek Önlemler 
 
-İyi bir teknik servis klima havalandırma sistemine kumanda etmeli, sistemi doğru çalıştırmalı ve tüm 
cihazların aylık yıllık bakımlarını zamanında yaparak bu bakımları raporlamalıdır. 
-Sigaranın yasaklanması gerekir. 
-Yeni halı-mobilyaların kullanımdan önce kokularının yok edilmesi, uçucu maddelerin açık havada 
uzaklaştırılması gerekir. 
-Temizlenebilir yüzeylerin artırılmış olması esastır. Temizliğe önem verilmeli özellikle duvarlar yılda en 
az bir kez temizlenmelidir.  
-Bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar her altı ayda bir hijyenik temizleyiciler ile temizlenmelidir. 
-Depo eşyalarının kapalı yerlerde tutulması sağlanmalı. 
-Sıvı kaçaklarının önlenmesi gerekir. 
-Cep telefonları için mümkünse kulaklık kullanılmalı. 
-Kullanılan monitörler mümkün olan en düşük radyasyonlu cihaz olmalıdır. 
-Fotokopi yazıcı vb cihazların özel havalandırması olan ayrı kapalı bir odaya alınmalı. 
-Hava filtrelerinin sık sık temizlenmeli. 
-İş stresini azaltmaya dönük önlemler alınmalı. 
-Uygun aydınlatma önlemleri. 
-Sprey seklindeki deodorant, böcek ilacı, koku gibi gereçler kullanılmamalı. 
-Konutlarda odalar her gün birkaç saat havalanmalı, mümkün olduğunca az eşya bulunmalı. 
-Konutlarda yün yatak, kuş tüyü yastık yerine sentetik olanlar kullanılmalıdır. 
-Kirlilik nedenleri ortadan kaldırılmalı. 
 
1.4. Havalandırma Sistemi ve Kirli ve Yetersiz Taze Havanın HSB ye etkisi 
 
Doğal havalandırmada bina sakinlerinin seçenekleri var;  örnek iç ortam sıcak olunca camı 
açabiliyorlar ve soğuk olunca kapatabiliyorlar. Merkezi olarak yapılan havalandırma sistemlerinde 
binayı komple kontrol etmek kolay oluyor ancak lokal kontroller zorlaşıyor. Yüksek katlardan oluşan 
çoğu yeni ofis binalarında havalandırma merkezi bir klima santralından cebri olarak sağlanıyor. Cam 
açma ve kapama olanağı çoğunlukla yoktur. Bu tür yapılarda klima sistemi seçimi çok önemli oluyor. 
 
Tamamen sabit hava debili klima santralleri (CAV)  ile veya değişken hava debili (VAV) klima 
santralleri ile yapılan ısıtma soğutma ve havalandırma sistemleri HBS açısından daha risklidir. Bu tür 
sistemler ortamlardan aldıkları havanın büyük bir kısmını yeniden ortama basmaktadırlar. Özellikle 
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VAV santralleri onlarca değişik mekândan aldığı havayı karıştırmakta ve klima santralinde 
şartlandırdıktan sonra geri basmaktadır. Bu işlem hasta olan bir odadaki kirli havayı kolayca diğer 
odalara taşıyabilecektir. Ayrıca karışımlı santral içindeki taze hava oranını her zaman istenilen 
seviyede tutmak ve arzulanan miktarda odalara göndermek kolay değildir. Özellikle tek kanallı (single- 
duct) VAV sistemlerinde kullanıcı oda sıcaklığını ayarlamak için termostatla oynayacak ve hava 
miktarı azalacak veya çoğalacaktır. Hava miktarı azaldığında taze hava miktarı dizayn değerlerinin çok 
altına düşebilir 
 
Fan-coil+ taze hava, VRF (değişken soğutucu akışkan debili soğutma) + taze hava sistemleri tam 
havalı sistemlere göre taze hava sağlamada daha uygundur. Bu sistemlerde ısıtma ve soğutma 
işlevini cihazlar görmektedir (fan-coil, radyatör, VRF vbg) dolayısı ile klima santralleri veya hava 
sağlayan cihazlar sadece taze hava sağlamakla meşguldürler. Hava birçok mekâna tek bir klima 
santralinden gönderiliyor ise havanın her odaya istenilen miktarda dağıtımı çok önemlidir.  
Taze hava dağıtımına ait sistem seçimindeki önem kadar verilen taze havanın kalitesi de çok 
önemlidir.  

 
Havanın kirli olmasına yola açan başlıca nedenlere kısaca bakacak olursak; 
 

• Bina sakinleri tarafından çevreye bırakılan kirletici maddeler. Bu maddeler CO2, su 
buharını, mikro-organizmaları, ihtiva eder. Sigara dumanı hava kirliliğinin çok büyük nedenidir. 

• Taze hava çok kirli ve tozlu bir bölgeden binaya alınıyor olabilir.  
• Binadaki dokuma ve döşemeler; Kirletici maddelerin ana kaynağını oluştururlar, halı ve 

döşemelerden toz ve fiberler hava içerisine yayılır. Yine duvar kağıdı ve halıları yapıştırmak 
için kullanılan kimyasallar havayı sürekli kirletirler.  

• Ofis makineleri: Fotokopi odaları ayrıca egzoz edilmiyor ve bu makinelerin yaydığı 
kimyasallar ve tozlar ortama yayılıyor ise özellikle çok önemli bir kirleticidir. Bu tür makinelerin 
ayrı bir odada bulundurulmaları gerekir. 

• Nemlendirme olmasa bile havalandırma en önemli bakteri taşıyıcı ve yayıcı ortam 
olabilir, Yoğuşma suyunun toplandığı tavalardan ve iyi izole edilmemiş borulardan akan 
sulardan mikro organizmalar klima sistemine geçebilir. 

• Tam karışımlı santrallerde yeniden sirküle ettirilen hava bir mekândaki bakteriyi diğer 
temiz alanlara taşıyabilir. 

 
Bizi tabi ki bu faktörler arasında havalandırma, hava kalitesi, dolayısı ile klima sistemi ve bağıl nem 
oranı yakinen ilgilendirmektedir. 

 
HBS nin tek nedeni klima ve havalandırma sistemleri değildir. HBS ye yukarda sayılan bir veya birden 
çok faktör neden olabilmektedir. Ancak kaynakların çoğu yetersiz havalandırmayı ve iç ortam 
havasının kalitesizliğini en büyük neden olarak göstermektedir.[5]  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) HBS’in 
nedenleri bilinmiyor diyor fakat Strathclyde Üniversitesindeki araştırmacılar delillerin 1970’lerdeki 
enerji krizinden sonraki yapı değişikliklerinden kaynaklanmaktadır diyorlar. Yine Amerika’nın Çevre 
Koruma Ajansı  (EPA) ,ofis personellerinin % 20-35’i düşük hava kalitesinden dolayı rahatsızlık 
çektiklerini ve bunun HBS’na katkısı olabileceğini,  bu etkinin semptomların bazılarını yaratabileceğine 
karar verdi.[3]   Amerikan Ulusal İş Güvenliği ve Sağlık Enstitüsü HBS için geniş kapsamlı araştırmalar 
yapmış ve bu araştırmalar sonucunda, sorumluluğun %50 yetersiz havalandırmaya yüklemiştir. 
Mikroplardan kaynaklanan düşük hava kalitesi, uçucu (gaza dönüşebilen) maddeler, dokumalardan 
partiküller ve iç veya dış bulaşıcılar takriben hastalık kaynağının  %25ni oluşturmaktadır. Geri kalan 
miktar henüz bilinmemektedir.[3]    

 
Sonuç olarak binalardaki HBS’ nin ana nedeninin cebri havalandırma olup olmadığını kanıtlamak için 
yapılan tüm araştırmalar büyük oranda bunun en önemli neden olduğunu kanıtlamıştır.  Yine yapılan 
tüm araştırmalar en hasta yapıların klimalı olduğunu ve en sağlıklı binalarında yine klimalı 
olduğunu göstermektedir. Buradan biz klima mühendisleri için çıkan sonuç; doğru projelendirilmiş ve 
temizlik kurallarına uygun monte edilmiş bakımı düzenli olarak yapılan binalarda hastalık riskinin daha 
az olduğudur.  
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1.5. Isıl Konfor Veya Konforsuzluğun Hasta Bina Sendromuna Etkisi 
 
İnsan çevresindeki iklimsel koşullara uyum gösteren bir canlı olmasına rağmen, ancak belli koşullar 
altında kendini rahat hisseder ve metabolizma faaliyetlerini en kolay şekilde sürdürür. İklimlere bağlı 
olarak çevre koşullarının sürekli değişmesi, güneş radyasyonu, yaşanılan çevredeki makine ve 
aydınlatmadan gelen enerji, insanın yaşam faaliyetlerini sürdürmesini genellikle kötü yönde etkiler. Bu 
olaylar hayvan ve bitkiler içinde aynı şekilde geçerlidir. İnsan, hayvan veya bitkilerin yaşam 
faaliyetlerini en kolay şekilde sürdürecekleri iklimsel çevrenin hazırlanması konfor iklimlendirmesinin 
konusunu teşkil eder. Hayvan ve bitkiler için konfor şartları her hayvan ve bitki için farklılık gösterir. 
 
Atmosferik çevrenin istenilen değerlerde tutulmasından aşağıda belirlenen veya ilave olarak 
istenebilecek fiziksel büyüklüklerin müşterek olarak kontrolü anlaşılır. 
 
1.5.1. Ortamdaki Isıl Konfor ve Hava Kalitesi 
 
Sıcaklık ve bağıl nemin yanında, konforu aşağıdaki şartlar belirlemektedir. 

 Ortam sıcaklığı  
 Odadaki taze hava miktarı 
 Hava hızı 
 Hava kalitesi 
 Duvar yüzey sıcaklığı 
 Cam yüzey sıcaklığı 

Yerel parametreler olarak 
• Işınım sıcaklığı asimetrisi 
• Yerel hava hızı 
• Yerel hava sıcaklığı 
• Döşeme sıcaklığı 

  Bağıl nem 
 

 
Şekil 5. Hasta Bina 5 

 
1.5.2. Ortam Sıcaklığı 

 
İnsanların çalışma verimleri bulundukları ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. Çalışma 
ortamının ısıl şartları, bedensel ve zihinsel üretim hızını etkilemektedir. Şekil 12. ve 13.’te bu etki 
açıkça görülmektedir. Çok daha detaya girildiğinde verimli bir çalışma için kadın ve erkek çalışana 
göre ortam sıcaklığının farklılık gösterdiği bir gerçektir. İç ortam sıcaklığı tek başına ısıl konfora yeterli 
olmamaktadır.  
 
Klima mühendisleri yaygın olarak ASHRAE ‘ye ( American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning ) ve mal sahibinin isteklerini dikkate alarak hesaplamaya esas olacak sıcaklık, nem, 
basınç gibi parametreleri belirlerler. İnsanlar için iklimsel konfor şartları kış şartlarında [6]°C - 24°C KT 
ve %50 bağıl nem, yaz şartlarında 24°C - 27°C KT ve %50 bağıl nem olarak tespit edilmiştir. Klima 
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mühendisleri her oda için kullanım amacına bağlı olarak yaz ve kış sıcaklık değerini ve bağıl nemi 
tespit ederek proje hesapları yapmaktadırlar. Bazen yukarıda verilen değerlerin çok dışına çıkarak 
dizayn sıcaklığını ve bağıl nemi daha düşük seviyelerde kabul ederler. Örneğin çok soğuk ve kuru bir 
iklim bölgesinde kış aylarında ısıtma 18 °C de tutulurken % 20 bağıl nem yeterli kabul edilebilmektedir.  

 
Bina sahipleri için en iyi şekilde konfor sağlanmasında çeşitli standartlar belirlenmiştir, örneğin ISO 
7730-1984 den konfor gereksinimi için tavsiyeler: 

- Odanın kullanımı anındaki iç ortam sıcaklığı 20-24 °C ( [6]+/− 2 °C); 
- Dikey hava sıcaklığı farkı 1,1 m ve 0,1 m ve (kafa ve ayak bileği boyu) 3°C; 
- Döşeme sıcaklığı 19-26°C( 29°C döşemeden ısıtmalı sistemlerde); 
- Ortalama hava hızı 0.15 m/s ‘den az; 
- Yüzeyler arası sıcaklık farkları  (pencere ile en sıcak yüzey arasında 10°C den az) 
- Sıcak tavan ile diğer yüzeyler arasında 5°C 
-  

Yukarıdaki şartlar insanların yaşamlarını en kolay şekilde sürdürebildikleri iklimsel çevre koşullarıdır. [1]    
Bu ISO 7730-1984’ de belirlenen standartlar karışıktır ve çoğu zaman sağlanması zordur.  
Mekanik havalandırmadaki en büyük risk arıza durumudur. Arıza durumunda sistem taze hava 
sağlayamazsa bina havasız kalacaktır. Bu nedenle taze hava sistemlerinde arızaya karşı her türlü 
tedbir alınmalı ve muhtemel arızalar en kısa zamanda giderilebilmelidir. 
 
1.5.3. Ortamdaki Taze Hava, Hava Kalitesi ve Hava Hızı 
 
Binaların, içinde yaşayanlar için asgari düzeyde sağlıklı, konforlu ve emniyetli ortamlar sağlaması 
gerekir. Binanın yapısal sağlamlığı ve mimari anlamda doğru projelendirilmesi yanında yaşayan 
insanların tükettikleri havanın kalitesi son derece önemlidir.  Taze hava solunum için gerekli olmasının 
yanında CO2 ve sigara dumanı ile diğer bulaştırıcıları seyreltmek için gereklidir. Ofislerde 
havalandırma ve taze hava sağlama oranlarında çeşitli standartlar vardır. Bu hava miktarları, kişilerin 
aktivitesine ve yapıya göre farklı değerler alır. Örneğin; bir ofis binasında kişi başına 10 l/s den 
başlayıp, sigara içilen bir bölümde 25 l/s ye kadar çıkabilir.  ASHRAE ve benzeri kaynaklardan kişi 
başına taze hava miktarı binanın kullanım amacına ve kullanan kişilerin yaptıkları işe bağlı olarak 
alınabilir. 
 
Sistem kurulurken klima mühendisleri taze hava sağlama anlamında birçok parametreyi dikkate almak 
zorundadırlar. Bunlardan bazıları aşağıdakiler olabilir. 

- Hava dağıtımı doğru yapılmalı ve her mekâna istenilen debide taze hava ulaştırılmalıdır. 
- Kişi başına düşen hava miktarı kişinin bulunduğu mekândaki aktivitesine bağlı olarak doğru 
seçilmeli ofis binalarında 10 l/s’den az olmamalıdır 
- Oda içerisindeki hava hızı kışın 0,1 ila 0.15 arasında tutulmalı yazın 0.25 m/s ‘ye 
yükseltilmelidir. 
- Dış hava alış panjuru yerden toz emmeyecek kadar yüksekte olmalı mümkünse bir bahçeye 
bakan cepheden alınmalı, trafik ve benzeri kirli hava riski olan kısımlardan kaçınılmalıdır. 
- Oda içlerinde taze hava veriş ve egzoz atış noktaları iyi seçilmeli menfezler kısa devre 
oluşturmamalı 
- Mutfak, tuvalet, şömine gibi bina içerisindeki ilave kirli hava kaynakları merkezi sistemden 
kesinlikle ayrı olarak binadan uzaklaştırılmalıdır. 
- Mümkünse bağıl nem oranı  %40-%60 düzeyi arasında tutulmalıdır. Çalışılan ofisler pozitif 
basınçta tutulmalı ve kirli çevre havasının içeri girmesi önlenmelidir.  

 
1.5.4. Duvar Yüzey Sıcaklığı 

 
Duvar veya pencere iç yüzey sıcaklıkları konforu etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Duvar ve  
cam iç yüzey sıcaklığı ortam sıcaklığına ne denli yakın ise konfor o derecede iyidir. Duvar yüzeyleri 
genel olarak cam yüzeylerine göre daha büyüktür o nedenle ısıl konforda daha önemli yer tutarlar. 
Konforlu bir ortamda duvar yüzeyi ile ortam arasındaki sıcaklık farkı 3°C yi geçmemelidir. Şekil 6.’da 
iklim şartları aynı olan üç adet dış ortama bakan duvardaki iç yüzey sıcaklıkları gösterilmiştir. Yalıtıma 
bağlı olarak iç duvar yüzey sıcaklığı ciddi oranda değişmektedir. Bu nedenle konfor kliması yapılırken 
yalıtım hesapları ve bu hesaplara göre duvarların yalıtılması çok önemlidir.[2]  
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Şekil 6. İklim şartları aynı olan üç duvarda iç yüzey duvar sıcaklığı değişim 
 

1.5.5. Cam yüzey sıcaklığı 
 

Bir yapıda cam yüzeyinden olan ısı kaybı ve ısı kazancının duvar yüzeylere göre çok daha fazla 
olacağı açıktır. Cam yüzeylerdeki bu etkiyi azaltmak çift veya 3 katlı camlar kullanılmaktadır. Camların 
çok katmanlı olması ve cam katmanları arasında çoğu zaman havanın boşaltılması taşınım ve iletimle 
olan ısı kaybı ve kazancını ciddi miktarda azaltmaktadır, ancak camın çok katmanlı olmasının yaz 
aylarında büyük miktarda ısı kazancını sağlayan güneşin radyasyonunu azaltmaya fazla bir etkisi 
yoktur. 
 
Genellikle mimarlar tarafından cam yüzeyleri mimari tasarım göz önüne alınarak belirlenir. Cam 
yüzeylerinden olacak ısı kazanç ve kayıpları dikkate alınmadan mimari projeler tamamlanır. Kış 
aylarında camdan olan ısı kaybının fazla olması camın ısı transfer katsayısının çok yüksek olduğu 
anlamına gelir. Fazla ısı kaybı olan bir camın iç yüzey sıcaklığı da oda sıcaklığından çok düşük 
demektir.  
 
Cam yüzeyi büyük ve insanların oturma ve yatma alanlarına çok yakın ise içerdeki insanlar rahatsız 
olacaktır. Genelde bu nedenle klima mühendisleri ısıtıcı cihaz ve sistemlerini cam önlerine koymaya 
çalışırlar. Şekil 7.’de görüleceği gibi radyatörler salonda mümkün olduğunca cam kısma 
yanaştırılmıştır. 

 
Şekil 7. Radyatörler mümkün oldukça cam altlarına yerleştirilir. 

 
Şekil 8. Salondan terasa olan geçişi engelleyen radyatör yerleşimi 
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Her camın önüne bu radyatör veya fan-coil benzeri cihazları yerleştirmek mümkün olmaz. Şekil-
8’de görüldüğü gibi mimar haklı olarak salonda terasa açılan cam kapıların önüne böyle bir 
radyatör veya benzeri ısıtıcıyı koymamıza müsaade etmeyecektir. 
 

 
 

Şekil 9. Radyatörün kapı yanındaki duvara yerleşimi 
 

Ancak yine kış hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği iklimlerde camın hemen yanındaki duvar 
dibine konulan ısıtıcılar (Şekil 9.) konfordaki rahatsızlık hissini ortadan kaldırmayacaktır. 
Yer seviyesinde fanlı veya fansız konvektörler konabilir veya sadece cam önlerine yerden ısıtma 
yapılabilir.(Şekil 10.) 
 
Yer seviyesinde fanlı veya fansız konvektörler konabilir veya sadece cam önlerine yerden ısıtma 
yapılabilir.(Şekil 10.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10. Mekân içerisinde yer işgal etmeyen konvektör yerleşimi ve detayı  
 

Çok tavsiye edilmese de eğer bina yüksekliği çok fazla değil ise ve mimari yapıda asma tavan 
yapılabiliyor ise bu cam yüzeylerine merkezi klima sisteminden hava üflenebilir (şekil-11) veya tavana 
fanlı ısıtıcılardan hava üflenebilir. Eğer bina net yüksekliği (asma tavandan sonra)  3,5 metreden fazla 
ve kış şartları ağır ise tavandan çözüm etkisini kaybetmeye başlayacaktır. Merkezi klima sistemi ile 
olan ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde hava genelde cam yüzeylerine yakın bölgeden 
üflenir, kirli hava iç kısımlardan uzaklaştırılır. 
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Şekil 11. Cam önlerinde sıcak hava perdesi oluşumu 

 
1.5.6. Yerel Parametreler Olarak (Yerel Isıl Konforsuzluk) [7] 
 

Vücut bir bütün olarak,  ısıl dengede veya bir geçiş sürecindeki kabul edilebilir bir dengesizlik içinde, 
konforlu kabul edilebilir. Ancak bu konumlarda vücuttun bir parçası konforsuzluk içinde bulunabilir. 
Yerel konforsuzluk olarak adlandırılan bu durum genellikle,  ısıl asimetri olarak anılan ve hava 
sıcaklığı, hava hızı, yüzey sıcaklığı gibi parametrelerin üniforma olmayan dağılımları sonucu ortaya 
çıkar. Bu bölümle ilgili detaylı bilgi için okuyucuların ilgili makaleye [7] başvurmaları önerilir. 
 

Vücudun bir parçasının istenilmeyen bir şekilde ısıtılması veya soğutulmasıyla ortaya çıkan ısıl 
konforsuzluk, aşağıda verilen uç̧ asimetrik alan ile basma yüzeyindeki iletim yoluyla aşırı ısı transferi 
nedenleriyle ortaya çıkmaktadır:  
 
1. Asimetrik ısınım alanı: Farklı sıcaklıktaki yüzeyler.  
2. Asimetrik hız alanı.  
3. Asimetrik sıcaklı alanı: Düşey sıcaklık değişimi.  
4. Aşırı soğuk/sıcak döşeme.  
Aşağıda yerel konforsuzluk kaynakları kısaca tanımlanarak, standartları verilmeye çalışılmıştır. 
 
1.5.6.1. Asimetrik Isınım Alanı  
 
Asimetrik veya üniform olmayan ışınım alanı göz önüne alınan hacmi çevreleyen (duvarlar, taban, 
tavan, pençeler) veya hacimde bulunan cisimlerin (makinalar, ürünler) aşırı sıcak veya aşırı soğuk 
yüzeylerinden oluşabilir. Büyük pencereli hacimlerde (Restoranlar gibi), soğuk cam yüzeyleri ile 
insanlar arasındaki ısınım yoluyla olan aşırı ısı transferinin yarattığı rahatsızlık - üşüme, asimetrik 
ışınım alanlarının neden olduğu konforsuzluk için tipik bir örnektir.  
 
1.5.6.2. Asimetrik Hız Alanı  
 
Vücudun bir kısmının hava akımı ile istenilmeyen ısı kaybına maruz kalması, esinti (Draught) olarak 
tanımlanan, en önemli yerel konforsuzluk kaynaklarından biridir. Aşırı hava hızlarının doğan ısıl 
konforsuzluk yapılarda olduğu gibi, ulaşım araçlarında da ortaya çıkmaktadır. Aşırı hava hızlarının, 
büro ve diğer çalışama yerlerinde karşılaşılan en önemli konforsuzluk kaynağı olduğu, bu hissedildiği 
zaman insanların ya hava sıcaklığını arttırmaya ya da havalandırmayı kapatmaya yöneldikleri 
belirtilmiştir. Çeşitli standartların (ASHRAE 55-81, ISO 7730 ve NKB) yavaş aktiviteler  icin aşağıdaki 
limitleri önerdiği belirtilmektedir.  
 
Kışın (ısıtma sezonunda): Çalışma sıcaklığı 20 ile 24°C arasında olmak üzere ortalama hava hızı 
0.15m/sn.den küçük olmalıdır.  
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Yazın (soğutma sezonunda): Çalışama sıcaklığı [7] ile 26°C arasında olmak üzere ortalama hava hızı 
0.25m/sn.den küçük olmalıdır.  
 
1.5.6.3. Asimetrik Sıcaklık Alanı: Düşey Sıcaklık Değişimi  
 
Yerel konforsuzluk kaynaklarından bir diğeri de ayak bilekleri (0.1 m) ile Baş (1.1 m) arasındaki 
sıcaklık farkıdır.  
 
ISO 7730, ASHRAE 55-61 ve NKB standartlarına göre ayak ile baş arasındaki sıcaklık farkının, yavaş̧ 
aktivite içinde olan insanlar için 3°C den az olması önerilmiştir. 
 
1.5.6.4. Aşırı Soğuk/Sıcak Döşeme  
 
Hacim içerisindeki ortalama ışınım sıcaklığını etkilediği gibi, yerel konforsuzluğa neden olan 
parametrelerden biri taban/döşeme sıcaklığıdır. Aşırı soğuk döşemeye basan insanlar ayaklarında 
hissettikleri yerel konforsuzluktan dolayı diğerlerinde olduğu gibi, hava sıcaklığını arttırmaya 
yönelmektedirler.  
 
Yüzme havuzları, spor salonları, banyolar, giyinme odaları ve yatak odaları gibi ayakla basılan 
yerlerde konforsuzluğun giderilmesi için taban kaplama malzemesine bağlı olarak aşağıdaki taban 
sıcaklıklarının sağlanması önerilmektedir.  
 
Hafif ev içi ayakkabı veya terlik giymiş̧ insanlar için en uygun taban sıcaklığı 24-25 °C olmaktadır. ISO 
7730 ve NKB standartlarında taban sıcaklığının, yavaş̧ aktivitedeki insanlar için normal olarak 19-26 
°C aralığında olması gerektiği ve yer kaloriferi sisteminde bunun 29 °C'a kadar çıkabileceği 
belirtilmektedir ki, bu taban sıcaklığında insanların %90'dan fazlası kendini konforlu hissetmektedir 
(20-29). ASHRAE 55-81 standardında ise konforlu taban sıcaklığı 18-29°C aralığında verilmiştir.  
 
1.5.7. Bağıl Nem (Nem oranı ve nemlendirme sistemlerinin HBS ye etkisi) 

 
Bağıl nem de ısıl konforda çok önemli bir parametredir. Şekil-13’te iç ortam sıcaklığı ve bağıl nemin 
ısıl konfordaki etkisi görülmektedir [2] . Kış mevsimlerinde %50 civarındaki nem çok iyi bir değerdir, 
ancak soğuk iklim bölgelerinde hava çok kuru olduğundan % 50 değerine yaklaşmak her zaman kolay 
olmamaktadır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
Şekil 12. Sıcaklığın çalışma verimine etkisi               Şekil 13. İç ortam sıcaklığı ve ortam bağıl                                          
                                                                                                    nemine bağlı olarak konfor  

 
Nemin % 50 civarında olması durumunda mikro-organizmaların hayatta kalmaları zorlaşıyor, daha 
fazla nem olması rutubete neden oluyor ve mikro- organizmaların gelişmelerini teşvik ediyor.[3] 
 
İş yerindeki havada bulunan nem oranının birçok nedenden dolayı kontrol edilmesi gerekir. Çok 
yüksek nem yüksek sıcaklıkla birleşir ise insanlarda bunalma hissi uyandırır, çok yüksek nem düşük 
hava sıcaklığı ile buluşursa cam yüzeylerinde yoğuşmalar başlar. Düşük nem miktarı mukoza 
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zarlarının kurumasına neden olur, göz, burun, solunum yollarında rahatsızlıklara neden olur. Ofisler 
için tavsiye edilen bağıl nem %40-%60 arasındadır. Konfor ve sağlık için önemli olan nemlendirme 
sistemleri aynı zamanda hastalıklar için önemli riskler içerir. 
 
Nemlendirici veya hava temizleyicilerden kirlenmiş su havaya yayıldığı takdirde “Pazartesi hastalığı” 
veya  “Nemlendirici ateşi” (humidifier fever) gibi hastalıklara neden olabilir veya mikro-organizmaların 
bulaşmasına yol açar. Nemlendirici ateşinin olma riski,  çoğunlukla hangi tür nemlendirici 
kullanıldığına, özellikle nemlendiricinin su tutup tutmadığına, aynı suyun tekrar sirküle edilip 
edilmediğine ve nemlendiricinin su damlalarını ortama gönderip göndermediğine bağlıdır.  
 
1.5.7.1. Yaygın Olarak Kullanılan Nemlendirme Sistemleri ve HBS’ ye Etkileri [3] 
 
Sıcaklık gibi nem oranının tek başına SBS ye sebep olma olasılığı yoktur ancak diğer semptomlara 
katkıda bulunmaktadır. 

 
a-Soğuk su buharlaştırıcılar su tutma özelliği olan ve hava geçiren bir malzeme üzerinden 

geçen havanın nemlendirilmesi esasına dayanır. Aynı suyun devamlı kullanılması durumunda 
“ legionella” hastalığı riski vardır, organizma üremesine ve salmasına uygundur ancak 
nemlendirici ateşi hastalığı görülmemiştir.  

 

 
Şekil 14. Soğuk su buharlaştırıcı 

 
b-Sıcak su buharlaştırıcı bir hazne içerisinde ısıtılan su buharlaşarak üzerinden geçen hava 

akımına karışır, nemlendirici ateşi hastalığı görülmemiştir. 

 
Şekil 15. Sıcak su buharlaştırıcı 

 
c-Buhar enjeksiyonu; merkezi bir buhar üreten cihazdan veya buhar üreten lokal küçük 

makinelerden sağlanan buhar doğrudan havanın içerisine püskürtülür, buharın sterilize 
etkisinden dolayı en sağlıklı nemlendirme şeklidir, bugüne kadar nemlendirici ateşi ile ilgili 
hiçbir bağlantı bulunamamıştır. 
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Şekil 16. Buhar enjeksiyonu 

 
d-Sıkıştırılmış hava püskürtme işleminde ise çok temiz olarak depolanmış olan su, sıkıştırılmış 

hava yardımı ile ortama bir dizi sprey yardımı ile püskürtülür. Bu sistemlerle yapılan 
nemlendirme sonucunda bugüne kadar nemlendirici ateşi ile ilgili hiçbir bağlantı 
bulunamamıştır. 

 
Şekil 17. Sıkıştırılmış hava ile su püskürtme 

 
e-Püskürten dönen disk nemlendirici çoğunlukla nemlendirilecek ortamın içerisine yerleştirilir.  
Su nemlendirici altındaki bir haznede bulunur, dönen disk, çabucak buharlaşan ince bir sprey 
oluşturur, su ağır bir şekilde kirlenir. Bu tür nemlendiriciler birkaç hastalıkta tartışma konusu 
olmuştur. 

 
Şekil 18. Dönen disk ile nemlendirme 

 
f- Sprey nemlendiriciler ve hava temizleyiciler, genelde iri taneli su damlaları oluşturur, Daha çok 
klima santralarında nemlendirici bir hücre bulunur. Bu hücrenin içinde alt kısımda su haznesi ve 
suyu püskürtmekte kullanılan pompa mevcuttur.  Pompa ile su nozullara sevk edilir. Nozullardan 
su, havanın içerisine püskürtülür, damlaların kanallara sürüklenmemesi için damla tutucular 
mevcuttur. Bu tür sistemlerde hastalık vakalarına rastlanmıştır. 
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Şekil 19. Sprey nemlendirici 

 
Son yıllarda artan hastalık riski ve özellikle tanımlanabilen bir hastalık olan legionella nedeni ile havuz 
tipi nemlendirme sistemleri konfor klimasında hemen hemen tamamen terkedilmiştir.  
 
1.5.7.2. Nemlendirici Sistemler Kurulurken Alınması Gereken Tedbirler 

 
En önemli tedbir;  ağır şekilde kirlenmiş su zerreciklerinin ortama girmesini engellemektir. Bunun için 
ilk yapılması gereken doğru sistemi seçmek, sistemin bakım ve temizliğini doğru şekilde hiç ara 
vermeden sürdürebilmektir. Buharlı nemlendiriciler en risksiz olan sistemleri oluşturur, ancak buharın 
elde edilmesi ve dağıtımı kullanımı her zaman kolay olmaz. Buhar kullanan bir fabrikada ana buhar 
kazanından buhar almak ve kullanmak oradaki alt yapı ve teknik kadro için çok uygun olabilir, ancak 
buharla işi olmayan bir ofis binasında durum farklıdır. Emniyetli olmayan diğer sistemler kullanılıyor ola 
bilinir, bu durumda diğer tedbirler daha önemli olacaktır. [3] 

 
-Su sağlanması: Sağlanan su temiz, pisliksiz/mikropsuz olmalıdır. Suyu mümkünse su sağlanan 
borulardan doğrudan almalı, suyu depolamak için bir tank kullanılacak ise, depo basınçlı su ile 
yıkanmalı, düzenli olarak yıkama ve depo bakım işlemi yapılmalıdır.  
-Temizleme ve dezenfekte etmek: Özellikle sistem sprey veya püskürtme türünden ise su 
depoları ve nemlendiricilerin düzenli olarak temizlik ve bakımları daha önemli bir konu 
olmaktadır. Temizliğin sıklığı suyun depolandığı ve cihazın çalıştığı çevresel koşullara bağlı 
olacaktır. 
-Bakım: Su damlalarını tutan bölümlerin, cihazın tamamının bakımı çok önemlidir, Suyun 
kaçmasını önlememiz gereken bölümlere gerçekten suyu kaçırmamalı ve bakteri üremesini 
engellemeliyiz. Bakım mutlaka belli periyotlarda ve sürekli olmalı. 
- Suyun tedavisi için kimyasal maddeler: Bina sakinlerine olan potansiyel zararlarından dolayı, 
esas olarak nemlendirme suyuna kimyasal katmak doğru değildir. Yinede bazı organik yoldan 
gelişen mikroplar başka yollarla etkisiz hale getirilemiyor ise kullanılması kaçınılmaz olabilir. 
 

Nemlendirici ateşi olmuş bir yerde, temizleme ve bakım yapıldıktan sonra hastalık devam eder ise 
sistem komple değiştirilmelidir.  

 
Konfor kavramının içinde en önemli olan faktörlerden birisi “ısıl konfor” dur. Isıl konforu sağlamak her 
zaman kolay değildir. Konforu oluşturan diğer önemli bir faktör insanların solunum yoluyla tükettikleri 
hava kalitesidir. Daha sonra nem, ses, ışık koku gibi faktörler gelmektedir. 

 
Bina içerisinde yaşayan insanların ihtiyacı olan ısıl konfor, hava, hava oranı, gürültü, titreşim gibi 
fonksiyonların mükemmele yakın olarak sağlanması tesisat mühendislerinin en önemli hedefi 
olmalıdır. 

 
1.6. Klima Sisteminin, Projelendirme ve Montaj Aşamasındaki Çalışmaların HBS ye etkisi 
 
a- Projelendirme aşaması:  
 
HVAC Sistemlerinin seçimini en önemli etkileyen faktörler, binanın amacı ve bina sahibinin istekleridir. 
Mimari projenin oluşumu aşamasında diğer mühendislik disiplinlerinin mimar ile birlikte çalışması çok 
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önemlidir. Klima mühendisine danışılmadan geliştirilmiş olan bir mimari yapıya uygun sistem seçmek 
ve uygulamak her zaman mümkün olmaz. Klima cihazları, kanalları ve boruları için yeterli ve uygun 
yer ayrılmadan tamamlanan mimarilere sistem uydurmak ve doğru olarak projelendirmek çok zordur. 
Uygun makine daireleri, kanal ve boru parkurları belirlenmeden yapılan klima ve tesisat sistemlerinde 
muhtemelen aşağıdaki sorunlardan birisi veya birkaçı aynı anda yaşanacaktır. 
 

- Klimacı o yapıya en uygun sistemi seçemeyecek, bazı noktalarda standart ve kriterlerden 
sapmak zorunda kalacak, enerji kullanımında optimum rakamları yakalayamayacak belki 
sağlıklı enerji paylaşımını yapamayacak.   

- Küçük ve basık klima odaları cihazla servis vermeyi zorlaştıracak filtre temizliği gibi en gerekli 
bakım işlemi bile sağlıklı yapılamayacaktır. 

 
- Küçük ve basık makine ve klima santral odalarında kanal ve boruların standartlara uygun 

montajı yapılamayacaktır, küçük hacimler yeterli sesi yutamayacaktır. Boru ve kanal 
devrelerine aksesuar montajı ve bakımı zor yapılacaktır, Basık ve dar hacimlerdeki bu 
zorlamalardan dolayı kanal ve boru devrelerinde kullanılan dirseklerin adeti artacaktır bu da 
pompa ve fanların basma yüksekliğini artıracak fan ve pompaların ses seviyeleri ve enerji 
giderleri artacaktır. 

- Kule gibi dış üniteleri temiz ve yapıda görüntü çirkinliğine yer açmayacak yerlere 
konulamayacaktır. 

- Temiz hava yapılar için hayati önem taşıdığına göre yapıya en uygun yerlerden toz duman gibi 
unsurlardan en uzak temiz yerlerden hava alınamayacaktır.  

- Klima mühendisinin arzusu dışında oluşan zorunlu kanal ve boru hatlarının montaj ve bakım 
maliyetleri artacaktır. Bu güzergahlarda yeterli açıklık yok ise su ve hava hızları artacak küçük 
kesitli kanallarda temizlik zorlaşacaktır. Kanal ve borular lüzumsuz yere bir birini keserek asma 
tavan kotunun düşmesine neden olacak, dirsek sayısı artacaktır. 

- Uygun yerlere konulmayan klima santralleri asma tavanlardaki kanal kargaşasını arttıracak ve 
düşük asma tavana yol açacaktır. 

- Pis suların bina içinde toplanması ve uzaklaştırılması uygun olmayan şartlarda gerçekleşecek; 
bina içinde pis su çukurları ve yağ tutucu gibi yerlerin lüzumundan fazlasını projelendirmek 
zorunda kalacaktır. 

- Yeterli havalık ve armatür ile donatılmamış olan pis su hatlarında koku riski oluşacaktır. 
- Yapıya yeterli taze hava dağılımı yapmakta zorlanacaktır,  
- Yapıdaki kirli havaları en uygun noktadan, uzaklaştırmak kolay olmayacaktır. Klima mühendis, 

egzoz havasının taze hava alış ağzından mümkün olduğunca en uzağa ve çatı seviyesine 
atmakta zorlanacaktır. 

 
Sonuç olarak mimarinin gelişim ile birlikte kurgulanmamış sistemler genellikle daha fazla enerji 
tüketirler, daha sesli cihaz ve sistemi içerirler, temizlik ve bakım kolay değildir. HBS ye katkı yapacak 
faktörler içerirler. 
 
b-Montaj aşaması 

 
Montaj aşamasındaki en önekli faktör temizliktir. HBS ye katkıda bulunmayacak bir HVAC tesisi ancak 
bir bütün olarak inşaatın da temiz olduğu bir şantiyede mümkündür.  
 

- Montaj öncesi klima malzemelerinin tamamı kuru ve temiz tozdan uzak bir depoda tutulmalıdır.  
- Borular kesinlikle kuru yerde depolanmalı ve boruluma yapılan alanlarda ıslak olmamalıdır.  
- Boruların uçları montaj yerine nakledilene kadar kapalı tutulmalı, mesai bitiminde açık boru 

uçları kapatılmalıdır.  
- Borulara toz ve benzeri kirleticiler girmiş ise vakumlu bir sistem veya basınçlı hava ile 

temizlenmelidir. Temizlik esnasında mecbur kalmadıkça kimyasal madde kullanılmamalıdır. 
- Kanal imalatında kullanılacak saclar veya asıma hazır kanallar suya toza maruz kalan 

alanlarda bekletilmemelidir. Kirlenmiş kanalları temizlemek çok zordur. Kanal içerisinden akan 
havanın doğrudan insanların solunum yoluna ulaştığı düşünülürse kanal temizliği ve bakımının 
ne kadar önemli olduğu görülür.  
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- Kanal içerisine ses kesmek veya daha başka amaçla kaplanan malzemeler lifli havaya uçucu 
madde aktaran cam-yünü türü malzeme olmamalıdır. Özel üretilmiş kanal ses izole malzemesi 
kullanılmalıdır. 

- Kanal izolesinde yapışkan tür izole çivisi kullanılıyor ise bu çivilerin yapıştırıldığı kanal 
yüzeyleri mutlaka yapıştırmadan hemen önce hafif nemli bir bez ile silinmelidir, aksi takdirde 
toz ve kir nedeni ile çiviler zamanla açılacak ve kanal izolasyonu dağılacaktır. 

- Kanal içine çıkma riski çok fazla olduğundan kesinlikle yapıştırma türü çiviler ile kaplama 
yapılmamalıdır, açılan bu kaplamalar havayı bloke edebilir veya kirletebilir. 

- Önceden montajı yapılmış tüm makine ve armatürler işletmeye alınana kadar üzerleri 
kaplanarak korumaya alınmalıdır. 

 
1.7. Tertip ve Temizliğin HBS ye etkisi 
 
Düzgün planlanmış çalışma alanları çalışma verimini etkiliyor. Dosyaların masalardan taştığı 
evrakların karışık şekilde dolaştığı dağınık ve tozlu bir ofis huzursuzluk kaynağıdır ve çalışana huzur 
vermez. Bu nedenle çalışma alanları çok güzel kurgulanmalı, evraklar insanların bulunmadığı 
odalarda düzgünce vakumlu temizliğe elverişli şekilde depolanmalıdır. 

 
- Dağınık kâğıt ve kitap yığınları sırf toz yaratmakla kalmıyor kolay temizlenemediği 

için toz birikimine neden olur. Kâğıt tozu ve diğer tozların giderilmesi için vakumlu temizleyici 
kullanılması tavsiye edilir. Vakumlar yüksek verimli filtreler ile donatılmalı veya su içerisine toz 
toplayan temizleme makineleri kullanılmalı. 

- Mekanik tesisatın temizliği ve bakımın çok önemlidir. 
- Yumuşak döşemelerin, halıların, perdelerin temizlenme şekil ve periyotları dikkatle 

planlanmalıdır.  Perdelerin düzenli yıkanması gereklidir. Temizlikte kullanılan maddeler HBS 
ye ilave potansiyel kaynak oluşturmamalıdır. 

 

 
Şekil 20. Hasta Bina 6 

 
- Halı, sandalye, koltuk gibi dokuma malzemeler soğuk şampuan lama metodu ile 

temizlenmeli. Eğer semptomlar devam ederse buharlı temizleme düşünülmeli.  
- Fotokopi makineleri; ayrı bir odada olmalı bu hacmin kirli hava tahliyesi bağımsız 

olmalı binada bulunan santral dönüş havasına karıştırılmamalı. Bu oda ve fotokopi makinesi 
düzenli temizlenmeli kimyasal ve kâğıt tozu yok edilmeli. 

- Yazıcılar; fotokopi makineleri kadar kirletici değiller, ancak sık sık temizlik yaparak 
oluşacak kâğıt tozu ve kimyasallar yok edilmeli. 

- Sert çalışma yüzeyleri kuru bir şekilde silinmemeli silmede kullanılacak malzeme 
mutlaka ıslak olmalı. Panjurlar günlük vakum gerektirir.    

- Sert taban yüzeyler; Bunlar fırçalanıp, nemli paspas ile paspaslanır ve parlatılır, 
parlak ve cilalanmış yüzeyler nemli paspas ile toz almaya yardımcı oluyor. 

- Camların içerden en az ayda bir kez dışardan yılda en az iki defa silinmesi 
gerekiyor.  
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- Bilgisayar donatımı, telefon v.s normal toz tutma alanlarıdır, bu cihazların ve 
kablolarının her gün nemli bezile silinmesi gerekir. 

- Tüm bu temizlik işlemlerini yapan aletlerin, vakum ünitelerinin, süpürge ve benzeri 
aletler zamanında bakımlarının yapılması ayrıca fırçaların, paspasların, toz toplayıcı torbaların 
ve benzeri malzemelerin yıprandığında zamanında değiştirilmesi ve bakımlarının yapılması da 
son derece önemlidir. 
 

1.8. Bakımın HBS ye Etkisi 
 
Bakım temizlikte birlikte bina sağlığını ve dolayısı ile çalışanları etkileyen en önemli faktörlerden 
birisidir. 
 
Binalar işlevlerine ve kapasitelerine göre muhtelif merkezi veya münferit klima ve tesisat sistemine 
sahiptir. Çok büyük olan ofis ve benzeri binalarda teknik servis tüm bakım işlerini yapmakta ve klima 
sistemi ile birlikte diğer binaya hayat veren mekanik ve elektrik donanımlarının çalışmasını 
sağlamaktadırlar. Genellikle teknik servis hizmetleri her binanın kendi bünyesinde bulunan ekiplerle 
sağlanmaktadır. Çoğu teknik servis ve bakım elemanları inşaat döneminden kalmakta dolayısı ile 
asma tavan altında kalan boru ve kanal güzergâh ve armatür yerlerini çok iyi bilmektedirler. Bu tür 
teknik servis elemanlarının sağlamış olduğu hizmetler dışarıdan servis alınarak yapılan bakım ve 
servis hizmetlerine göre daha başarılı ve daha sağlıklıdır. 
 
Dışardan servis veren firma sayısı son yıllarda artmaya başlamıştır, bu tür hizmeti veren elemanlar 
binaları kolay tanıyamazlar ve sistemleri kolayca algılayamazlar. Özellikle As-Built gibi projelerin 
bulunmadığı binalarda binadaki boru ve kanal güzergâhları ile kanal ve borulara ait armatürlerin 
yerlerini kolay kolay bulamazlar ve servis veremezler. 

 
Bakım, özellikle klima ve tesisat sistemlerinde bakım kitaplar dolusu program ve ayrıntı gerektirecek 
kadar geniş ve kapsamlı bir konudur. Kaba başlıklarla mutlaka olması gereken işler; 

 
- Çok planlı ve periyotlara ayrılmış bakım programı. 
- Bakım esnasında doğru bakım prosedürünün izlenmesi. 
- Mutlaka her cihazın bakımını deneyimli kişiler yapmalı.   
- Her bakım sonunda arıza listeleri nedenleri, arızada yapılan işler, sonuç ve tarihlerini 

içeren detaylı bakım cetvelleri hazırlanmalı veya mevcut cetvellere işlenmeli 
- Bakım esnasında üretici firmanın görüşü firmanın önerdiği yedek parça, yağ, filtre, 

rulman, kayış ve benzeri yedek parçaların kullanılması 
- Tavsiye edilen aralıklarda kullanılan malzemelerin yenilenmesi,  
- Hayati öneme sahip olan malzemeler mutlaka binaya ait teknik servisin stoklarında 

bulundurulmalı 
- Yedek olarak kurulmuş fan, pompa gibi cihazlarda eş zamanlı kullanım sağlanarak 

bu aletlerin karıncalanma ve paslanmaları önlenmeli 
- Özellikle hava filtreleri tavsiye edilen aralıklarla yenilenmeli, kullanıldığı yer çok 

olumsuz şartlarda ise bu süre üretici firmaların verdiği sürelerden kısa tutulmalı 
- Soğutma sistemi gibi boru ve armatürleri terlemeye maruz olacak sistemlerde 

izolasyon bakımı çok önemlidir, izoledeki delik ve yırtıklar bu yüzeylerde terlemeye ve dolayısı 
ile borularda ve armatürlerde çürümeye neden olur. Yine bu terleme sonucunda biriken sular, 
etrafta bakteri üremesine yol açacaktır.  

- Soğutma kuleleri, “legionella” hastalığının en önemli kaynağı olarak bilinir, bu 
nedenle özel bakım ve kontrol gerektirir, bu kapalı devredeki kule suyu sürekli kontrol 
edilmelidir 

- Yoğuşma sularını toplayan tavalar ve bunların tahliye hatları sürekli denetlenmeli 
suyun tahliye edilmesi bir yerlerde birikmesi engellenmelidir.  

- Pompa salmastralarından ve boru ek yerleri ile armatür bağlantı noktalarından su 
kaçağına bir damlada olsa asla müsaade edilmemeli. 

- Prüjör ve diğer hava alma maksadı ile yerleştirilen cihazlardan atılan sular ortama 
bırakılmamalı makine dairelerine yayılmadan ve ortamda buharlaşmadan tahliye edilmelidir. Bu 
tahliye boruları üzerine konulacak şeffaf hortum veya gözetleme camları ile suyun akışı 
izlenmelidir. 
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- Makine dairelerine bırakılan her su zerresi ve buharın burada bulunan cihazları 
yıpratacağı unutulmamalıdır. Tüm makine ve klima dairelerinin son derce kuru ve temiz olması 
sağlanmalıdır. Maalesef ülkemizde zemini ıslak, ya da su birikintisi dolu makine daireleri 
çoğunluktadır. 

- Kapalı devrelerde dolaşan suların PH ve diğer kimyasal denetimleri her gün yapılmalı 
ve istenmeyen şartlardaki suyun boruları ve sistemi kirletmesi ya da eritmesi önlenmelidir. 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmadan da görüleceği gibi, insanlar için çevresel yaşam koşulları son derece sınırlı bir sıcaklık 
aralığı ve bu sıcaklığa bağlı nem ve benzeri parametrelerle ilgilidir. Yaşanan ortamdaki hava kalitesi 
ve diğer gürültü ışık gibi faktörler, bina üzerinde olumlu ve olumsuz bir dizi etki yaratmaktadır. Sağlıklı 
binaların yaratılmasında klima mühendislerine sistem seçiminden başlayarak, projelendirme ve 
montajda büyük sorumlulukları vardır. 
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ÖZET 
 
Fotovoltaik panellerin güç üretimi panel sıcaklığıyla ters orantılıdır. Güneş ışınımının yüksek olduğu 
zaman dilimlerinde panel yüzeyinden uzaklaştırılamayan ısıl enerji panel sıcaklığının artmasına ve 
elektrik üretim veriminin düşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle fotovoltaik panelin düşük 
sıcaklıklarda tutulması için kontrol edilmesi aktif veya pasif ısıl kontrolcüler uygulanmaktadır. Bu 
çalışmada panel arka yüzeyine uygulanan farklı tip faz değişim malzemelerinin ve hazne kalınlıklarının 
panel sıcaklığı üzerine etkisi sayısal olarak modellenmiştir. Elde edilen sayısal sonuçlara göre panel 
kalınlığının artması duyulur ısı kapasitesini arttırmakta ve sistem verimi olumlu yönde etkilenmektedir. 
Diğer taraftan faz değişim malzemesi erime sıcaklığının panel referans sıcaklığına yakın olması 
durumunda ısıl kontrolcünün etkin olduğu tespit edilmiştir. 1 cm kalınlığında RT28HC kullanılmasıyla 
5°C civarında sıcaklık düşümü elde edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik panel, ısıl kontrol, faz değişim malzemesi, sayısal modelleme  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Electricity generation of a photovoltaic panel is adversely proportional to the panel temperature. When 
the incident solar radiation is above a critical level, the excessive heat could not be extracted from the 
panel surface through the ambient. As a result, the panel temperature increases and the electricity 
generation efficiency reduces. In order to maintain the panel surface at lower temperatures, close to 
the reference temperature, active or passive thermal controllers are implemented. In the current work, 
phase change materials (PCMs) with different melting temperatures and enclosure thicknesses are 
applied at the rear side of the photovoltaic panel. The influences of the usage of PCMs on the panel 
surface temperature are determined numerically. Results show that increasing the thickness of the 
PCM enclosure improves the sensible heat storage capacity and consequently, the efficiency 
enhances. On the other hand, the thermal controller becomes more effective when the PCM melting 
temperature is close to the reference temperature of the PV. With the implementation of 1 cm of 
RT28HC, the maximum temperature of the PV reduces by 5°C.    
 
 
Key Words: Photovoltaic panel, thermal control, phase change material, numerical modeling. 
 
 
 

Numerical Modelling of Building Integrated Photovoltaic Panel 
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1. GİRİŞ 
 
Güneş, dünyada yaşam döngüsünü sağlayan temel etkendir ve tüm canlılar için vazgeçilmez bir enerji 
kaynağıdır. Sahip olduğu başlıca özelliklerden biri olan doğal olarak var olabilirliği, herhangi bir çıkarım 
işlemine gereksinim duyulmaması, insanoğlunun bu kaynaktan tarih boyunca farklı amaçlarla 
yararlanmasını sağlamıştır. Dünya üzerine Güneş tarafından ortalama olarak her metre kare başına 
1700 kWh'lik enerji üretebilecek kadar güneş ışınımı düşmektedir [1]. Dünya yüzeyine düşen bu güneş 
enerjisi miktarı ile var olan küresel enerji ihtiyacının 10000 katı kadar enerji elde edilebilir [1]. Güneş 
enerjisine erişim coğrafi konuma bağlı olup, ülkemiz bu açıdan önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca 
ışınım sayesinde yarattığı sıcaklık da Güneş'in bir enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlamaktadır. 
Güneş'in sağladığı bu imkândan çeşitli yöntemler kullanılarak sıcak su eldesi, ısıtma, soğutma ve 
elektrik üretiminde yararlanılmaktadır. 
 
Güneş’ten gelen büyük potansiyele sahip ışınımın doğrudan elektrik enerjisine çevrilmesinde 
fotovoltaik paneller önemli rol oynamaktadır. Fotovoltaik paneller, hücreler halinde bulunan yarı-iletken 
malzemelerin üzerine güneş ışınımının düşürülmesiyle elektrik enerjisi üreten sistemlerdir. Yarı-iletken 
malzemenin üzerine gelen güneş ışınımının sahip olduğu enerji ile elektronlar bağlarından kurtularak 
serbest hale geçer ve bu sayede elektrik akımı üretilmiş olur. Elektriğin bu şekilde üretimi çevre 
kirliliğine sebep olmaması açısından diğer yöntemlerden daha çevre dostudur. Fotovoltaik panel 90 g-
CO2/kWh gibi düşük karbondioksit salınım oranları ile elektrik üretimi yapabilirken, kömürden elektrik 
üretiminde 1000 g-CO2/kWh gibi 10 kat daha yüksek karbondioksit salınımı ile elektrik üretimi 
yapılmaktadır [2]. Enerji üretim/tüketim zincirinde meydana gelen en temel kayıp santrallerde üretilen 
enerjinin kullanım alanlarına aktarılması sırasında oluşur. Fotovoltaik paneller çalışırken güneş 
ışınımından yararlandığı için herhangi bir hammadde alınmasına ihtiyaç duymamaktadır. Bu yüzden 
işletme maliyetleri çok düşük seviyelerde yer almaktadır.  
 
2014 verilerine göre dünyada binalardaki elektrik tüketimi %31,3’lük büyük bir paya sahiptir [3]. 
Fotovoltaik panellerin düşük işletim maliyetine sahip olması, şebekeye ihtiyaç duymadan bölgesel 
olarak enerji üretebilmesi gibi nedenlerle binalara entegre şekilde fotovoltaik panel kullanımı 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu sayede kullanım yerinde üretim yapılarak enerji iletiminde meydana 
gelen kayıplar en aza indirilebilir. Fotovoltaik panellerde enerji üretimi üç temel faktöre bağlıdır; 
 

• Panelde kullanılan yarı iletken malzemenin cinsi, 
• Güneşten gelen ışınımın şiddeti, 
• Hücrenin işletme sıcaklığı 

Ancak bunların yanında ortam sıcaklığı, hava şartları gibi mevsime bağlı parametrelerle birlikte panel 
konumu ve panel camının temizliği de verim için önemli etkenlerdir. Bu nedenle panel seçimi 
yapılırken bu etmenler göz önüne alınmalıdır. Mevcut yarı-iletken teknolojisi ile panellerin verimi %15-
25 arasında değişmektedir. Bu verim değerleri referans çalışma koşullarında elde edilebilmektedir. 
Panelin güneş ışınımı alması ile güneşten gelen enerjinin bir kısmı elektrik enerjisine dönüşürken bir 
kısmı da ısı enerjisi olarak açığa çıkar. Bu da verimi düşüren en temel faktör olan işletme sıcaklığını 
etkilemektedir [4]. Panelin işletme sıcaklığının artışı ile elektrik üretimi arasındaki katsayı β ile 
tanımlanmaktadır. Fotovoltaik panellerde işletme sıcaklığının 1°C artışına karşılık elektrik üretiminde 
%0,2 ile %0,3 arasında azalma meydana gelmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan yarı-
iletken malzemeler için sıcaklık katsayıları ve referans sıcaklıklar Tablo 1'de verilmektedir [5]. 
 
Tablo 1 Farklı tip paneller için sıcaklık katsayıları ve referans sıcaklıktaki verim değerleri [5] 
 

Fotovoltaik 
Panel Tipi 

ηref 
(%) 

βref 
(% K-1) 

Tref 
(°C) 

c-Si 12,4 0.392 25 

a-Si 5 0.110 25 

CIGS 13,3 0.353 25 

CdTe 27,9 0.205 25 
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Literatürde fotovoltaik panelin işletme sıcaklığını düşürerek güç üretimini uygun aralıkta tutmak için 
çeşitli çözüm yolları uygulanmaktadır. Son yıllarda fotovoltaik sıcaklığının kontrolü için uygulanan en 
önemli iki yöntem faz değişim malzemesinin panele entegresi ve hava kanalları içerisinden zorlanmış 
taşınım ile fazla ısının alınmasıdır [6]. Hava (veya su) kanalı entegrasyonu yoluyla ısının yüzeyden 
atılması ilave fan (veya pompa) gücü gerektirmenin yanı sıra hava akışına imkân veren açıklıkların da 
bulunmasını gerektirmektedir. Ancak bina çatı veya yan duvarlarına direkt monte edilen fotovoltaik 
panel uygulamalarında panel arkasındaki taşınım etkisi ortadan kalkmakta ve atık ısı panel yüzeyinin 
ısınmasına neden olmaktadır. Faz değişim malzemeleri (FDM) belirli bir hacim içerisinde ısıl enerjinin 
depolanması için kullanılan maddelerdir. Özellikle son yıllarda çeşitli ısıl kontrol uygulamalarında da 
kullanılan FDM’ler ısıl yükün etkidiği dönemde sistemdeki atık ısıyı absorbe ederek ısıl sistemin 
istenen sıcaklık aralığında tutulmasını sağlamaktadır. Faz değişimi sırasında meydana gelen hacim 
değişiminin az olması nedeniyle uygulamada genellikle katı-sıvı faz değişimli ısıl enerji depolama 
yöntemi tercih edilmektedir. FDM, atık ısıyı emerken katı fazdan sıvı faza geçmektedir.  Yükün ortadan 
kalktığı ve sistem sıcaklığının faz değişim noktasının altına düştüğü zaman diliminde ise FDM tekrar 
katı faza geri dönmektedir. FDM’lerin faz değişim gizli ısısı duyulur ısı değişimine kıyasla oldukça 
yüksektir. FDM’lerin bu özelliğinden yararlanarak fotovoltaik panellerde işletme sıcaklığının yüksek 
seviyelere ulaşmasını engellenebilir. Huang vd. [7] faz değişim malzemesi uygulanmış fotovoltaik 
panelin ısıl davranışını ortaya koymak için doğal taşınım etkilerinin de göz önüne alındığı 
matematiksel bir model geliştirmiştir. Bunun yanı sıra oluşturulan sayısal modelin doğruluğunu 
değerlendirebilmek için küçük ölçekli bir test düzeneğinde de doğrulama deneyleri gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma sonucunda faz değişim malzemeli panelin sıcaklığının 150 dakika boyunca 33°C altında 
tutulduğu gözlemlenmiştir. Burada kullanılan faz değişim malzemesinin erime sıcaklığı 26,6°C olarak 
belirlenmiştir. Aynı ekibin diğer bir çalışmasında ise aynı sayısal kod kullanılarak farklı kanat 
uzunlukları, kanat malzemeleri ve ışınım şiddetleriyle panel sıcaklığının zamana göre değişimi 
incelenmiştir. Bu çalışmaya göre, faz değişim malzemesi olarak RT25 kullanılan kanatlı panel 
uygulamasında düz plakalı tasarımlara göre 30°C'lik sıcaklık farkı elde edilmiştir [7]. Mahamadul vd. 
[8] Malezya iklim koşulları için fotovoltaik panellerde faz değişim malzemesi kullanımını araştırmıştır. 
Sayısal analizler ve deneysel araştırmalar sonucunda 0,02 m kalınlığındaki RT35 tip faz değişim 
malzemesinin panele entegrasyonuyla modül yüzey sıcaklığının 10°C azaltıldığı belirleniştir. Dubey 
vd. [9] panel çalışma sıcaklığının elektrik üretim performansı üzerine etkisini tanımlayan farklı verim 
denklemlerini derlemiştir. Bunun yanı sıra, fotovoltaik güç üretim sistemlerinin dünya genelindeki güç 
üretim potansiyellerini gösteren dağılım grafiklerini oluşturmuşlardır. Coğrafi konum, ışınım şiddeti ve 
çevre sıcaklığının fotovoltaik panel güç üretim potansiyeli üzerine etkisi ortaya konmuştur. Buna göre, 
yüksek rakımlı bölgelerde dış ortam sıcaklığının düşük olması nedeniyle fotovoltaik panelin daha 
yüksek performansa sahip olduğu vurgulanmıştır. Stropnik vd. [10] faz değişim malzemeli fotovoltaik 
panelin ısıl davranışını hem kontrollü deneylerle hem de TRNSYS paket programı yardımıyla sayısal 
olarak incelemiştir. Fotovoltaik panel tipi CS6P-M, faz değişim malzemesi ise RT28-HC olarak 
seçilmiştir. Isıl kontrolcü olmayan fotovoltaik panel ile faz değişim malzemesi kullanılan fotovoltaik 
panelin sıcaklıkları karşılaştırılmıştır. FDM kullanılması durumunda maksimum panel sıcaklığının 
35,6°C azaltıldığı tespit edilmiştir. Simülasyon sonucunda ise FDM içeren fotovoltaik panel veriminin 
Ljublijana şehri için yıllık %7,3 arttığı gözlemlenmiştir.  
 
Bu çalışmada, İzmir iline ait Nisan ayı ortalama meteorolojik veriler kullanılarak farklı tip fotovoltaik 
panellerin ısıl davranışı sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal model ANSYS-FLUENT paket 
programında 1-boyutlu olarak oluşturulmuş ve panele ait güç üretimi ve zamana bağlı sınır koşulları 
için kullanıcı tanımlı fonksiyonlar (UDF) geliştirilmiştir. Panel yüzey sıcaklığının referans sıcaklık değeri 
civarında tutulması için panel arka yüzeyine farklı kalınlıklarda (1 cm, 2 cm ve 4 cm) faz değişim 
malzemesi hazneleri yerleştirilmiştir. Hazne kalınlığının yanı sıra kullanılan faz değişim malzemesinin 
erime sıcaklığının panel performansı üzerine etkisi ortaya konmuştur.  
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2. MATERYAL VE METOT 
 

2.1. Problemin Tanımı 
Çalışma kapsamında incelenen 1-boyutlu matematiksel model Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir. 
Fotovoltaik paneli (FVP) oluşturan temel bileşenler şu şekilde sıralanabilir; (i) koruyucu cam, (ii) anti-
reflektif kaplama, (iii) fotovoltaik hücre, (iv) EVA, (v) alüminyum panel ve (vi) Tedlar [11]. Panelin aşırı 
ısınmasını engellemek için panelin alt yüzeyine faz değişim malzemesi (FDM) içeren hazne 
yerleştirilmiştir. Hazne malzemesinin kalınlığı ihmal edilirken panel ile FDM arasındaki temas direnci 
göz ardı edilmiştir. Faz değişim malzemesi erime sıcaklığının ve hazne kalınlığının panel sıcaklığı 
üzerine etkisi geliştirilen matematiksel model yardımıyla elde edilmiştir.  

 
Şekil 1 Fotovoltaik panel (FVP) ve FDM’den oluşan matematiksel model 

Tablo 2’de katman kalınlıkları ve ısıl özellikleri listelenmiştir. Anti-reflektif kaplama kalınlığı diğer 
katmanlara kıyasla çok ince olduğundan ihmal edilmiştir. Çalışmada 28°C, 31°C ve 35°C erime 
sıcaklığına sahip üç farklı FDM incelenmiştir. Ele alınan FDM’lere ait termofiziksel özellikler Tablo 3’te 
verilmektedir [12]. 
 
Tablo 2 FVP katmanlarının özellikleri [11] 

FVP 
 Katmanları 

Yoğunluk ρ 
(kg/m3) 

Isıl İletkenlik k 
(W/mK) 

Özgül Isı cp 
(J/kgK) 

Kalınlık, t 
(m) 

Cam 3000 1,8 500      0,003 
Anti-Reflektif Kaplama 2400 32 691    100 x 10-9 

Fotovoltaik Hücre 2330 148 677    225 x 10-6 

Eva 960 0,35 2090    500 x 10-6 

Alüminyum 2700 237 900      10 x 10-6 

Tedlar 1200 0,2 1250       0,0001 

        
Tablo 3 Faz değişim malzemelerinin termofiziksel özellikleri [12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Çözüm Yöntemi 

Özellik 
RT28HC RT31 RT35HC 

Sıvı Katı Sıvı Katı Sıvı Katı 
Terime (ºC) 28 31 35 
hsf (J/kg) 250000 250000 240000 
c (J/kgK) 2000 2000 2000 
ρ (kg/m3) 770 880 770 880 770 880 
k (W/mK) 0.2 0.2 0.2 

FVP 

FDM 

Igüneş qışınım 

Δt y 

x 

qtaşınım 
 Cam 

Anti-reflektif Kaplama 
Fotovoltaik Hücre 

EVA 
Alüminyum 

Tedlar 
H 
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Fotovoltaik panelin hücre kısmı dışında kalan katmanları için (cam, EVA, alüminyum ve Tedlar) 
zamana bağlı sıcaklık dağılımının çözümlenmesi için enerji denklemi aşağıdaki forma indirgenebilir, 

( ) TcT k
t x x
ρ∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 

         (1) 

Hücre katmanında ise kontrol hacmine etki eden güneş ışınımı ve elektrik üretimi enerji denklemi 
içerisine kaynak terim olarak dahil edilmektedir, 

( ) out gen
TcT k P Q

t x x
ρ∂ ∂ ∂  ′′′ ′′′= − + ∂ ∂ ∂ 

        (2) 

burada hacimsel güç üretimi ve ısıl kaynak terim şu şekilde tanımlanır: ( )out PV PV solarP t Iη at′′′ × = ×  ve 

( ) ( )1gen PV PV solarQ t Iη at′′′ × = − × . Panel verimi ise sıcaklığa bağlı olarak elde edilmektedir, 

( )1PV ref ref PV refT Tη η β = − −           (3) 
Faz değişim malzemesi içerisindeki sıcaklık dağılımının çözümlenmesi için etkin ısı kapasitesi (ρc) 
yaklaşımı uygulanmıştır [13]. Bu yaklaşımda, faz değişiminin yapay bir sıcaklık aralığında (2δTm) 
gerçekleştiği kabul edilerek, ara faz için ısı kapasitesi değeri gizli ısı cinsinden tanımlanmaktadır,  

( )

( )
( ) ( )

( )

 
2 2

 

m ms

s
m m m m

m

m ml

l

c T T T

c c HC T T T T T T
T

c T T T

ρ δ

ρ ρ
δ δ

δ
ρ δ

 < −

 ∆

= + −
+

≤ ≤ +

 > −

     (4) 

Panelin (veya FDM’nin) bina cephesine temas eden yüzeyi ısıl olarak yalıtım kabul edilmiştir. Panelin 
dış ortama açık yüzeyinde ise güneş ışınımının yanı sıra taşınım ve ışınımla ısı transferi göz önüne 
alınmıştır, 

solar convection radiation
y H

dTk q q q
dy =

′′ ′′ ′′− = − −         (5) 

Taşınımla ısı geçişi terimi doğal ve zorlanmış taşınım etkilerinden oluşmaktadır. Literatürden alınan 
[14] bağıntılardan yola çıkarak ANSYS-FLUENT paket programına kullanıcı tanımlı fonksiyonlar (UDF) 
tanımlanmış ve anlık rüzgar hızı, dış ortam sıcaklığı ve cam dış yüzey sıcaklığı gibi veriler üzerinden 
taşınım katsayısı belirlenmiştir. İzmir ili Nisan ayına ait dakikalık güneş ışınımı, rüzgar hızı ve dış 
ortam sıcaklığı ölçümleri indirgenerek aylık ortalama değişimler elde edilmiştir. Şekil 2’de Nisan ayının 
ölçüm yapılan tüm günlerine ait anlık güneş ışınımı ve dış ortam sıcaklığı değişimleri ile aylık ortalama 
eğrileri gösterilmektedir.  

 

 
   (a)             (b) 

Şekil 2 İzmir İli Nisan ayı (a) anlık güneş ışınımı ve (b) dış ortam sıcaklığı  

 
Eşitlik (1) – (5) ile verilen denklemler ANSYS-FLUENT paket programında zamana bağlı 
çözümlenmiştir. FDM içerisindeki doğal taşınım etkileri ihmal edildiğinden ısı transfer mekanizması 
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iletimdir. Bu nedenle zaman adımı olarak 60 s alınmıştır. İteratif çözümde her bir zaman adımı için 
enerji denkleminin artık teriminin 10-8 değerinin altına inmesi sağlanmıştır. Matematiksel çözüm 
yönteminin zaman adımından ve ağ sayısından bağımsızlığı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yöntemin 
doğruluğunu test etmek için ise literatürden seçilen sayısal modellerle karşılaştırma yapılmıştır. Bu 
sonuçlar yazarların daha önceki çalışmasında sunulmaktadır [15]. 
 
 
 
 
3. BULGULAR 
FDM içeren fotovoltaik panelin ısıl davranışını detaylı olarak sunabilmek için sonuçlar hem zamana 
bağlı hem de konuma bağlı olarak elde edilmiştir. Şekil 3’te FDM’li ve FDM’siz CIGS tip fotovoltaik 
panelin zamana bağlı sıcaklık değişimleri sunulmaktadır. FDM uygulanmayan panel (FVP) en yüksek 
sıcaklığa öğleden sonra 14:00 civarında ulaşmaktadır. Panelin maksimum sıcaklığı 34,18°C olarak 
belirlenmiştir. Panel arkasına 1 cm, 2 cm ve 4 cm olmak üzere üç farklı kalınlıkta FDM haznesi 
uygulanmıştır. FDM kalınlığından bağımsız olarak, düşük erime sıcaklığına sahip FDM’lerin, 28°C ve 
31°C gibi, panel arkasına uygulanmasıyla birlikte panel sıcaklığının azaldığı ve maksimum sıcaklığın 
referans sıcaklığa doğru düştüğü görülmektedir. Erime sıcaklığı 35°C olan FDM’ye ait sonuçlar 
incelendiğinde ise hazne kalınlığıyla sıcaklık değişimi arasında önemli bir etkileşim olduğu 
görülmektedir.  

 
                      (a) 1 cm FDM      (b) 2 cm FDM 

 
           (c) 3 cm FDM 

Şekil 3. CIGS tip FVP sıcaklığının zamanla değişimi 
 
Şekil 3(a)’dan da görüldüğü gibi FDM’siz FVP ile 1 cm kalınlığında RT35HC uygulanan panel arasında 
gözle görülür bir fark yoktur. Panelin bu çalışma koşulunda ulaştığı maksimum sıcaklık 34°C civarında 
olduğundan erime sıcaklığı bu değerin üzerinde bir FDM kullanımı etkin olmamaktadır. Maksimum 
sıcaklık değerinin altındaki FDM’ler ise faz değişim işlemi gerçekleştirerek panel yüzeyinden ısıl 
enerjiyi hem duyulur hem de gizli olarak çekebilmektedir. RT35HC tipi FDM, 2 cm ve üzeri hazne 
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kalınlıkları için etkin olabilmektedir. Yüksek sıcaklığa sahip FDM’nin en belirgin etkisi 4 cm hazne 
kalınlığı için gözlemlenmiştir. Bu kalınlık için RT35HC ve RT31 sonuçları birbiriyle benzeşmektedir. 
FDM kalınlığının artmasıyla birlikte malzemenin duyulur ısıl depolama özelliğinin de artması iki durum 
arasındaki yakınlaşmanın sebebi olabilir.  
 
FDM uygulanan panellerde elde edilebilecek maksimum sıcaklık düşümü değerleri Şekil 4’te 
verilmektedir. CIGS ve c-Si tip paneller için elde edilen sonuçlar sırasıyla Şekil 4(a) ve Şekil 4(b)’de 
sunulmuştur. Seçilen panel tipleri için elektrik dönüşüm verimi ve sıcaklık katsayısı (β) birbirine yakın 
olduğundan sonuçlar arasında belirgin bir fark görülmektedir. Her iki panel için de en yüksek sıcaklık 
düşümü 28°C erime sıcaklığına sahip FDM için elde edilmiştir. FDM erime sıcaklığı arttıkça maksimum 
sıcaklık değerindeki düşüş etkisini kaybetmektedir. Yüksek erime sıcaklıklarına sahip FDM 
kullanımında sıcaklık düşüşü elde etmek için hazne kalınlığının arttırılması gerektiği açıktır. Ancak 
sistemin ekonomik açıdan da avantaj sağlaması için yatırım maliyetinin de düşürülmesi gerekmektedir. 
Bu bağlamda, ilk yatırım maliyetleri de düşünüldüğünde, 1 cm kalınlığında RT28HC uygulanan 
fotovoltaik panelin en etkin ısıl kontrolcü olduğu görülmektedir.  
 

                  
             (a) CIGS        (b) c-Si 

Şekil 4. FDM erime sıcaklığının maksimum sıcaklık üzerine etkisi 
 
FDM haznesinin etkinliğini belirlemek için tek gösterge elde edilen sıcaklık düşümü değildir. Etkin bir 
FDM kullanımının söz konusu olabilmesi için, FDM kütlesinin tamamının faz değiştirmesi 
(erime/donma) beklenmektedir. FDM içerisindeki yerel sıcaklık değişimleri üzerinden FDM tipi ve 
kalınlığına bağlı olarak ısıl etkinlik yorumlanabilir. Şekil 5’te FDM’siz ve 4 cm FDM içeren fotovoltaik 
paneller içerisindeki konuma bağlı sıcaklık değişimleri saat 10:00 ila 22:00 arasında seçilen anlar için 
sunulmaktadır. Şekil 5(a) FDM’siz FVP’ye ait yerel sıcaklık dağılımını göstermektedir. Saat 10:00’da 
26°C’nin altında olan panel sıcaklığı 12:00’da 32°C, 14:00 ise 34°C’ye artmaktadır. Panelin ince 
olmasından dolayı (3.835 mm) kalınlık boyunca sıcaklık değişimi oldukça düşüktür. FDM’siz FVP için 
üniforma yakın sıcaklık dağılımının olduğu söylenebilir. 4 cm kalınlığında RT28HC, RT31HC ve 
RT35HC uygulanan FVP’lere ait yerel sıcaklık değişimleri ise sırasıyla Şekil 5(b), 5(c) ve 5(d)’de 
sunulmaktadır. Erime sıcaklığı 28°C olan FDM (RT28HC) kullanıldığında saat 10:00 için FVP kalınlığı 
boyunca sıcaklığın 20°C civarında olduğu görülmektedir. FDM’nin içerisinde ise yüksek bir sıcaklık 
gradyanı olup yalıtım yüzeyinde sıcaklık 14°C’nin altındadır. Bu sonuç FDM’nin iki yönlü ısıl kontrolcü 
özelliğine vurgu yapmak açısından oldukça önemlidir. Gündüz ile gece sıcaklık farkının yüksek olduğu 
durumlarda FDM aşırı soğuma yaptığından içerisinde duyulur “soğu” depolanabilmektedir. FDM kütlesi 
arttıkça duyulur “soğu” kapasitesi de artacaktır. Sistem içerisinde geceden depolanan “soğu” 
nedeniyle FDM’nin ısınması oldukça yavaştır. Saat 12:00’da FVP sıcaklığı 27°C olarak elde edilirken, 
yalıtım yüzeyindeki FDM sıcaklığı 19°C’dir. Saat 12:00’dan 14:00’a kadar geçen iki saatlik dilimde 
sıcaklık 30°C’nin altında kalmıştır. FDM’li ve FDM’siz durumlar mukayese edildiğinde saat 12 ile 14 
arasında FDM’li sistem ile FVP sıcaklığının 5°C daha düşük tutulabildiği görülmektedir. Güneş ışınımı 
etkisinin azaldığı 18:00’dan itibaren FDM’siz FVP sıcaklığı 22°C altına inmektedir. FDM uygulanan 
FVP’nin içerisinde ısıl enerji depolandığından soğuması daha uzun zaman almaktadır. Saat 18:00’da 
sistem içerisindeki sıcaklığın 26°C ile 28°C arasında değiştiği görülmektedir. FVP malzemesinin 
kalınlığı ve ısı kapasitesi düşük olduğundan FDM’ye göre daha hızlı soğumaktadır. Saat 20:00’da FVP 
sıcaklığı 18°C altına inerken FDM’nin yalıtım ucunda sıcaklık 26°C civarındadır. FDM sıcaklığı ancak 
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saat 24:00’te 14°C’’nin altına düşmektedir. FDM uygulanmayan FVP’de ise 24:00’da panel sıcaklığı 
10°C’nin çok altındadır. FDM erime sıcaklığının artmasıyla birlikte panel sıcaklıklarının ötelendiği 
görülmektedir. RT31 için maksimum sıcaklık 30°C’nin üstüne çıkarken, RT35HC için maksimum 
sıcaklık 32°C olarak tespit edilmiştir. Yerel sıcaklık dağılımları incelendiğinde, RT31 ve RT35HC 
uygulanan sistemlerde faz değişim malzemesinin erimediği tespit edilmiştir. RT28HC ise saat 14:00 ila 
16:00 arasında erirken, 18:00’dan itibaren katı faza geçmiştir.  
 

 
               (a) FDM’siz fotovoltaik panel    (b) FVP / 4 cm RT28HC 
 

 
(c) FVP / 4 cm RT31    (d) FVP / 4 cm RT35HC 
 

Şekil 5. Panel kalınlığı boyunca sıcaklık değişimleri 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
Fotovoltaik panelin elektrik üretim veriminin panel sıcaklığı ile ters orantılı olduğu bilinmektedir. 
Panelin referans sıcaklığa yakın değerlerde tutulması için literatürde farklı uygulamalar mevcuttur. Bu 
çalışmada pasif ısıl kontrolcü olarak panel arka yüzeyine faz değişim malzemesi kullanılmıştır. 
Özellikle bina entegreli fotovoltaik paneller gibi panel arka yüzeyinde hava taşınımının sınırlı veya hiç 
olmadığı uygulamalarda bu yöntem oldukça avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmada elde edilen belli 
başlı sonuçlar şu şekilde sıralanabilir: 
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• FDM erime sıcaklığının panel referans sıcaklığına yakın olması ısıl kontrolcünün performansını 
arttırmaktadır, 

• Isıl kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak için FDM içerisinde depolanan ısıl enerjinin dış ortama 
atılması gerekmektedir. Bu nedenle gündüz ile gece sıcaklık farkının yüksek olduğu çalışma koşulları 
avantaj sağlayabilir, 

• Bu çalışma için en yüksek sıcaklık düşümü 1 cm kalınlığında RT28HC uygulaması durumunda elde 
edilmiştir. Elde edilen sıcaklık düşümü 5°C’tir. Bu sıcaklık düşümüne karşılık güç üretiminde %1,7 artış 
sağlanmaktadır. 

• Nisan ayı için yapılan bu çalışma farklı mevsim koşulları için genişletilmeli ve yıllık bazda FDM’li 
sistemin güç üretimine katkısı ortaya konulmalıdır. 
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ÖZET 
 
Son yıllarda nanoakışkanlar üzerine olan çalışmalar artmış ve nanoakışkanların ısıl özelikleri ve ısı 
transferi kabiliyetleri önem kazanmıştır. Nanoakışkan özelliği kazandırılmış ısı transferi akışkanlarının 
iletkenliği, performans geliştirilmesi için önemli bir etken olmuştur. Bu çalışmada metal ve metal oksit 
nanoakışkanların içerikleri, termofiziksel özelikleri ve enerji ve yenilenebilir enerji uygulamalarında 
kullanılabilirliği üzerine bilgiler verilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Nanoakışkanlar, termofiziksel özelikler 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In recent years, studies on nanofluids has increased and the thermal properties of nanofluids and their 
heat transfer abilities have gained importance. Conductivity of nanofluids has been an important factor 
for improving performance. In this study, the contents of metal and metal oxide nanofluids, their 
thermophysical properties, and their usefulness in energy and renewable energy applications were 
given. 
 
Key Words: Nanofluids, thermophysical properties. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Isı aktarımı için mühendislik uygulamalarında geleneksel olarak kullanılan su, etilen glikol ve motor 
yağı gibi düşük ısıl iletkenliğe sahip akışkanların ısıl iletkenliğinin arttırılması için birçok çalışma 
yürütülmüştür [1]. Isıl iletkenliğin arttırılma çalışmalarında, Tablo 1’de verilen, ısıl iletkenliği bu belirtilen 
akışkanlardan daha yüksek olan metal veya metal olmayan bazı katı veya akışkan maddeler 
kullanılmıştır.  
 
Tablo 1.Çeşitli katıların ve akışkanların ısı iletim katsayıları [2] 
 Malzeme Isı İletim Katsayısı (W/mK) 
Metalik Katılar Bakır 401 
 Alüminyum 237 
Metalik Olmayan Katılar Silikon 148 
 Alümina (Al2O3) 40 
Metalik Akışkanlar Sodyum (644 K) 72,3 
 Su 0,613 
Metalik Olmayan Akışkanlar Etilen Glikol 0,253 
 Makina Yağı 0,415 

Thermal Properties of Nano-fluids Used in Energy Applications 
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1881 yılında Maxwell’in teorik çalışması yayınlandığından beri bir çok araştırmacı etkili bir ısıl iletkenlik 
için katı parçacık içeren süspansiyonlar üzerine çalışmışlardır. Ancak bu çalışmalar mikrometre veya 
milimetre boyutunda olan süspansiyonlara uygulanmıştır [3, 4].  Önceki çalışmalarda, kullanılan büyük 
boyutlu materyaller içeren süspansiyonlarda; çabuk çökme, düşük kararlılık, akış direnci, akış 
kanalında erozyon, tıkanma, kirlenme ve akışkan içerisinde basınç düşmesi gibi problemlerin ortaya 
çıktığı görülmüştür [1, 2, 4, 5, 6]. Günümüzde ileri fabrikasyon teknikleri sayesinde, ısıl iletkenlikte 
kullanılacak olan materyaller mikro ve nano boyutlarda katı parçacıklar üretilebilmektedir. Stephen & 
Choi,100 nm çapından küçük parçacık içeren süspansiyonlar, konvansiyonel olarak kullanılan yani 
mikro ve milimetre katı parçacık içeren süspansiyonlara göre farklı fiziksel özellik gösterdiğinden 
bahsetmiştir [4]. Bu açıklamaya göre; geleneksel akışkanların yani su, etilen glikol ve makina yağının 
içerisine, termofiziksel özeliğin arttırılması için 100 nm çapından daha küçük parçacık içeren 
süspansiyonların katılmasına nanoakışkan denilmektedir [7]. Başka bir tanımlamaya göre, 
nanoakışkanlar temel akışkanların içerisinde 100 nm çapından küçük nano büyüklüğündeki 
materyallerin (nanoçubuklar, nanotüpler, nanolifler, nanoteller vs.) dağılması ile oluşan olan yeni bir 
akışkan türüdür [8, 9]. 
 
Nanoparçacıklar temel akışkanlar içerisinde çok az miktarda dahi olsalar nanoakışkanın termofiziksel 
özeliklerini oldukça iyileştirirler [10]. Nanoakışkanlar içerisinde nanoparçacıkarın askıda olan 
konsantrasyonu %5 oranından düşük olsa bile bu akışkan sisteminin, ısıl iletkenliğini (k) oldukça 
yükselttiği gösterilmiştir [7, 11]. Nanoakışkanın temel amacı mümkün olan en az konsantrasyonda 
nanoparçacıklar içerecek şekilde en yüksek ısıl iletkenlik kapasitesine ulaşmaktır. Nanoparçacıklar 
moleküler yapısı sayesinde geleneksel karışımlara göre hem daha geniş alana temas ederler, hem de 
temel akışkanımızın içerisinde daha düzgün karışırlar, böylelikle geleneksel olarak kullanılan büyük 
katı parçacıklı karışımlara göre akışkanın ısıl kapasitesini ve kararlılığını arttırarak, kanalda oluşan 
erozyonu ve pompalama gücünü daha iyi düşürdüğü belirlenmiştir [2, 12]. 
 
Nanoakışkanların ısıl iletkenliğindeki artış, nanoparçacıkların eklenmesine ve parçacıkların en boy 
oranında bağlıdır [13, 14].  Teorik olarak ısıl iletkenliği yüksek olan nanoparçacıklar; metal olanlar; Cu, 
Al, Fe, Au, ve Ag, metal olmayanlar; Al2O3, CuO, Fe3O4, TiO2 ve SiC ve karbon nanotüpler sıklıkla 
su, yağ, aseton ve etilen glikol gibi temel akışkanlarla karıştırılmaktadır [15]. 
 
Bu çalışmada nanoakışkanların hazırlanması, termofiziksel özeliklerinin belirtilmesi, ölçülmesi ve 
metal ve metaloksit nanoakışkanların termofiziksel özeliklerindeki artış, bu konu üzerinde çalışma 
yapmış olan araştırmacıların çalışmaları verilmiştir. Bu çalışmanın son kısmında ise bazı enerji ve 
yenilenebilir enerji uygulamalarında nanoakışkanların enerji verimliliğine etkileri üzerinde durulmuştur.    
 
 
 
 
2.NANOAKIŞKANLARIN HAZIRLANMASI 
 
Nanoakışkanın üretimi için iki farklı yöntem vardır. Bunlardan ilki tek adımlı yöntem ikincisi ise iki 
adımlı yöntemdir [16]. Nanoakışkanların en iyi şekilde hazırlanması çok önemlidir çünkü 
nanoakışkanların kararlı ve dayanıklı süspansiyon olması, parçacıkların az topaklanması ve akışkanın 
kimyasal yapısının değişmemesi gibi özel gerekliliklere ihtiyaç vardır. Geçirimli elektron mikroskobu 
(TEM), parçacıkların akışkan içerisine dağıtılmasından önce veya sonra gözlenmesi için yaygın olarak 
kullanılmıştır [17, 18] 
 
2.1.Tek Adımlı Yöntem 
 
Tek adımlı yöntemde parçacıklar temel sıvının içerisine direkt olarak dağıtılır. Tek adımlı yöntem 
elverişli bir yöntemdir çünkü nanoparçacıkların oksidasyonunu önlemektedir [12]. Bu yöntem içinde 
nanoparçacıkların kurutulması, depolanması, nakliyesi ve dağıtılması gibi süreçler olmadığı için 
nanoparçacıkların topaklanması en aza indirilir. Bundan dolayı akışkanların kararlılığı artar ve üretim 
maliyeti düşer. Ancak bu yöntemin dezavantajı ise sadece düşük buhar basınçlı akışkanlara uyumlu 
olmasıdır ve bu yöntemin uygulanmasını sınırlamaktadır [15]. 
 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



  _____________________ 169 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Tek adımlı süreçlerden biri, direkt buharlaştırmalı tekniktir. Nanoakışkan hazırlamak için Akoh 1978’de 
tek adımlı süreç olan direkt buharlaştırmalı bu tekniği kullanmıştır [18]. Direkt buharlaştırmalı teknikte 
kararlı nanoakışkanlar, temel akışkan içerisinde nanoparçacıklar buharlaşarak ve yoğunlaşarak elde 
edilir [9, 19]. Kimyasal indirgeme yönteminde ise, Shenoy ve diğerleri, kimyasal indirgeme yöntemini 
kullanarak bakır oksit nanoakışkanını sentezlediklerini rapor etmişlerdir [20, 21]. 
 
Tek adımlı yöntemlerden bir diğeri de tozaltı nanoparçacık üretme sistemidir. 2005 yılında Lo ve 
diğerleri tarafından yayınlanan rapora göre bu tek adımlı yöntemi kullanarak 49,1 nm boyutunda bakır 
oksit (CuO) nanoparçacığını üretmişlerdir [21]. 2007 yılında ise Lo ve arkadaşları yine bu yöntemi 
kullanarak etilen glikol içerisine küre biçiminde 12,5 nm çapında gümüş nanoparçacık ürettiklerini 
bildirmişlerdir [22]. 
 
Lazer ablasyon tekniği, herhangi bir dağıtıcı (dispersant) eklenmeden kararlı nanoakışkanlar üretmek 
için kullanılan bir başka tek adımlı süreçtir [9]. Kim ve diğerleri ‘’Pulsed laser ablation in liquids’’ 
tekniğini kullanarak herhangi bir dağıtıcı (dispersant) kullanmadan 7,1-12,1 nm boyutları arasındaki 
kararlı altın nanoparçacıklarını, su ile süspansiyon ederek altın-nanoparçacığı/su nanoakışkanını 
hazırlamışlardır [23]. Bu teknik ile çeşitli nanoakışkanlar hazırlanmıştır [24, 25]. 
 
Nano akışkan üretmek için kullanılan bir diğer yöntem mikrodalga ışıma yöntemidir. Hui Wang ve 
diğerleri 4 nm boyutunda CuO nanoparçacığını mikrodalga ışıma yöntemiyle üretmişlerdir [26]. 
Mikrodalga ışımasını kullanarak üretilen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. [27, 28]. Tek adımlı süreçte 
kullanılan diğer yöntemler; poliol süreci [29, 30] ve faz transfer yöntemidir [9, 31, 32]. 
 
2.2.İki Adımlı Yöntem 
 
Nanoakışkan hazırlamak için en yaygın olarak kullanılan yöntemdir [8]. Bu yönteme göre, 
nanoparçacıklar, nanolifler, nanotüpler veya diğer nanomateryaller önce fiziksel veya kimyasal yöntem 
ile kuru toz olarak üretilirler [8, 14]. Sonrasında pekiştirmeli (intensive) manyetik güç çalkalayıcısı 
(agitation), ultrasonik çalkalayıcı (agitation), yüksek parçalayıcı karıştırıcı, homojenleştirici ve bilyalı 
değirmen yardımı ile nano boyuta getirilmiş tozlar akışkanın içerisinde dağıtılır. Nanotozlarının 
sentezlenmesi endüstriyel üretim seviyelerine ölçeklendiği (scaled up) için iki adımlı yöntem en 
ekonomik yöntemdir. Ancak bu yöntemin bir dezavantajı, nanoparçacıkların topaklanma eğiliminde 
olmalarıdır [8]. 
 
İki adımlı nanoakışkan hazırlama yöntemi ile yakından ilgili olan kararlılık, büyük bir önem 
taşımaktadır. Tozlar arasında güçlü Van Der Waals kuvveti olduğu için tozlar kolaylıkla 
topaklanabilirler [33]. Topaklanma nanoakışkan sentezinde ısıl iletimi azaltan başlıca bir sorundur. 
Parçacıklarda topaklanmayı azaltmak için sık sık (ultra-sonication) veya karıştırma süreci uygulanır 
[12]. Ayrıca sürfaktanların (yüzey aktif madde) kullanımı nanoparçacıkların kararlılığını arttıran bir 
diğer tekniktir [8]. 
 
Oksitli nanoakışkanları iki adımlı yöntem ile hazırlamak, metal içerikli nanoakışkanları hazırlamaktan 
daha uygun olduğu, bazı araştırmacılar tarafında onaylanmıştır [14]. 
 
 
 
 
3.NANOAKIŞKANLARIN TERMOFİZİKSEL ÖZELİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 
 
Son yıllarda nanoakışkanların termofiziksel özellikleri literatürde tartışılan bir konu olmuştur. Bunun 
sebebi, Brinkman (1952) gibi klasik modellerin, nanoakışkanların ısıl iletkenliklerinin ve dinamik 
viskozitelerinin tahminlerinde yetersiz olmalarıdır. Araştırmacılar nanoakışkanların termofiziksel 
özelliklerini belirlemede önemli miktarda deneysel bağlantılar geliştirilmişlerdir. Geliştirilen klasik 
modeller ve deneysel bağıntılar Tablo 2 ile verilmiştir [34]. 
 
Nanoakışkanların performansına etki eden başlıca termofiziksel özelikler; ısıl iletkenlik, viskozite, 
özgül ısı ve ısı transfer katsayısı olarak bilinmektedir [35]. 
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Isıl iletkenlik, ısı transfer akışkanının ısı transfer performansının arttırılmasında önemli bir 
parametredir. Katı metallerin bu akışkanlardan daha yüksek iletim katsayısı olduğu için akışkan 
içerisinde süspansiyonlanan bu parçacıkların, akışkanların ısıl iletkenliği ve ısı transfer performansını 
arttıracağı beklenmektedir [27]. Oksitlerde Al2O3, CuO,TiO2, Fe2O3, SiO2 gibi metallerde Cu, Ag gibi 
küçük miktarlarda nanoparçacık içeren su, etilen glikol, propilen glikol, motor yağı gibi akışkanlarla 
süspansiyon oluşturması neticesinde ısıl iletkenliğin arttığı gözlenmiştir [12]. Nanoakışkanların ısıl 
iletkenliğinin bağlı olduğu parametreler Şekil 1 ile verilmiştir [36]. 
 
Tablo 2.Alümina (Alüminyum Oksit)-Su nanoakışkanlarının termofiziksel özeliklerine ait bağıntılar [34] 

Bağıntılara ait İsimler Bağıntılar 

Brinkman ve Maxwell 
Bağıntıları 

Maxwell modeli 

( ) ( ){ }2 2 / 2bf p bf bf p p bf bf pk k k k k k k k k kf f   = + − − + + −   
Brinkman modeli 

( )2,5/ 1bfµ µ f = −   

Pak ve Cho Bağıntıları 

( )1 7,47bfk k f= +  

( )21 39,11 533,9bfµ µ f f= + +  

Titanya-Su 

( )21 2,92 11,99bfk k f f= + −  

( )21 5,45 108,2bfµ µ f f= + +  

Maiga Bağıntıları 
( )21 2,72 4,97bfk k f f= + +  

( )21 7,3 123bfµ µ f f= + +  

Palm Bağıntıları 

( )0,003352 0,3708 %1k T f= − =  

( )0,004961 0,8078 %4k T f= − =  

( )2 4 7 23, 4 10 1,975 10 2,912 10 %1x x T x Tµ f− − −= − + =  

( )2 4 7 24,051 10 2,353 10 3,475 10 %4x x T x Tµ f− − −= − + =  

Williams Bağıntıları 
( )( )1 4,5503= +bfk k T f  

( ) ( )exp 4,91 / 0,2092= −  bf Tµ µ f f  

Venerus Bağıntıları 
( )1 4bfk k f= +  

( )1 23,4bfµ µ f= +  
{Not: k, ısı iletim katsayısı [W/(mK)]; kbf, temel akışkanın ısı iletim katsayısı [W/(mK)]; kp, 
nanoparçacığın ısı iletim katsayısı [W/(mK)]; f , konsantrasyon; µ , dinamik viskozite [kg/(ms)]; bfµ , 
temel akışkanın dinamik viskozitesi [kg/(ms)]; T, sıcaklık (K)} 
 
Bazı çalışmalar nanoparçacığın konsantrasyonunun sürekli artışı, nanoakışkanın ısıl iletkenliğin de 
doğrusal artışını gözlemlerken, bazı araştırmacılar ise doğrusal artışın olmadığını gözlemlemişlerdir. 
Isıl iletkenliği etkileyen bir diğer parametre ise nanoparçacık boyutudur ve boyut küçüldükçe ısıl 
iletkenliğin arttığı birçok araştırmacı tarafından kanıtlanmıştır. Nanoparçacık şekli ise ısıl iletkenliği 
etkileyen bir diğer etmendir. Parçacığın boy-çap oranının artması ısıl iletkenliğinde artması anlamına 
geldiği araştırmacılar tarafından gösterilmiştir ve kanıt olarak ise aynı akışkan içerine dağıtılan 
silindirik nanoparçacığın küresel olandan daha iyi ısıl iletim sağladığı kanıtlanmıştır. Araştırmacılar 
daha yüksek ısıl iletkenliğe sahip nanoparçacıkların kullanılması nanoakışkanın ısıl performansını 
daha çok artacağını göstermişlerdir. Bir başka araştırmacı ise MgO (40 nm) ve Al2O3 (13 nm) 
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nanoparçacıklarını kullanarak yaptığı araştırmada MgO parçacıklı nanoakışkanın daha iyi ısıl iletkenlik 
performansının olduğunu göstererek aslında ısıl iletkenliğin parçacık boyutundan daha etkili olduğunu 
göstermiştir. Bir başka araştırmacı ise metal içerikli nanoakışkanların oksit içerikli olanlara göre daha 
iyi ısıl iletkenlik performansına sahip olduğunu yayınlamıştır. Şekil 2 ile bazı malzemelerin ısıl 
iletkenlikleri gösterilmiştir. Isıl iletkenliği etkileyen bir diğer parametre ise temel akışkan tipidir. 
Araştırmacılar aynı nanoparçacıklı farklı temel akışkan kullanarak yaptıkları araştırmada temel 
akışkanın ısıl iletkenliği ile ısıl iletkenlik performans artışının ters orantılı olduğunu göstermişlerdir. 
Yani bu durumda düşük ısıl iletkenliğe sahip temel akışkanın kullanılması ısıl iletkenlik performansının 
daha yüksek olması anlamına gelmektedir. Nanoakışkanın sıcaklığının artması ile ısıl iletkenliğinin de 
arttığı birçok araştırmacı tarafından kanıtlanmıştır [36]. 

 

 
Şekil 1.Nanoakışkanların ısıl iletkenliğinin bağlı olduğu parametreler [36] 

 

 
Şekil 2.Bazı akışkanların ve katıların ısıl iletkenliğinin karşılaştırılması (MY: Makina Yağı, EG: Etilen 

Glikol) [37] 
3.1.Isıl iletkenliğin ölçülmesi 
 
Geçici sıcak tel yöntemi; bu tekniği 1931 yılında ilk öneren kişiler Horrocks ve McLaughlin olarak 
bilinmektedir. Birçok araştırmacı bu tekniği daha doğru ölçüm yapabilmek için kullanmışlardır [37]. 
Geçici sıcak tel yöntemi ısıl iletkenliği ölçmek için kullanılan en yaygın yöntemdir [38]. 
 
Bu yöntemde, ölçüm için platinyum tel kullanılır. Çünkü sıcaklık ve direnç arasındaki ilişki geniş 
sıcaklık aralığındadır. Platinyum tel çapı 76,2 μm ve uzunluğu 215 mm’dir. Telin ısı kaynağı olarak 
kullanılabilmesi için çapı küçük tutulmuştur ve uzunluk/çap oranı 2821’dir. Deney kabının hacim 
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kapasitesi 80 mL ve çapı 20 mm’dir. Deneyde, nanoakışkanın ısıl iletkenliğini ölçmek için sıcak tel 
hücresinin içerisine nanoakışkan konulur. Deney oda sıcaklığında ve oda basıncında gerçekleştirilir. 
Şekil 3 ile gösterildiği gibi öncelikle kaynaktan R4’e akım gönderilir ve telde akım değişimi meydana 
gelir. Başlangıçta “wheatstone bridge” devresi, ayarlanabilir dirençler ve (A/D) analogdan dijitale 
çevrilen giriş panelinin toprak direnci tarafından ayarlanır. Voltaj değişimi olmadığında devre 
dengededir. Daha sonra DC güç kaynağı açıldığında akım R4 direncine oradan wheatstone devresine 
giderek sıcak telde voltaj değişimini ortaya çıkartır ve devreyi dengesiz konuma getirir. Bu dengesiz 
voltaj A/D çevirici tarafından bilgisayara kaydedilir. Giriş voltajı da aynı zamanda kayıt edilir. Daha 
sonra ölçülen bu voltaj değişimlerinin analizleri sonucunda nanoakışkanın ısıl iletkenliği ölçülebilir [39]. 
 

 
Şekil 3.Geçici tel yönteminin şematik gösterimi [39]. 

 
3.2.Kararlı durum paralel levha yöntemi 
 
Wang ve Xu; su, etilen glikol, yağ ve vakum pompası akışkanı kullanarak Al2O3 ve CuO 
nanoparçacığı bazlı nanoakışkanları ölçmek için bu yöntemi kullanmışlardır. Bu yöntemde; %99 
saflıkta iki bakır levha arasına gaz baloncuğu oluşturmadan numune akışkan hücreye yerleştirilir. Şekil 
4 ile verildiği gibi deney boyunca ısıtıcı 1, üst levhadan alt levhaya doğru ısı akışı sağlamaktadır. Isıtıcı 
4, alt levhadaki ısıyı muhafaza etmektedir. Isıtıcı 3 ve 4 alüminyum hücreyi ısıtmaktadır. Bunun sebebi 
üst bakır levhada oluşan taşınım ve ışınım kayıplarını elemektir. Bu nedenle ısıtıcılar dikkatli bir 
şekilde ayarlanmalıdır. Böylelikle ısıl iletkenlik iki bakır levhaya geçer ve buradan akışkanın ısıl 
iletkenliği hesaplanabilir [40]. 

 
Şekil 4.Kararlı durum paralel levha yönteminin şematik gösterimi [40]. 

 
3.3.Diğer ısıl iletkenlik ölçüm Yöntemleri 
 
Nanoakışkanın ısıl iletkenliğini ölçmek için ısıl sabitler analiz yöntemi [41], silindirik hücre yöntemi [42], 
sıcaklık salınım tekniği [43], 3w yöntemi [44] ve ısıl karşılaştırıcı yöntemi [45] yöntemleri diğer 
yöntemlerdir. Ayrıca G. Paul ve arkadaşları nanoakışkanların ısıl iletkenliklerinin ölçülmesi üzerine bir 
derleme çalışması da yapmışlardır [37]. 
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3.4.Isıl iletkenlik performansının arttırılması üzerine yapılan çalışmalar 
 
Araştırmacılar Isıl iletkenlik performansını geliştirmek için çeşitli nanoparçacıklar kullanarak değişik 
parçacık konsantrasyonlarında nanoakışkanlar hazırlamışlardır ve ısıl iletkenlik performanslarını 
ölçmüşlerdir. Hong ve Yang, boyutu 10 nm olan Fe/Etilen Glikol nanoakışkanını geçici sıcak tel 
tekniğini kullanarak %0,55 parçacık konsantrasyonunda, nanoakışkanın lineer olmayan bir şekilde 
%18’e kadar arttığını keşfetmişlerdir [38]. Murshed, Leong ve Yang, 10 nm ×40 nm çubuk şeklindeki 
TiO2 nanoparçacığını deiyonize suda hazırlamıştır. Geçici tel tekniği kullanılarak %5 konsantrasyonda 
temel akışkana göre çubuk şekilli nanoparçacıkta %33, küresel şekillide %30’a yakın temel ısıl 
iletkenlik artış oranı yakaladıklarını göstermişlerdir [39]. Wang, Xu ve Choi, %3 konsantrasyonda 
kararlı durumlu paralel plaka yöntemi kullanarak akışkanın 28 nm Al2O3 ve 23 nm CuO iki 
nanoparçacığı su, vakum pompa akışkanı ve Etilen Glikol ile nanoakışkanlar hazırlayarak 
nanoakışkanların ısıl iletim performansları ölçülmüşlerdir. Sonuç olarak Al2O3/su nanoakışkanı ile %12 
ısıl iletkenlik artışı sağlandığını onaylamışlardır [46]. Yu ve Li, 10-20 nm nanoparçacık içeren ZnO-
Etilen Glikol nanoakışkanı geçici kısa sıcak tel tekniği ile %5 parçacık konsantrasyonunda %26,5 
oranında lineer olmayan şekilde artırdığı gözlemlenmiştir [47]. Asirvatham ve diğerleri, 80 nm Ag 
nanoparçacığının geçici sıcak tel tekniği ile suda %0,9 hacim Ag parçacığı ilavesi ile ısı transfer 
katsayısının %69,3 artırdığını gözlemlemişlerdir [48]. Eastman ve diğerleri, Al2O3, CuO ve Cu 
nanoparçacıklarını su ve yağ içerisinde nanoakışkanları hazırlayarak geçici sıcak tel tekniği kullanarak 
yaptıkları deneysel çalışma sonucunda CuO parçacığının %5 konsantrasyonunda, ısıl iletkenliğinde 
%60 artış sağlandığını göstermişlerdir [49] . 
 
3.5.Viskozite 
 
Son zamanlarda yayınlanmış olan birçok çalışma, ısı transferi davranışı ve nanoakışkanların kararlılığı 
üzerine yoğunlaşmıştır. Viskozite, nanoakışkanların en önemli özeliklerinden biridir. Viskozitenin 
mühendislik sistemlerinde ısıl iletkenlik kadar kritik olduğuna inanılmaktadır [15]. Heris ve diğerleri 
yaptığı deneysel çalışmada su bazlı CuO nanoakışkanın artan hacim oranında su bazlı Al2O3 
nanoakışkanına göre viskozitesinin daha fazla arttığını ve bu durumun CuO geniş parçacık boyutunun 
sonucu olabileceğini göstermişlerdir [50]. Lee ve diğerleri, %0,01-%0,3 hacimsel konsantrasyon 
aralığında Al2O3/Su nanoakışkanı kullanarak salınım tipli (oscillation type) viskozimetre kullanarak 
sıcaklıkla birlikte efektif viskozitenin düştüğünü ve artan yüzde konsantrasyon ile viskozitenin arttığını 
yayınlamıştır [1]. Nanoakışkanın viskozitesinin belirlenmesi, ısı transferi uygulamalarında pompalama 
maliyetlerinin optimize edilmesi bakımından önemlidir [10]. 
 
3.6.Özgül ısı 
 
Özgül ısı, bir maddenin bir birim kütlesinin sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken enerji olarak 
açıklanabilir. Bu açıklamaya göre, kütlelerin sıcaklıklarını bir derece yükseltmek için farklı miktarda ısı 
enerjisine ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. Nanoakışkanlar için daha az sayıdaki özgül ısı sayısı, 
sıcaklığını yükseltmek için daha az enerji tüketmesi anlamına gelmektedir [51]. Özgül ısı kapasitesi, 
enerji ve ekserji analizleri için önemli bir termofiziksel özeliktir ve özgül ısı hesaplama modelleri için 
önemli bir parametredir [52]. 
 
Vajjha ve diğerlerinin, SiO2/Deiyonize Su ve 60:40 kütle oranında etilen glikagol ve su bazlı ZnO, 
Al2O3 parçacıkları ile yaptığı çalışmada özgül ısı değerinin, nanoparçacıkların artan hacimsel 
konsantrasyonla düştüğünü ve ayrıca artan sıcaklıkla arttığını tespit etmişlerdir [53]. 
 
3.7.Isı taşınımı 
 
Wang ve Mujumdar [2] tarafından yapılan çalışmada ve Putra ve diğerlerinin hazırladıkları deneysel 
çalışmada,  Al2O3 ve CuO/Su nanoakışkanları yatay silindir içinde doğal taşıma şartında bir tarafından 
ısıtıldığını diğer tarafından soğutulduğunu ve sonucun zorlanmış ısı transferinden farklı olarak doğal 
ısı transferinin sistematik ve kesin bozulduğunu bulduklarından ve bu bozulmanın (deterioration)  
parçacık yoğunluğuna, konsantrasyona ve silindirin en boy oranına bağlı olduğundan bahsetmişlerdir. 
Bu bozulmanın parçacık konsantrasyonuyla arttığını ve durumun CuO nanoakışkanında daha belirgin 
olduğu sonucundan bahsetmiştir. 
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Bajestan ve diğerleri, güneş enerjili ısı değiştiricileri uygulamaları üzerine, ısıtılmış boruda akan 
TiO2/Su nanoakışkanı kullanarak yaptıkları teorik ve deneysel çalışmada ısı transfer katsayısını %21 
arttırdıklarını yayınlamışlardır. Nanoakışkanın ısı transfer katsayısı, artan parçacık konsantrasyonu, 
Reynold sayısı ve ısıl iletkenliği ile artmaktadır ancak parçacık çapı ısı transfer katsayısına ters etki 
yaparak düşüş yaratmaktadır [54]. Wen ve diğerleri, 27–56 nm boyutunda Al2O3 nanoparçacığı ve 
deiyonize su kullanarak hazırladığı nanoakışkanını laminer rejimde bakır boru içerisinde konvektif ısı 
transferi bakımından incelemişlerdir. Sonuç olarak, Al2O3 parçacığı su içinde dağıldığında konvektif ısı 
transferinin, yükselen Re sayısında ve artan konsantrasyonda arttığını belirlemişlerdir [55]. 
 
 
 
 
4.NANOAKIŞKANLARIN ENERJİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARINDA 
KULLANILMASI 
 
Yenilenebilir enerji alanında nanoteknolojinin kullanılması, ısıtma ve aydınlatmada verimlilik atışı, 
elektriksel depolama kapasitesindeki artışa, bu verim artışı sebebiyle de enerji kullanımında kirlilik 
miktarında azalma gibi avantajlara sebep olmaktadır. Nanoteknoloji yenilenebilir enerji kaynaklarını da 
geliştirebilir. Örnek olarak, rüzgar enerjisi de nanoteknoloji kullanılarak daha güçlü rüzgar türbini rotor 
kanatları elde edilebilir. Gelgit enerjisinde ekipmanların korozyonunu önlemek için nano-kaplama 
kullanılabilir. Bir diğer örnek jeotermal enerjide sondaj makinası yapmak için nanokompozitler 
kullanılmaktadır. [56]. 
 
4.1.Güneş kolektörleri uygulamaları 
 
Güneş kolektörleri, güneş enerjisi ve su ısıtma sistemlerinin en önemli düzeneklerinden birisidir. 
Güneş kolektörleri, güneş ışığındaki enerjiyi, güneş ısıl uygulamalarında ısıl enerjiye veya PV yani 
fotovoltaik uygulamalarda direk elektrik enerjisine çeviren çevre dostu ısı transferi düzenekleri olarak 
da tanımlanabilirler. Güneş kolektörlerinin asıl görevi, güneş ışınını absorbe ederek toplanan enerjiyi 
ısı enerjisine çevirmek ve bu ısı enerjisini akan akışkana transfer etmektir. Bu yüzden güneşten gelen 
enerjinin ısı ve elektrik enerjisine çevirme verimliliğinin arttırılması asıl önemli konudur. Güneş enerjisi 
kolektörlerinin performansı, çalışma akışkanının özelliklerine bağlıdır. 
 
Nanoakışkanların güneş kolektörlerinde kullanılmasının yararları ve avantajları aşağıda verildiği gibi 
özetlenebilir: 
 
1.Katı nanoparçacıklar, parçacık boyutlarının çok küçük olması nedeniyle akışkanın yüzey alanını ve 
ısı kapasitesini arttırır. 
2.Katı nanoparçacıklar baz sıvısının ısıl iletkenliğini çarpıcı bir şekilde arttırır ve sonuç olarak güneş 
kolektörlerinin verimliliğini arttırır çünkü nanoakışkanın konsantrasyonu ve sıcaklığı arttıkça ısıl 
iletkenlik artar. 
3.Nanoakışkan, temel akışkan kıyasla daha yüksek bir emilim katsayısına sahiptir. 
4.Nanoakışkanlar, temel akışkanların ışınım özelliklerini oldukça geliştirir ve güneş kolektörlerinin 
verimliliğini arttırır. 
5.Nanoparçacıkların çok küçük boyutları nedeniyle, kolektör pompasında, tüplerinde veya herhangi bir 
ekipmanında birikinti veya kirlilik oluşmaz. 
6.Saf suyun optik özellikleri nanoparçacıklar eklenerek önemli ölçüde geliştirilebilir. 
7.Nanoakışkanlar kullanarak güneş kolektöründe istenen çıkış sıcaklığını etkili bir biçimde 
yakaladığımız için kolektör boyutu küçültebilir ve üretim maliyeti azaltılabilir. 
8.Nanoakışkanlar, yoğunluğunun yüksek olması, nanoparçacıkların düşük özgül ısıya sahip olması ve 
yüksek taşınımlı ısı transfer katsayısı nedeniyle kolektör verimliliğini artırır. 
9.Nanoakışkanlar geleneksel kolektörde karşılaşılan taşınımdan ve emisyondan kaynaklanan ısı 
kaybını azaltmak için etkili bir şekilde kullanılabilir [57].  
 
Chaji ve diğerleri TiO2/Su nanoakışkanı kullanarak düzlemsel güneş kolektörü üzerinde yaptıkları 
çalışmada, kolektör toplam verimliliğini, %2,6 ve %7 arasında arttırmayı başarmışlardır [58]. Roy ve 
diğerlerinin deneysel çalışmasında, Ag/Su nanoakışkanı kullanarak düzlemsel güneş kolektörünün ısı 
karakteristiğini araştırmışlardır. Sonuç olarak, %0,04 hacim konsantrasyonunda ve 25000 Re 
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sayısında ısı taşınım katsayısında maksimum artış %18,4 sağlanmıştır. Ayrıca %0,04 parçacık hacim 
konsantrasyonunda ve 6 L/dakika debide sistemin maksimum veriminin %70 olduğu gösterilmiştir [59].  
Yousefia ve diğerleri, yaptıkları deneysel çalışmada 15 nm Al2O3/Su nanoakışkanını %0,2 kütlesel 
oranında kullanarak suya göre güneş kolektörünün verimini %28,3 arttırmışlardır. Ayrıca artan kütlesel 
debi ve artan Re sayısı ile güneş kolektörünün veriminin arttığını sonucuna ulaşmışlardır [60]. 
 
Faizal ve diğerlerinin, düzlemsel güneş kolektörlerinde kullanılan metaloksit (CuO, SiO2, TiO2 ve 
Al2O3) nanoakışların üzerinde enerjik, ekonomik ve çevresel analizleri sonucunda;  
 
1.Nanoakışkanların yoğunluklarının artan parçacık hacimsel oran ile arttığını, CuO parçacık içerikli 
nanoakışkanının yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olduğunu, 
2.Nanoakışkanların özgül ısılarının artan hacimsel oran ile azaldığını, 
3.CuO içerikli nanoakışkanın karşılaştırılan diğer nanoakışkanlara göre en yüksek yoğunluğa ve ısıl 
verimliliğe ayrıca en düşük özgül ısıya sahip olduğu, 
4.CuO nanoakışkanı kolektör verimliliğini %38,5 , Al2O3, SiO2 ve TiO2 nanoakışkanları ise suya 
kıyasla %28,8 arttırdığı, 
5.Nanoakışkanlı güneş kolektörlerinin daha az CO2 emisyonu ürettiğini ve çevresel zararın 
nanoakışkan bazlı kolektörlerde geleneksel kolektörlere göre daha az olduğu sonucuna ulaşmışlardır 
[51]. 
 
4.2.Rüzgar enerjisi uygulamaları 
 
Nanoteknoloji ile rüzgar türbinin de enerji kayıplarına sebep olan dişli kutusunda sürtünme aşınmaları 
gibi tribolojik durumlar azaltılarak verimlilik arttırabilir. Bu durum nano-yağlarla sağlanabilmektedir. Bu 
nedenle artan mekaniksel özellik ile rüzgar türbininin ömrü de uzamış olur [56]. 
 
Greco ve diğerleri dişli yağı ve %1 kütle oranında nanokolloidal bor nitrür parçacıkları kullanarak 
rüzgar türbini dişli kutusu uygulamaları için sürtünme ve aşınma davranışlarını deneysel olarak 
incelemişlerdir ve tribolojik özelliklerde iyileştirme sağlamışlardır [56, 61]. 
 
4.3.Jeotermal enerji uygulamaları 
 
Jeotermal enerji uygulamalarında yer kabuğundaki ısıya ulaşabilmek için yüksek derinliklerde 
çalışılması gerekmektedir. Derinlik arttıkça sıcaklık da artar. Bu nedenle, nanoakışkanlar bu yüksek 
sıcaklıklara maruz kalan boruları soğutmak için bir soğutma akışkanı olarak kullanılabilirler. Ayrıca 
nanoakışkanlar, yüksek sürtünme ve yüksek sıcaklık ortamında çalışan sondaj makinalarında, 
sensörler ve elektronik parçaları soğutmak için de kullanılmaktadırlar. Nanoakışkanlar için yer 
kabuğundan enerjiyi çıkartmak, jeotermal enerji santraline yönlendirmek ve yüksek miktarlarda enerji 
üretmek için çalışma akışkanı olarak kullanılabilirler. Jeotermal enerji kullanımında karşılaşılan en 
büyük zorluk, genellikle titremelere, sarsıntılara veya depremlere neden olan derin delmelerin 
gerekliliğidir. Nanoakışkanlar, normal ısıl akışkanlara kıyasla önemli derecede yüksek enerji 
salınımlarını (titreşimleri ve sarsıntıları) emebilirler. [56] 
 
 
 
 
5.SONUÇ 
 
Isı transferi ve enerji uygulamalarında nanoakışkanların, geleneksel olarak kullanılan akışkanlara 
kıyasla ısıl performansının hangi ölçüde iyileştirebileceğini yapılan çalışmalar ve araştırmalar 
neticesinde belirgin olarak gözler önüne serilmektedir. Bu çalışmada gösterildiği gibi nanoakışkanların 
enerji uygulamalarında kullanılma amacı sadece ısıl özellikleri arttırma yeteneğiyle sınırlı değildir. Aynı 
zamanda nanoakışkanlar, hareketli parçaların mekanik özellikleri iyileştirilmesi ve ömrünü uzatması 
gibi özellikleri de vardır. Bu açıdan nanoakışların gelecekte enerjinin bir çok uygulamasında etkin 
olarak kullanılacağı görülmektedir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada enerji kayıplarının minimize edilmesine katkıda bulunacak yöntemlerin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Literatürden, endüstriyel uygulamalarda atık ısılardan faydalanma yöntemleri 
araştırılmış ve yüksek sıcaklıklardaki ısı kaynaklarından atmosfere salınan atık ısı enerjisini 
termofotovoltaik enerji dönüşüm sistemleri ile elektrik enerjisine dönüştüren teorik bir model 
oluşturulmuştur. Oluşturulan modelde,  demir-çelik endüstrisindeki yüksek sıcaklıklı atık ısılardan 
ışınım yolu ile elektrik üretim amaçlı termofotovoltaik dönüşüm sistemi incelenmiştir. Termofotovoltaik 
enerji dönüşüm sistemi, ısı kaynağı,  seçici yayıcı, filtre ve bir fotovoltaik hücre modülünden 
oluşmaktadır. Düzenekte bulunan ısı kaynağının, enerjiyi fotovoltaik hücre modülüne yayan seçici 
yayıcıya termal enerji sağlaması, fotovoltaik hücre modülünün de termal enerjiyi elektrik enerjisine 
çevirmesiyle kayıp enerji geri kazanılmıştır. 
 
Yapılan çalışmada, termofotovoltaik sistemlerde, hücre tipi, radyatör sıcaklığı, hücre sıcaklığı, seri ve 
paralel direnç parametrelerinin hücre verimliliğine etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar 
neticesinde termofotovoltaik enerji dönüşüm sistemlerinin uygulanabilirliği, verimliliği ve geliştirilmesine 
yönelik görüşler belirtilmiş ve öneriler sunulmuştur. Bu çalışmanın daha sonra yapılacak çalışmalara 
bir kaynak oluşturması amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Termofotovoltaik, atık ısı, enerji kazancı, ısı kazanımı, fotovoltaik hücre, elektrik 
üretimi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, it is aimed to develop methods to contribute to minimizing energy losses. In the literature, 
the methods of exploiting waste heat in industrial applications have been investigated and a 
theoretical model has been developed that converts waste heat energy released from high 
temperature heat sources into electricity by thermophotovoltaic energy conversion systems. In the 
created model, the thermophotovoltaic conversion system for the production of electricity by radiation 
from waste heat of high temperature in iron and steel industry has been examined. The 
thermophotovoltaic energy conversion system consists of a heat source, a selective emitter, a filter 
and a photovoltaic cell module.  
 
The heat source in the apparatus provides thermal energy for the selective emitter. The photovoltaic 
cell module also converts the thermal energy into electrical energy, so that the lost energy is restored 
to the system. 
 
In the study, the effects of cell type, radiator temperature, cell temperature, serial and parallel 
resistance parameters on cell efficiency were investigated in thermophotovoltaic systems. As a result 
of the obtained results, opinions about the feasibility, efficiency and development of 

Theoretical  Modelleme in Thermophotovoltaic Applications For Waste Heat With High Temperature in Industrial Systems 
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thermophotovoltaic energy conversion systems are stated and suggestions are presented. This study 
is intended to be a resource for further study. 
 
Keywords: Thermophotovoltaic, waste heat, energy gain, heat recovery, photovoltaic cell, electricity 
generation 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Enerji tüketiminin giderek artması, fosil enerji kaynaklarının ömrünün kısalması ve bu kaynakların 
çevreye vermiş olduğu zararlar, dünyada yeni enerji kaynakları arayışına ve kullanılan enerji 
kaynaklarından maksimum verim elde etme yönündeki araştırmalara hız kazandırmıştır [1]. 
 
Endüstriyel sistemlerde üretim aşamasında atık ısı meydana gelmektedir. Atık ısı, sistemde yapılan iş 
sonucu oluşan düşük enerjili ısıdır. Makineler, fırınlar ve soba gibi sistemler çalıştıkları süre boyunca 
ısı yayarlar [2]. Üretim aşamasında atık ısı; üründen, ısıtıcıdan(fırın duvarı, soba vb.) ve baca 
gazından çıkabilmektedir. 
 
Atık ısı kazanım yolları farklı endüstrilere göre değişebilmektedir. Atık ısı kazanım yolları arasında 
eşanjörler, reküperatörler, ısı kazanları, pasif hava ısıtıcılar, rejeneratif ve ekonomizerler sayılabilir. Isı 
eşanjörleri genellikle egzoz gazları ısısını fırına giren yanma havasına transfer etmek için kullanılır. 
Reküperatörler baca gazındaki atık ısının yakma havasına aktarıldığı ısı değiştiricilerdir. Atık ısı 
kazanları, sıcak gazın önüne yerleştirilerek atık sıcak gazın enerjisinden yararlanılıp suyun ısıtılması 
sağlanmaktadır. Pasif hava ısıtıcılar, düşük ve orta sıcaklık uygulamaları için gazdan gaza ısı 
kazanımı yapan cihazlardır. Ekonomizerler düşük ve orta sıcaklıktaki sıvıları ısıtmak için kullanılan 
egzoz gazlarından ısıyı geri kazanmak için kullanılırlar [1]. Bu sisteme ilave olarak elektrik üretme 
amaçlı termoelektrik ve termofotovoltaik (TPV) sistemlerin kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Termoelektrik sistemler ısının doğrudan elektriğe çevrilmesi yöntemi ile çalışırken, termofotovoltaik 
sistemler ışınım ile elektrik üretimini hedeflemektedir. 
 
TPV' nin keşfi yaklaşık 1956 yılına dayanmaktadır. Çoğu literatür referansı, 1956'da MIT 'de yapılan 
bir dizi konferans sırasında kavramı öneren TPV' nin mucidi olarak Aigrain 'i belirtmektedir. [3, 4]. 
Nelson, Kolm tarafından TPV sistemi ve  '' Güneş pilleri güç kaynağı '' başlıklı bir yayın hakkında bilgi 
verilmiştir [5, 6]. 1970'lerin ortalarına kadar ABD'de yapılan araştırmalar, ısı kaynağı olarak fosil yakıtı 
kullanan düşük gürültülü bağımsız askeri elektrik jeneratörlerine odaklanmıştır. Bu dönemde üç temel 
ısı kaynağı (güneş, nükleer ve yanma) ve spektral kontrol seçenekleri (seçici radyatör, filtre, PV 
hücresi ön ve arka yüzey reflektörü) tanımlanmıştır [5, 7-9]. TPV dönüşümünü kullanarak endüstriyel 
atık ısı geri kazanımı, 1990'ların sonunda Coutts tarafından önerilmiştir [10]. Ayrıca, 1990'lı yılların 
sonunda Yakın Alan TPV (NF-TPV) alanındaki temel araştırmalar başlamıştır. 2000'li yılların başından 
itibaren elektrik gücü 10 W'ın altındaki minyatür TPV jeneratörlerinin gelişimi hızlanmıştır. 
 
Yapılan bu çalışmalar TPV uygulamalarının giderek arttığını, enerji dönüşümü ve verimliliği açısından 
büyük katkı sağladığını göstermektedir. TPV uygulamalarının konut, otomotiv, endüstri vb. sektörlere 
girdiği ve elektrik üretimine alternatif getirdiği görülmektedir. 
 
 
 
 
2.ATIK ISILARIN SINIFLANDIRILMASI 
 
Endüstride atık ısılar; düşük sıcaklıktaki ısı kaynaklarından elde edilen atık ısılar, orta sıcaklıktaki ısı 
kaynaklarından elde edilen atık ısılar ve yüksek sıcaklıktaki ısı kaynaklarından elde edilen atık ısılar 
olmak üzere üç gruba ayrılabilmektedir. Düşük sıcaklık atık ısısı düşük buhar basıncı ihtiyacı ve ön 
ısıtma amacı için tamamlayıcı bir yol olarak yararlı olabilir  [2]. 
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Endüstriyel proses ekipmanlarının orta sıcaklık aralıklarındaki atık gaz sıcaklık değerleri Tablo 1’ de 
gösterilmiştir. Bu orta sıcaklıktaki değerlerin çoğu yanma süreçlerinden elde edilmiştir [2]. Endüstriyel 
proses ekipmanlarının yüksek sıcaklık aralıklarındaki atık gaz sıcaklık değerleri de Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Bütün bu sonuçlar direkt olarak yanma süreçlerinden elde edilmiştir [2]. 
 
Tablo 1.Düşük, Orta ve Yüksek Sıcaklıkta Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Atık Isı Değerleri [2]. 
 
Düşük Sıcaklık Orta Sıcaklık Yüksek Sıcaklık 

Isı Kaynağı Sıcaklık(°C) Isı Kaynağı Sıcaklık(°C) Isı Kaynağı Sıcaklık(°C) 
Buhar 
Yoğuşturma 
Prosesleri 

55-88 Buhar Kazanı 
Egzozları 230-480 

 
Nikel Rafine 
Fırınları 

1370-1650 

Soğutma Suyu - Gaz Türbini 
Egzozları 370-540 

 
Alüminyum Rafine 
Fırınları 

650-760 

Kaynak 
Makineleri 

32-88 Pistonlu Motor 
Egzozları 315-600 

 
Çinko Rafine 
Fırınları 

760-1100 

Enjeksiyon 
Makineleri 32-88 

Pistonlu Motor 
Egzozları(Turbo 
Şarjlı) 

230-370 Bakır Rafine 
Fırınları 760-815 

Tavlama Fırınları 
66-230 Isıl İşlem 

Fırınları 425-650 Çelik Isıtma 
Fırınları 925-1050 

İçten Yanmalı 
Motorlar 

66-120 Kurutma ve 
Pişirme Fırınları 230-600 Bakır Reverber 

Fırını 900-1100 

Kalıp 
Şekillendirme 27-88 Katalitik 

Krakerler 425-650 Açık Ocak 
Fırınları 650-700 

 
Klima ve 
Soğutma 
Kondansatörleri 
 

32-43 
Tavlama Fırını 
Soğutma 
Sistemleri 

425-650 
Çimento 
Fırınları(Kurutma 
Süreci) 

620-730 

Kurutma, Pişirme 
ve Kürleme 
Fırınları 

93-232 - - Cam Eritme 
Fırınları 1000-1550 

- - - -- Hidrojen Tesisleri 650-1000 

- - - - Katı Atık Yakma 
Tesisleri 650-1000 

- - - - Çöp Yakma Fırını 650-1450 
 
 
 
 
3.TERMOFOTOVOLTAİK SİSTEMLER 
 
Termofotovoltaik sistemler, yüksek sıcaklıklı atık ısılardan ve güneş radyasyonundan ısı enerjisi ve 
elektrik enerjisi üreten sistemlerdir. Fotovoltaik hücre üzerine gelen güneş ışınları hücre tarafından 
absorbe edilerek ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirirler. Termofotovoltaik sistem; seçici yayıcı, ısı 
kaynağı, filtre ve bir fotovoltaik hücreden oluşmaktadır. Sistemdeki ısı kaynağı, ısı enerjisini seçici 
yayıcıya iletir, fotovoltaik hücre modülü de termal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Bu dönüşüm 
mevcut elektrik üretimine alternatif olarak düşünülmektedir. Aynı zamanda elde edilecek elektrik 
enerjisi, endüstriyel sistemlerde üretim aşamasında meydana gelen atık ısıdan elde edilmektedir. Bu 
durum enerjiden ve maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca çevreye salınan atık ısı 
değerlendirilmektedir. 
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Şekil 1. TPV sisteminin şeması ve geliştirilen bir TPV prototipi 

 
Bu enerji sisteminin ana avantajları; 
 
1.Yüksek yakıt kullanım faktöründe (termal kayıpların çoğunun geri kazanımı sayesinde birliğe yakın, 
TPV sistemini kombine bir ısı ve güç olarak kullanmayı mümkün kılmaktadır) 
2. Düşük üretilen gürültü seviyeleri (hareketli parçaların bulunmaması nedeniyle), 
3. Kolay bakım (ortak bir ev tipi kazana benzer şekilde) ve  
4. Büyük yakıt esnekliği [11]. 
 
3.1.Isı Kaynağı 
 
Isı kaynağı, foton elde etmek için kullanılan kaynaklardır. Çalışma sıcaklığı 1000oC ve 1500oC 
arasında olan ısı kaynakları TPV sistemlerde kullanılabilir [2].Bu kaynaklar arasında güneş ışığı, 
radyoaktif izotop (β-fotonları) ve alevli yanma sayılabilir. Isı kaynağından gelen ısı enerjisi ışınım 
yoluyla seçici yayıcı, filtre ve hücrelere geçmektedir. Isı kaynağı, fotovoltaik hücrelere gelerek foton 
elde edilmesini sağlar. Planck yasasına göre ışımanın güç yoğunluğu sıcaklığın 4. Kuvvetiyle değiştiği 
için yeterli sıcaklığa ulaşmak oldukça önemlidir. Bu nedenle TPV sistemlerinde kullanılan ısı 
kaynakları genellikle yanmalı sistemler içerir [2]. 
 
3.2.Seçici Yayıcı 
 
Seçici yayıcı, sistem verimini arttırmak için kullanılır. Seçici yayıcı, ısı kaynağından gelen ısıyı filtrelere 
aktarmadan önce uygun alıcı hücre hassasiyetini sağlayarak yayılım spektrumuna çevirir. Çünkü alıcı 
hücreler sadece bant aralıklarının üstündeki bir enerjiyi absorbe ederek kullanabilirler. Bu durum da 
daha az miktarda elektrik üretimine sebep olmaktadır. 
 
3.3.Filtre 
 
Seçici yayıcıdan çıkan fotonlar hücrelere gelmeden önce filtrelere ulaşırlar. Filtreler seçici yayıcı ile 
benzer özellik gösterir. Yeterli enerjiye sahip olmayan ışınımları geri yansıtarak seçici yayıcıya geri 
gönderir. Böylece sistem verimi arttırılmış olur. 
 
3.4.Fotovoltaik Hücreler 
 
Fotovoltaik hücreler; yayıcıdan gelen fotonları absorbe ederek termal enerjiyi elektrik enerjisine 
dönüştürürler. Mümkün olduğunca çok fotonun soğurulması gereksinimi düşük bant aralığına sahip 
malzemelerin kullanımını zorunlu kılar [2]. 
 
TPV dönüştürücüleri üzerindeki çalışmalar, esas olarak silikon [12] ve germanyum dönüştürücüler [12] 
üzerine yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte, bu elemental yarı iletkenlerin kalitesi zayıftır.  Cihazlardaki 
etkileyici ilerleme, modern TPV cihazlarının yüksek performansa ve sonuçta bu "alana" olan ilginin 
tekrar canlanmasına yol açmıştır[12].Birden fazla fotovoltaik hücre tipi bulunmaktadır. Genel olarak 
GaInAs ve GaInAsSb hücreleri kullanılmaktadır. Bu yarı iletken malzemelerin bant aralıkları birbirinden 
farklıdır. GaInAs bant aralığı 0,7 eV’a denk gelmektedir. Bu bant aralığı optimum verimlilik ve enerji 
için oldukça geniş bir skalaya sahiptir. Bu hücrelere ek olarak InGaSb ve InGaAsSb gibi dörtlü alaşım 
oluşturularak da elde edilir. InGaSb 0,5 eV bant aralığına sahiptir ve bu aralık oldukça dar bant 
aralığıdır. InGaAsSb ise elementlerin oranına bağlı olarak bant aralığı 0,38 eV-0,7 eV arasında 
ayarlanabilir. 
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4.ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERDE TPV UYGULAMALARI 
 
Termofotovoltaik dönüşümler endüstride birçok alanda kullanılmaktadır. Atık ısıların büyük ölçüde yer 
aldığı çelik endüstrisinin TPV uygulamaları bu çalışmada incelenmiştir. 
 
4.1.Demir Çelik Endüstrisinde TPV Uygulamaları 
 
TPV, yüksek sıcaklığa sahip bir ısı kaynağı gerektiren bir teknoloji olduğundan, böyle bir durumda bir 
prosesin işletildiği endüstrilerde kullanılabilir. TPV'nin basit bir uygulaması, cam veya çelik endüstrisi 
gibi yüksek sıcaklık endüstrilerinde atık ısı geri kazanımıdır. TPV hücresi vasıtasıyla atık ısı geri 
kazanımı örneği, çelik endüstrisinde sıcak haddelenmiş çelik levhaların sürekli olarak dökülmesi 
durumudur. Bu plakaların başlangıç sıcaklığı 1200 ° C ve 1000 ° C'den daha düşük bir sıcaklığa 
soğutulur. TPV hücreleri, soğutma işlemi sırasında sıcak plakaların üzerine konacaksa, emisyon işlemi 
yoluyla bir elektrik akımı üretilebilir[13]. Çelik endüstrisinde TPV uygulamasının etkisini göstermek için 
matematiksel bir model gerçekleştirilmiştir. Model,  deneysel olarak ölçülen veriler doğrulanmıştır. 
Deneysel ölçümlerin desteklenmesi, modelin çelik endüstrisinde enerji geri kazanımının 
değerlendirilmesi için uygulanabilirliğini kanıtlamıştır[13]. 
 
Enerji Bakanlığı verilerine göre demir-çelik sektörü enerji kullanımı 2014 yılında nihai enerji tüketiminin 
%7,53’ünü, sanayi enerji tüketiminin %23,33’ü gibi önemli bir kısmını oluşturmuştur [2]. Tablo 2’de 
2008-2014 döneminde Türkiye nihai, sanayi ve demir-çelik enerji tüketim değerleri gösterilmektedir. 
 
Tablo 2. 2008-2014 Dönemi Türkiye Nihai, Sanayi ve Demir Çelik Enerji Tüketim Değerleri (BİN TEP) 
[2]. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Nihai Enerji Tüketimi 78269 79326 81987 86952 89007 89424 

 
87131 

Sanayi Tüketimi 26266 25424 29982 30929 30411 30137 
 

28115 
Demir Çelik 5054 5085 6536 7501 6189 6680 6561 

 
Tablo 3. 2010-2014 Dönemi Çelik Enerji Tüketiminde Kullanılan Enerji Kaynakları ve Kullanım 
Değerleri (BİN TEP) [2]. 
 

 T.Köm Linyit Kok Toplam 
K. Yakıt Petrol D. Gaz Elektrik Jeo. Isı 

Diğer Isı Toplam 

2010 1016 58 2904 3977 356 612 1425 166 6536 

2011 591 30,9 2920 3885 27 1163 1489  7501 

2012 510 28 2911 3421 48 832 1761 126 6189 

2013 641  2941  14 1141 1792 145 6680 

2014 586  3052  15 1129 1779  6561 
 
Çelik üretimi aşamasında büyük miktarda atık ısı meydana gelmektedir. Bu durum atık ısının 
değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Atık ısıdan yararlanarak fotovoltaik hücreler vasıtasıyla elektrik 
üretimi mümkündür. 
 
Türkiye’de demir-çelik sektöründe TPV uygulamaları ile enerji verimliliğinin sağlanabildiği 
belirlenmiştir. Demir çelik endüstrisinde yıllık TPV sistemleri ile kurtarılabilir enerji potansiyeli 11,44 TJ, 
enerji verimliliği GaSb hücreli TPV sistemlerinde %2.04 ve InGaAsSb hücreli TPV sistemlerinde ise 
%7.31 olduğu belirlenmiştir [2]. 
 
Demir çelik endüstrisinden elde edilen atık ısı miktarı fazlalığı, makine, inşaat, otomotiv sektörü ve 
elektrikli ürünlerde çelik ürünlerinin geri dönüşümleri daha fazla olduğundan endüstriyel alanlardan 
elde edilen atık ısılara, TPV uygulamalarının yapılması daha uygun görülmüştür. 
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4.2.Termofotovoltaik Model ve Hesaplamalar 
 
Fotovoltaik sistemin eşdeğer devresi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

 
Şekil 2.Fotodiyot eşdeğer devresi 

 
Işınımla orantılı hücre ışık akımı aşağıdaki gibi hesaplanır. 
 

                   (1) 
Burada λ uyarıcı fotonun dalga boyudur. q elektron yükü, λmax bant boşluğu enerjisine karşılık gelen 
kesim dalga boyudur. SR (λ) ise azaltılmış bölge beyz ve emiterin toplamıyla verilen TPV hücresinin iç 
spektral karşılığıdır. F(λ), TPV hücresi tarafından absorbe edilen gelen ışımanın spektral foton 
akısıdır. λ < λmax için F(λ) aşağıdaki gibi hesaplanır  [2]; 
 

                     (2) 
 
Burada TRad TPV radyatör sıcaklığı, h planck sabiti, c ışık hızı, k boltzmann sabiti, χ TPV 
sistemindeki spektral kontrol performansını karakterize eden etkin boşluk yayma kuvvetidir. 
Bunun değeri en iyi rapor edilen spektral kontrol sistem performanslarına göre 0,78 alınmıştır [2]. 
 
Bir TPV sistemin I-V karakteristiği aşağıdaki gibi gösterilebilir: 
 

                    (3) 
 
Burada IL ışınımla orantılı akım, Rs seri direnci,  Rsh paralel direnci temsil eder [2]. 
Açık devre gerilimi aşağıdaki gibi hesaplanır: 
 

          (4) 
 
Burada n ideallik faktörü, Tcell hücre sıcaklığı, Io ters doyum akımını ifade eder. 
 

             (5) 
 
Doluluk oranı maksimum gücün, kısa devre akımı ve açık devre geriliminin çarpımına oranından 
hesaplanır: 
 

               (6) 
 
Bir TPV sisteminin verimliği aşağıdaki gibi hesaplanır: 
 

               (7) 
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Burada Pınc fotovoltaik hücreye gelen ışınım gücünü, Pret hücre tarafından yansıtılan gücü ifade 
eder. 
 
Sistemin enerji verimliliği aşağıdaki gibi hesaplanır: 
 

                (8) 
 
Burada ɳe sistem verimliliğini, Pcell TPV sistem tarafından üretilen gücü ifade eder. 
 
Spektral kontrol için bir diğer önemli parametre IR emitter ve IR PV katman arasındaki iyi bir görme 
faktörüdür. Şekil 3’ de,  emitter genişliği olan W’nin, dielektrik filtre ve IR emitter arasındaki mesafe 
olan H’a oranı F12 görme faktörünün bir fonksiyonu olduğu gösterilmiştir. Şekil 3’den anlaşılacağı 
üzere W/H oranı 8 değerinden büyük ise görme faktörü % 80’nin üstünde bir değer olacaktır [2]. 
 

Şekil 3. Demir-Çelik Sanayi TPV Uygulamaları İçin Yüksek Görme Faktörü [2]. 
 
 
 
 
5.TEORİK UYGULAMA 
 
Çalışmamızda endüstriyel sistemlerde kullanılmak üzere bir teorik modelleme yapılmıştır. Bu model 
demir çelik sektöründe kullanılmak ve bu sektörde çıkan atık ısılar değerlendirilmek üzere 
tasarlanmıştır.  
 
Şekil 4’ te TPV sisteminin demir-çelik sektöründe uygulanması durumundaki enerji dönüşümü ile ilgili 
şematik bir resim gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 4. Demir-çelik sektöründeki TPV uygulaması ile enerji geri dönüşümü 

 
Uygulamada fotovoltaik hücre olarak GaSb ve InGaAsSb hücresi kullanılmıştır. Hücre parametreleri 
olarak enerji bant aralığı, hücre alanı, akseptör yoğunluğu ve donör yoğunluğu alınmıştır. Bant 
aralıklarının sıcaklıkla değişimi hesaplanarak verim değerlendirilmesi yapılmıştır. Hesaplamalarda 
kullanılan 300 K hücre sıcaklığındaki sabit parametreler Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 4. Sabit Hücre Parametreleri [2]. 

 
1256 K radyatör sıcaklığında, 300 K hücre sıcaklığında ve ideal koşullarda TPV sistem verimlerinin, 
GaSb hücrede  %22,17 ve In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücrede %27,96 olduğunu hesaplamıştık. Sistem 
verimliliği, üretilen enerjinin absorbe edilen enerjiye oranı ile elde edilirken, enerji verimliliği üretilen 
enerjinin kurtarılabilir potansiyeldeki tüm enerjiye oranı ile hesaplanır. Dolayısıyla sistem 
verimliliklerinin benzer görüntüler sergilemesi enerji verimliliği sonuçlarını yansıtmaz, enerji verimliliği 
GaSb hücreli TPV sistemlerinde %2,04 ve In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücreli TPV sistemlerinde  %7,31 
olarak hesaplanmıştır. 
 
GaSb ve In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücrelerinin bant aralıklarının sıcaklıkla değişimi denklem 9 ve 
10’da verildiği gibi hesaplanır [2]. 
 
Eg (GaSb)=0.7276-(3.990x10-4)(T-300)         (9) 
Eg(In02Ga0.8As0.18Sb0.82)=0.5548-(1.952x10-4)(T-300)                (10) 
 
Işımada seçici yayıcı ve filtreden geçen dalga boyu büyük ışımaların veya çalışma ortamının 
sıcaklığının oda sıcaklığından yüksek olması durumunda hücrelerde ısınma ihtimaline karşın, normal 
koşullarda, hücrenin ısınması ve soğutulması durumlarında verimlerin değişikliklerinin 
gözlemlenmesine ilişkin yapılan çalışmada, hücre sıcaklığının artması durumunda verimin düştüğü 
görülmüştür [2].  
 
TPV sistemlerinde kullandığımız hücre tiplerine ideal seçici yayıcıların ve filtrelerin kullanıldığı 
durumda kaynak sıcaklıklarına bağlı olarak hücre yüzeyine gelen ve yansıtılan güç değerleri Tablo 5’te 
verilmiştir. 
 
Tablo 5. Radyatör Sıcaklığına Bağlı Olarak Hücreye Gelen ve Hücreden Yansıtılan Güç Değerleri 
 

 
5.1.Türkiye Demir-Çelik Sektörü Atık Isı Enerji Potansiyeli ve TPV Sisteminin Uygulanması 
 
2011 yılı Türkiye demir-çelik sektörüne ait düşük, orta ve yüksek sıcaklık değerlerinde atık ısı salınımı 
yapan enerji kaynakları, bu kaynakların enerji tüketimindeki payları ve kurtarılabilir atık ısı enerjisi 
potansiyeli Tablo 6’da verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eg (eV) 
Enerji 
bant 
aralığı 

S 
(cm2) 
Hücre 
alanı 

Χ 
 

Na (cm-3) 
Akseptör 
yoğunluğu 

Nd (cm-3) 
Donör 
yoğunluğu 

Io(A) 
 

GaSb 0.72 1 0.7
8 

5x1019 2x1018 1.26x10-10 
In0.2Ga0.8As0.18Sb
0.82 

0.555 2x1019 1.91x10-7 

 
 
GaSb 

Trad (K) 1256 1473 1973  
 
InGaAsSb 

Trad 
(K) 

1256 1473 1973 
Pret 
(W/m2) 

9.96 17.27 42.90 Pret 
(W/m2) 

8.1 13.23 33.03 

Pinc 
(W/m2) 

10.97 20.75 66.80 Pinc 
(W/m2) 

10.97 20.75 66.80 
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Tablo 6. 2011 Yılı Türkiye Demir-Çelik Sektörünün Atık Isı Enerjisi Potansiyeli 
 

D
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 Tp 

Sıcaklık 
Sınıfı 

T
p 

Elektri
k Petrol 

Elektrik 
Tüketi
m 

Petrol 
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mi 

Atık 
Enerji 
(Elektrik
) 

Atık 
Enerji 
(Petro
l) 

Toplam 
Düşük 
Sıcaklık
lı Atık 
Isı 

Toplam 
Orta 
Sıcaklık
lı Atık 
Isı 

Toplam 
Yüksek 
Sıcaklık
lı Atık 
Isı 

Topla
m 
Atık 
Enerji 

C (%) (%) (PJ) (PJ) (PJ) (PJ) (PJ) (PJ) (PJ) (PJ) 

Düşük 4
5 4.2 0 3.05  0.00 0.00 0.00    

147.2
9 
 

Orta 0 0 0   0.00 0.00  0.00  

Yüksek 
9
8
3 

95.8 100 69.73 252.7
5 20.92 126.3

8   147.29 

 
 

 
 

Şekil 5. Akkor Halindeki Çeliğin İki Yüzeyine Yerleştirilmiş 4 Düzlemsel TPV Modülü 
 
Teorik hesaplamalarda kullanacağımız hesaplamalar için referans aldığımız çelik kütüğün ölçüleri 
0,16m x 0,16m ebatlarında ve 5,6m uzunluğunda olup ağırlığı 1MT’a eşittir. Türkiye çelik üretimi 
bakımından 2014 yılı üretimi 34,04 milyon metrik tondur. Saatlik üretim olarak hesaplarsak bu değer 
yaklaşık 3940 adet kütüğe eşittir. 
 
Şekil 5’ de şematik olarak gösterilen TPV modülü kütüklerin her iki yüzeyine uygun koşullarında 
yerleştirildiği taktirde, TPV modül alanının 0,15m x 0,15m ve 5,6m uzunluk boyunca uygulandığını 
varsayarsak bu bize 6619,2 m2 gibi bir alan verecektir. GaSb termofotovoltaik hücreler yüksek 
kızılötesi radyant enerjiye maruz kaldıklarında 1W/cm2 gibi bir güç üretmektedir. Bulduğumuz alan 
değeriyle birlikte hesapladığımızda, Türkiye demir-çelik sektöründeki atık ışınım enerjisi 
potansiyelinden geri kazanılabilir güç yaklaşık olarak 66,192 MW diyebiliriz. Hesaplamalarda GaSb 
yerine InGaAsSb hücre kullandığımız takdirde üretilen güç 2,87W/cm2’dir. Bu durumda üretilen toplam 
güç yaklaşık olarak 189,971 MW olacaktır. 
 
Tablo 7. Türkiye Demir-Çelik Sektörünün Atık Işınım Enerjilerinin TPV Sistemleri ile Geri Kazanımı ve 
Verimliliği 
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1256 K radyatör sıcaklığında, 300 K hücre sıcaklığında ve ideal koşullarda TPV sistem verimlerinin, 
GaSb hücrede  %22,17 ve In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücrede %27,96 olduğunu hesaplamıştık. Tablo 
7. de Türkiye demir-çelik sektörünün atık ışınım enerjilerinin TPV sistemleri ile geri kazanımı ve 
verimliliği gösterilmektedir. Sistem verimliliği üretilen enerjinin absorbe edilen enerjiye oranı ile elde 
edilirken, enerji verimliliği üretilen enerjinin kurtarılabilir potansiyeldeki tüm enerjiye oranı ile 
hesaplanır. Dolayısıyla sistem verimliliklerinin benzer görüntüler sergilemesi enerji verimliliği 
sonuçlarını yansıtmaz, enerji verimliliği GaSb hücreli TPV sistemlerinde %2,04 ve 
In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücreli TPV sistemlerinde  %7,31 olarak hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
6. SONUÇ 
 
Endüstriyel sistemlerde meydana gelen yüksek sıcaklıklı atık ısı miktarı büyük ölçüde önem 
kazanmaktadır. Mevcut atık ısıların değerlendirilmesiyle elektrik üretimi gerçekleştirilebilmektedir.  
Böylece hem atık ısıların geri kazanımı sağlanır hem de mevcut elektrik üretimine alternatif getirilmiş 
olunur.  
 
Bu çalışmada endüstriyel sistem olan çelik endüstrisi üzerine TPV uygulaması yapılmıştır. Türkiye’de 
önemli bir paya sahip olan bu endüstrideki yüksek sıcaklıklı atık ısı kullanılarak elektrik enerjisi elde 
edilmiştir. Elektrik üretimi için gerekli olan atık ısı kaynağı, seçici yayıcı, filtre ve hücredir. Bu hücreler, 
yayıcıdan gelen fotonları absorbe ederek termal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Yapılan 
çalışmada, termofotovoltaik sistemlerde, hücre sıcaklığı, hücre tipi, radyatör sıcaklığı parametrelerinin 
hücre verimliliğine etkileri incelenmiştir.  
 
Yapılan çalışma doğrultusunda In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücresi, aynı kaynak sıcaklığında GaSb 
hücresi ile kıyaslandığında verimliliği daha yüksek çıkmıştır. Bu durum, ters doyum akımının ve enerji 
bant aralığının düşük, kısa devre akımının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. TPV enerji 
dönüşüm sistemlerinde demir-çelik proseslerinden salınan yüksek sıcaklıklı atık ısı kaynaklarının, 
farklı hücre yapılarının ve diğer hücre parametrelerinin enerji dönüşümü üzerindeki etkileri 
hesaplanmıştır. TPV sistemlerinin Türkiye demir-çelik sektöründeki atık ısı enerji potansiyeli için 
uygulanması durumunda GaSb hücreli sistemlerin %2,04 enerji verimliliği ile yıllık 66,192 MJ, 
In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücreli sistemlerin %7,31 enerji verimliliği ile yıllık 189,971 MJ enerjiyi 
kurtarabileceği hesaplanmıştır. Bu uygulama demir-çelik sektörü içinde, elektrik üretirken aynı 
zamanda yakılan yakıt miktarını azaltarak çevre kirliliğinin de bir miktar önüne geçebilir. TPV 
sistemlerinin günümüzde yaygın olarak kullanılan PV sistemlerinden en önemli 2 avantajı vardır. 
Bunlardan birincisi hücrelerin bant aralıklarının farklı olması sebebiyle daha verimli elektrik üreterek 
yüksek güç yoğunluğuna sahip olmasıdır. Bir diğer avantajı ise PV sistemlerin güneşi gün içerisinde 
sadece 8 saat kullanabilmesine rağmen TPV sistemleri demir-çelik gibi sürekli proseslerde 24 saat 
elektrik üretebilir. Elde veriler doğrultusunda TPV uygulamalarının endüstriyel sistemlere 
uygulanabileceği, enerji verimliliği sağladığı ve elektrik üretimine alternatif getirdiği belirlenmiştir. 
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ÖZET 
 
Yüksek katlı binaların ve toplu yaşam alanlarının giderek artması inşaat sektörü ile birlikte mekanik 
tesisat sektörünün de önemini daha da arttırmıştır. Mekanik tesisat içerisinde ise en önemli 
konulardan biri havalandırma tesisatıdır. Binalarda doğal yollardan havalandırmanın yetersiz kaldığı 
veya mümkün olmadığı durumlarda mekanik havalandırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Bu çalışmada İstanbul ilinde bulunan ve 650 kişi kapasitesine sahip bir konferans salonunun kanal 
tasarımı bir paket program aracılığı ile eşit hız, eşit basınç kaybı ve statik geri kazanım yöntemleriyle 
hesaplanarak yalıtımlı ve yalıtımsız durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat Birim Fiyatları 
(2015) listesine göre maliyet analizleri karşılaştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler; İklimlendirme, kanal tasarımı, havalandırma  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Importance of mechanic installation industry have increased as well as construction indusrty due to 
increase in high storey buildings and living spaces . One of the most important part in mechanic 
installation is ventilation infrastructure. Natural ventilation is often inadequate  or unavaliable in most 
buildings and that creates the need for ventilation installations. In this project ,air channel installation 
cost of a conferance hall with 650 people capacity in Istanbul , controlled by a package software  , 
using equal speed , equal pressure lose, static regain methods and including cladding has been 
compared to Ministry of Enviroment And Urbanization Construction Unit Prices list cost analysis. 
 
Key Words; Air conditioning , channel design , ventatilation installations  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanların yaşam alanı olarak kullandıkları ortamlarda ısıtma, soğutma, sıhhi, havalandırma ve yangın 
tesisatları yani mekanik tesisat tasarımı ve uygulaması yapılırken temel hedef insanların rahat, 
huzurlu, sağlıklı ve en önemlisi de emniyetli bir şekilde yaşam sürmelerini sağlamaktır. Bu amaçla 
dünyanın birçok ülkesinde çeşitli kuruluşlarca kabul görmüş olan standartlar kullanılır. 15 katın 
üzerindeki yapılar (50 m ve daha fazla yükseklikteki yapılar) yüksek yapı kapsamı içine girer. Teorik 
olarak 75 m yükseklik aşıldığında tasarım kavramları da değişmektedir. Ashrae TL 9.12 (Technical 
Committae for Tall Buildings) ise 91 metre (300 feet) ve daha fazla yükseklikteki binaları yüksek 
yapılar olarak kabul etmektedir. Batı ülkelerinde yenilenen bazı standartlarla ise 25 metreyi geçen her 

Computer Aided Evaluation of Duct Insulation 
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bina yüksek yapı olarak görülmektedir. Yüksek yapılarda her metrekare alan oldukça pahalı 
olduğundan en küçük bir yer kaybı bile olmamalıdır. Tesisat şaftlarının mimari projedeki yeri, yerleşimi, 
boyutları ve kullanımı çok özel bir dikkati gerektirir. Bu nedenle tesisat şaftları içerisinde yer alan 
havalandırma kanallarının standartlara uygun şekilde boyutlandırılması çok önemlidir. Ayrıca asma 
tavan uygulamalarında en çok hacmi havalandırma kanallarının kapladığı göz önünde bulundurulursa 
hem mimari dekorasyon uygulamalarını engelleyecek hem de yangın tesisatında asma tavan içi 
sprinkler uygulamasına neden olabilecek hacimlerin oluşmaması için kanal tasarımlarına dikkat 
edilmelidir. 
 
1.1. Hava Kanalı 
 
Klima ve havalandırma tesisatlarında veya endüstriyel havalandırma ve hava ile taşıma tesisatlarında 
havanın nakli amacı ile hava kanalları kullanılmaktadır. Hava kanalları şekilleri ve malzeme yapıları 
itibari ile iki ayrı gruba ayrılarak sınıflandırılırlar. 
 
Hava kanalları kullanım alanlarına ve maliyetlerine bağlı olarak değişik şekillerde farklı malzemelerden 
imal edilebilirler.  
 
Tablo 1. Hava kanalları 

  HAVA KANALLARI   
 

 
  

 
  

 
  

  
  

MALZEMELERİNE GÖRE 
 

ŞEKİLLERİNE GÖRE 
Galvanizli çelik sac 

 
Silindirik hava kanalları 

Alüminyum sac 
 

Oval ( eliptik ) hava 
kanalları 

Paslanmaz çelik 
 

Dikdörtgen hava kanalları 
Bakır sac 

    
Bu çalışmada konferans salonu mimari tasarımı ve daha az yer kaplaması sebebi ile dikdörtgen hava 
kanalı tercih edilmiştir. Kanallar iç yüzeyleri pürüzsüz, toz tutmaz, gerektiğinde kolayca temizlenebilir; 
su emmez, yanmaz, korozyona dayanıklı, uzun ömürlü ve olabildiği kadar hafif malzemelerden 
yapılmalıdır. Bu amaçla kanalda taşınan hava içerisinde aşındırıcı veya korozyona sebebiyet verecek 
maddeler bulunmadığından ve malzemenin maliyeti de göz önünde bulundurularak galvanizli çelik sac 
tercih edilmiştir. 
 
1.2. Kanal Tasarım Yöntemleri 
 
1.2.1. Kanal Tasarımında Göz Önüne Alınan Hususlar 
 
1.2.1.1. Ortam Basıncı  
 
Ortam basıncı, fan yeri ve kanal sistem düzenlemesi ile belirlenir. Ortama hava veren fan ortam 
basıncını artırır. Ortamdan hava emen, başka bir deyişle egzoz fanı ise ortam basıncını azaltır. Her iki 
fan birlikte kullanılıyor ise ortamın basıncı fanların bağıl kapasitelerine bağlıdır. Yani besleme fanı 
egzoz fanından büyük ise ortam pozitif basınçtadır. Tersi durumda ise ortam negatif basınçtadır. Diğer 
yandan difüzörlerin yerlerinin doğru tayin edilmesi ile rüzgâr etkisi nedeni ile sistemdeki basınç 
değişimleri en aza indirgenebilir. 
 
1.2.1.2. Yangın ve Duman Kontrolü 
 
Kanal sisteminin bir bölgeden diğer bölgeye yangın dumanını, sıcak gazları ve yangını taşıyarak 
sistemdeki olası yangını hızlandırıp genişletmesine engel olabilmek iklimlendirme sisteminin en önemli 
kısımlarından biridir. Bu hususta NFPA 90A iklimlendirme ve havalandırma sistemleri yapım standartı 
kullanılmaktadır. Daha ayrıntılı yangın koruma bilgisi için 1991 ASHRAE Handbook Applications, 
bölüm 47 ve NFPA Fire Protection Handbook 1991’den yararlanılabilir.  
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1.2.1.3. Kanal Yalıtımı  
 
Hava kanalları ve dağıtım kutuları (alçak konut yapıları hariç) ASHRAE Standart 90.1(1989) bölüm 
9.4’e göre ısı yalıtımı yapılmalıdır. İlave yalıtım, buhar geciktiricileri veya her ikisi birden nem geçişini 
ve yoğuşmasını sınırlandırmak için gerekebilir. Yalıtım yapılırken kanalın veya kutunun bulunduğu 
ortamın sıcaklık değerleri, kanaldaki havanın sıcaklıkları vb. kriterler göz önüne alınmalıdır. Şüphesiz 
ki doğru bir malzeme seçimi ile yalıtım gerçekleştirilmelidir.  
 
1.2.1.4. Havalandırma Sistemlerinde Dış Hava Miktarı Tayini 
 
Yalnız havalandırma yapılan ortamlarda havanın tamamı dışarıdan alınmakta ve hava üzerinde hiçbir 
termodinamik işlem yapmadan ortama verilmektedir. Dışarıdan taze hava ortama gelirken, Ortamın 
bayatlamış havası da dışarı atılmaktadır. Bu işlemler genellikle, hava fanları yardımı ile cebri olarak 
yapıldıklarından, fanın gücünün belirlenmesinde ortam hava debisinin bilinmesi gerekmektedir.  
 
Ortam hava debisinin belirlenmesinde göz önünde bulunması gereken hususlar;  

• Ortam havasını kirlilik durumu  
• Dış havanın fiziki durumu  
• Ortam havasının sıcaklığı 
• Ortam havasının nemliliği  
• Ortamın kullanım amacı  
• Ortamdan ortam havasına yapılan gaz katkıları  
• Ortamda bulunmak durumunda olanların özellikleri  

 
1.3. HAVALANDIRMA YÜKLERİNİN HESAPLANMASI 
 
Yaşadığımız ortamlardaki havanın sıcaklık ve nem seviyesi ile toz ve zararlı gaz miktarları doğru 
hesaplanmış hava miktarları ve iyi bir hava dağıtım tasarımı ile insan sağlığı için uygun hale 
getirilebilir. Yeterli havalandırma yapabilmek için gerekli olan hava miktarının belirlenmesi için genel 
olarak yöntem kullanılır; 
 

• Ortamdaki İnsan Sayısı Yöntemi 
• Saatlik Hava Değişim Sayısı Yöntemi  
• Birim Alan Yöntemi  
• Isı Transferi Yöntemi  

 
Yapılan çalışmada “ Ortamdaki İnsan Sayısı Yöntemi “kullanılmıştır. 
 
1.3.1. Ortamdaki İnsan Sayısı Yöntemi 
 
Ortam havalandırılmalarında, ortamın kullanım amacı ve ortamda bulunan insanların havayı kirletme 
durumlarını da göz önünde bulundurmak gerekir. Ortamın ortalama taze hava ihtiyacını kişi sayısına 
göre belirlenmesinde kesin sayısal bir değer vermek imkânı yoktur. Bunun için ortamın kullanım 
amacına göre kişi başına tecrübe edilen yaklaşık değerler alınmaktadır. Tablo-1 de ortam kullanım 
amacı ve o ortamda bulunan insanların taze dış hava ihtiyaçlarına göre kişi başına ihtiyaç duyulan 
taze hava miktarları verilmiştir. Ancak, lüzumu halinde bu değerlerin 10-15 m3/h altında ve üstünde 
almak mümkündür. 
Tablo 2. Birim alan yöntemine göre hava ihtiyacı 

Bina Tipi 1 m² alan için hava debisi ( m³/h) 
Konferans salonu 34 
Spor Salonu 25 
Yüzme Havuzu 8,5 
Mutfak 51 
Restoran 34 
Tuvalet 34 
Depo 17 
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Ortam havasına insanlar tarafından yapılan katkılar konferans salonları gibi kalabalık yerlerin 
havalandırma debisinin hesaplanması için tercih edilebilen bir yöntemdir. 
 
Tablo 3. ASHRAE'nin 62.1-2010 Standardına göre çeşitli ortamlar için dış hava ihtiyacı 
 

 
 
 
 
2. KANAL BOYUTLANDIRILMASI  
 
Sistemde kullanılan fan, motor, ısıtıcı, soğutucu gibi makine ve teçhizatların güçlerinin 
belirlenmesinde, hava kanallarının fiziki yapı ve temel özelliklerinin bilinmesi gerekir. Havalandırma 
kanallarındaki basınç kayıplarının oluşmasında kanal cidarlarındaki sürtünme, ara bağlantı 
parçalarındaki pürüzler, yön değiştirmeler ve çap daralmaları etkili olmaktadır. Kanallardaki basınç 
kayıplarının hesabı; kanal yapımında kullanılan malzemenin, kanaldaki hava hızının ve kanal boyunun 
bilinmesi durumunda, kanal ağının toplam basınç kaybının bulunması ile mümkün olur.  
 
Kanallar boyutlandırılırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: 
 

• Kanallardaki Hava Hızları  
• Kanal Kenar Oranları  
• Havalandırma Sistemindeki Basınç  

 
2.1. KANAL BASINÇ KAYBI HESAP YÖNTEMLERİ 
 
Kanal tasarımında genel yöntem aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
 

• Bina planları çalışılır. Her hacme en uygun hava dağıtımını temin edecek besleme ve donüş 
açıklıklarının yerleri belirlenir. Hesaplanan hava debilerinde ısı kazancı ve sızmalar nedeniyle 
olabilecek düzeltmeler yapılır. Ayrıca ortam basınçlandırılması öngörülüyor ise, hacme olan 
toplam besleme ve egzoz havası miktarları kontrol edilir. 

• Çıkış açıklıklarının boyutları üretici firma kataloglarından belirlenir. 
• Çıkış açıklıklarıyla hava girişi arasındaki kanal sistemi çizilir. Bunun üzerinde santral da 

görülmelidir. Kanal için bırakılan boşluklar genellikle kanal düzenlemesini ve şeklini belirleyen 
ana faktördür. Fizibil olduğu sürece yuvarlak kanallar tercih edilmelidir. 

• Kanal sistemi bölümlere ayrılır ve her bölüme bir numara verilir. Bölümlerin oluşturulmasında 
akışın, boyutun ve şeklin değiştiği noktalar esas alınır. Her bölümdeki bağlantı elemanları 
belirlenir. 

• Seçilen hesap yöntemine göre kanal boyutlandırılır. Toplam basınç kaybı hesaplanır ve buna 
göre fan seçilir. 

• Sistemin detaylı kanal çizimi yapılır. Değişiklik gerekiyorsa, buna göre hesaplarda bu değişiklik 
dikkate alınır. 

• Ayrım ve birleşme noktalarında basınç dengelemesinin gerçekleşmesi için, kollar ve kanal 
bölümleri gerekiyorsa tekrar boyutlandırılır. 

• Yapılan tasarım, hedeflenen gürültü düzeyi doğrultusunda analiz edilerek, gerekiyorsa 
susturucular seçilir. 

 

Mahal Kullanım Amacı 

Dış Hava Gereksinimi Varsayılan Değerler İç 
Hava 
Sınıfı 

Kişi 
[L/s.kişi] 

Alan 
[L/s.m²] 

Kullanıcı 
Yoğunluğu 
[kişi/100m²] 

Kombine Dış 
Hava Gereksinimi 

[L/s.kişi] 
Halka Açık Alanlar 
Konferans salonları 2,5 0,3 150 2,7 1 
Dini mekanlar 2,5 0,3 120 2,8 1 
Lobiler 2,5 0,3 150 2,7 1 
Müzeler/Sergi salonları 3,8 0,3 40 4,6 1 
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Kanal boyutlandırılmasında kullanılan yöntemler şunlardır;  
 

• Statik basınç geri kazanım yöntemi  
• Eşdeğer sürtünme kaybı yöntemi 
• Sabit hız yöntemi  
• Hız düşümü yöntemi  
• Uzatılmış plenumlar  
• T- yöntemi  
• Toplam basınç yöntemi  

 
2.1.1. Statik Basınç Geri Kazanım Yöntemi  
 
Bu yöntem her basınç ve hızdaki besleme kanalları için uygulanabilir. Ancak normal olarak dönüş ve 
egzoz kanalları için kullanılmaz. Hesap olarak eş sürtünme yöntemine göre daha karmaşık olmasına 
karşın, teorik olarak bütün kollarda ve çıkışlarda uniform basınç düşümü yaratması açısından daha 
güvenilir bir yöntemdir. Kanaldaki hızlar sistematik olarak azaltılır. Her bir kanal parçasının önünde hız 
düşürülerek, dinamik basınç (hız basınç) statik basınca dönüştürülür ve bu parçadaki basınç kaybının 
karşılanmasında kullanılır. Ortalama kanal sistemlerinde bu statik geri kazanma %75 oranındadır. 
İdeal şartlarda bu oran %90’a kadar yükselebilir. 
 
Bu sistemin avantajı kanal sisteminin dengede (ayarlanan şekilde) kalmasıdır. Çünkü kayıp ve 
kazançlar hızla orantılıdır. Yüke bağlı olarak debilerin azalması sistemdeki balansı bozmaz. Bu 
nedenle V.A.V. sistemleri için ideal bir yöntemdir. Statik geri kazanma yönteminin dezavantajı uzun 
kolların sonlarında, özellikle bu kanal kolu diğerlerine göre çok uzunsa, aşırı büyük kanal boyutları 
vermesidir. Ayrıca bu bölgelerde hızlar da çok düştüğünden kanalın ısı kayıp ve kazançlarına karşı 
izolesi gerekir. 
 
2.1.2. Eş Sürtünme Yöntemi 
 
Kanal dizaynın da belki de en çok kullanılan yöntemdir. Bu sistemde bütün kanal boyunca birim 
uzunluktaki sürtünme kaybı aynı tutulur. Besleme, egzoz ve dönüş kanallarının boyutlandırılmasında 
kullanılabilir. Normal olarak yüksek basınçlı sistemlerin boyutlandırılmasında (750 Pa üzerinde) 
kullanılamaz. Bu yöntemde besleme kanallarında akış yönünde hız otomatik olarak giderek azalır. 
Böylece ses üretimi ihtimali de giderek azalır. Bu yöntemin ana dezavantajı çeşitli kanal kollarındaki 
basınç düşümlerinin eşitlenmesi yönünde hiçbir önlem getirmemesidir. Bu nedenle simetrik sistemler 
veya dallanmayan tek kanallar için uygundur. 
 
2.1.3. Sabit Hız Yöntemi 
 
Yine tecrübe ile optimum bir hız seçerek, bütün kanal sistemi boyunca bu hızı koruyacak şekilde 
boyutlandırma yapılabilir. Bu yöntem en çok yüksek basınçlı kanal sistemlerinde kullanılır. Bu kanal 
sistemlerinde havayı kullanım alanlarına dağıtmadan önce hızı ve sesi düşürmek üzere genişletilmiş 
terminal kutuları kullanılır. Sabit hız yönteminin kullanıldığı ikinci ana uygulama alanı ise endüstriyel 
toz toplama kanal boyutlandırmasıdır. Tozların ve tekstil endüstrisinde olduğu gibi elyafın 
taşlanabilmesi için belirli bir minimum hız değeri bulunmaktadır. Dolayısı ile bu tür endüstriyel egzoz 
kanallarında hız değeri söz konusu sınır değerin altına düşmeyecek şekilde boyutlandırma yapılır. 
 
 
 
 
3. KANAL SİSTEMİNDE EKONOMİ  
 
Bir kanal sisteminde maliyetleri, diğer sistemlerde olduğu gibi ilk yatırım maliyeti ve işletme maliyeti 
olarak ikiye ayırmak mümkündür. Çalışmamızda farklı hesap yöntemleri ile kanal boyutlandırması 
yapılan sistemin ilk yatırım maliyeti teorik olarak yalıtımsız ve elastomerik kauçuk köpüğü ile yalıtılarak 
incelenmiştir. 
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4. HAVA KANALLARINDA YALITIM 
 
Yalıtım; ısı yalıtımı genel olarak enerji kazanımı amacıyla sıcaklık farkından dolayı oluşabilecek ısı 
kayıp ve kazançlarını önlemek için alınması gereken bir önlemdir. Isı yalıtımı; yapılarda, tesisatta ve 
endüstriyel uygulamalarda yapılmaktadır. 

 
Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında, mekanik tesisat 
yalıtımının önemi, göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binaların ısıtma ve soğutma 
tesisatlarının, ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerden geçen bölümleri ve bu 
bölümlerdeki vana ve armatürler, yalıtıldıkları takdirde sağlanacak enerji tasarrufu çok önemlidir. Bu 
yüzden mekanik tesisatı oluşturan boruların, tankların, depoların, klima kanallarının, vanaların ve 
armatürlerin, içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve 
uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile kaplanmalarına tesisat yalıtımı denir. 

 
4.1. Yalıtım Malzemelerinde Aranması Gereken Temel Özellikler 
 

 Isı iletim kat sayısı (W/mK)  
 Yoğunluk (kg/m3)  
 Yangın sınıfı (DIN 4102, BS476)  
 Sıcaklık dayanımı (ºC)  
 Mekanik dayanım (kPa)  
 Buhar difüzyon direnci  
 Su emme  
 Boyutsal kararlılık (%)  
 Yandığı zaman çıkardığı duman ve gaz  
 Çevre dostu olması  
 Hijyenik olması, bakteri oluşumuna izin vermemesi  
 Ekonomik olması  
 

Yalıtım malzemeleri, tesisatlarda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan yalıtım malzemeleri 
birbirlerinden çok farklı özellik göstermektedir. Tesisatta ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan ısı 
yalıtım malzemelerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür:  
 

 Yumuşak köpükler (esnek malzemeler): elastomerik kauçuk köpüğü, polietilen köpük  
 Mineral lifli malzemeler (cam yünü, taş yünü)  
 Sert plastik köpükler [genleştirilmiş (expanded )polistiren (EPS), çekilmiş (extruded) polistiren 

(XPS)]  
 
4.2. Elastomerik Kauçuk Köpüğü 
 
Kauçuk köpüğü esaslı elastomerik yalıtım ürünleri ülkemize 10-15 yıl önce gelmiş ve kullanımı gitgide 
yaygınlaşmıştır. Tamamen esnek, kapalı hücreli, genleştirilmiş siyah esnek sentetik kauçuk boru ve 
levhalardır. 
 

 
Şekil – 1. Levha Halinde Üretilmis Elastomerik Kauçuk Köpügü 

 
Bünyesindeki yüksek orandaki kauçuğun sayesinde farklı uygulama alanlarında kullanılacak esnekliği 
sağlar. Sıcak borularda ısı kaybını, soğuk borularda ise ısı kazancını önemli miktarda azaltır[2].  
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 Elastomerik kauçuk köpüğü için, kullanıldığı sıcaklığa bağlı olarak, ısı iletim katsayısı değeri 
aşağıdaki gibi verilmektedir;  
-20°C  için λ = 0,034 W/mK  
0°C  için λ = 0,036 W/mK  
+20°C  için λ = 0,038 W/mK 

 Elastomerik kauçuk köpüğü mekanik bakımdan 60-90 kg/m³ arasındaki yoğunluklarda 
mükemmel bir esnekliğe sahiptir.  

 Basma mukavemeti 14-35 kN/m² ( %25 deformasyon)’dir.  
 Kapalı gözenekli olduğu için bünyesine pratik olarak su almaz. Elastomerik kauçuk köpüğü 

genel olarak, kimyasallara ( yağ, madeni yağ vb.) karşı dayanıklıdır.  
 Bir yalıtım malzemesinde yangın anında aranması gereken temel özellikler olan tutuşabilirlik, 

yüzeyde alev yayılma hızı ve yangın sınıfı için BS’lara uygun sertifikasyonlar alınabilmektedir.  
 Elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım malzemeleri arasında; buhar geçirimsizliği en yüksek 

malzemelerdendir. Su buharı geçirgenliği 0,21-0,07 µgm/Nh olup, su buharı direnç katsayısı 
µ’nün değeri 3.000-10.000 arasındadır.  

 
Bu değerler, kullanılan kauçuk köpüğünün cinsine göre değişmektedir. Isı yalıtım malzemeleri 
arasında su buharı geçirimsizliği bakımından nitelikli bir malzeme olup, yoğuşma problemi olan 
yerlerde özellikle önerilmektedir 
 
 
 
 
5. PAKET PROGRAM ( FINE HVAC ) İLE HAVA KANALI TASARIMI  
 
Fine HVAC paket programı ile bir konferans salonunun ısı kaybı, ısı kazancı ve psikometrik hesapları 
yapılarak ısıtma ve soğutma için klima santrali kapasitesi belirlenmiştir. Eşit basınç kaybı, eşit hız ve 
statik geri kazanım yöntemleri ile boyutları belirlenen kanallar elastomerik kauçuk köpüğü ile yalıtımlı 
hali ve yalıtımsız durumu göz önünde bulundurularak hava kanalı maliyetleri hesaplanarak 
karşılaştırılmıştır. 
 
*Bu çalışma ASHRAE metodolojisini baz almaktadır. Bu çalışmada; 

• Konferans salonu mimari konstrüksiyonu gereği hava kanalları dikdörtgen olarak 
tasarlanmıştır. 

• Hava kanalları ile menfezlerin bağlantısı kauçuk izolasyonlu flexible yapılmıştır. 
• Hesaplanan klima santral debisine uygun olarak üç yöntem içinde kanal uzunlukları ve 

kanallardaki hava debilerinin sabit kaldığı kabul edilmiştir. 
• Mimari yapı gereği ana kanalların geçtiği alanın genişliği 1,5 m olduğundan kanal genişlikleri 1 

m olarak kabul edilmiştir; kanal yüksekliği programın hesapladığı değer olarak kabul edilmiştir. 
• Yüksekliğe bağlı olarak hava hızlarının çok yüksek veya çok düşük çıktığı durumlarda kanal 

boyutları değiştirilerek hesap yaptırılıp hava hızı ve kanal boyutları standartlarda belirlenen 
değere getirilmiştir.  

• Taze hava için swirl difüzörler kullanılırken, egzoz içinse kare anemostatlar kullanılmıştır. 

• Kanallar ile difüzör ve anemostat bağlantıları flexible hava kanalı ile yapılmıştır. Flexible hava 
kanalı çapı ve buna bağlı olarak hava hızı konferans salonu yüksekliği göz önünde 
bulundurularak hesaplanmıştır. 

TABLO  4. Bina ve Mahal Şartları 
İL İstanbul  

 BİNA Konferans Salonu  
 KAPASİTE 650 kişi  
 KONFOR 

ŞARTLARI 
Soğutma için 26°C, %55 Bağıl Nem 
Isıtma için 22° C, %50 Bağıl Nem 
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ŞEKİL 2. Konferans Salonu Kanal Tasarımı 
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5.1. ISI KAYBI HESABI 
 
Bu çalışma ASHRAE metodolojisini baz almaktadır. Bunun yanı sıra aşağıdaki kaynaklar da 
kullanılmaktadır:  

 ASHRAE Handbook of Fundamentals 2013 
 ASHRAE Soğutma ve Isıtma yükleri hesaplama prensipleri 

Yapıların ısı kaybı dizaynı için gerekli olan hesaplamalarda uygulanan genel prosedürler : 

1.   Yapı dışı tasarım koşulları seçimi. 
2.   Korunmuş olan yapı içi tasarım koşulları seçimi. 
3.   Isıtılmayan komşu mahaller için sıcaklık tahmini. 
4.   Duvar, döşeme, tavan, pencere ve kapılar için iletim katsayısı seçimi ve ısı kaybı hesabı 
5.   Enfiltrasyona bağlı olarak ısı yükü ve mahallere direkt etki eden diğer tüm dış hava                   
koşullarını içeren hesaplar 
6.   İletim ve enfiltrasyon kaynaklı kayıpların miktarı 

 
TABLO 5. ISI KAYBI HESABI ÇİZELGESİ 

 

ISI KAYBI HESABI ÇİZELGESİ 
Tesisin Adı: KONFERANS SALONU 

Sayfa  
Kat 1 
Tarih  

Yapı Bileşeni Alan Hesabı Isı Kaybı Hesabı Artırımlar  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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     Ao  A A U  Qo ZD ZW ZH Z QL=Qo
+Qt 

  cm M M m² Ad m² m² Kcal/hm²K K W % % % 1+% Kcal/h 

   (1.1  - KONFERANS SALONU °C)         

DK1 KB  1.85 2.50 4.63 1  4.63 4.5 25.0 520.9     1 

DD6 GB  11.20 8.00 89.60 1 9.60 80.00 0.53 25.0 1060     1 

DD6 GB  1.20 8.00 9.60 1  9.60 0.53 25.0 127.2     1 

DK5 GD  3.85 2.20 8.47 1  8.47 2.6 25.0 550.5     1 

DK5 GD  3.85 2.20 8.47 1  8.47 2.6 25.0 550.5     1 

DK5 KD  3.00 2.20 6.60 1  6.60 2.6 25.0 429.0     1 

DK5 KB  3.00 2.20 6.60 1  6.60 2.6 25.0 429.0     1 

DP1 KB  4.90 1.00 4.90 1  4.90 4.5 25.0 551.3     1 

DK5 KB  3.00 2.20 6.60 1  6.60 2.6 25.0 429.0     1 

DK5 GB  3.00 2.20 6.60 1  6.60 2.6 25.0 429.0     1 

Dö2   49.9 20 999.0 1  999.0 1.96 13.0 25455     1 

Ta2 P  49.9 20 999.0 1  999.0 2.8 25.0 69930     1 

           100461 0 0 5 1,10 110508 

Enfiltrasyon Isı Kaybı Q Ai  = a x Σl x R x H x Δt x ZΓ=      0 

Havalandırma Isı Kaybı QL = V x ρ x c (t i  – td)=      58697 

Toplam       175074 
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5.2. Isı Kazancı Hesabı 
 
Bu çalışma Ashrae RTS metodolojisini baz almaktadır. Bunun yanı sıra aşağıdaki literatür de 
kullanılmaktadır: 

 ASHRAE Esasları El Kitabı 2013 
 ASHRAE Uygulamalar El Kitabı 2011 
 ASHRAE Sistemler ve Ekipmanlar El Kitabı 2012 
 ASHRAE Doğal ve Mekanik Havalandırma Standartları 
 ASHRAE Soğutma ve Isıtma Yükü Hesaplama Manueli ASHRAE GRP 158 

 
ASHRAE yöntemine göre, RTS  ile soğutma yüklerinin (Aydınlatma, insan, duvar, çatı, pencere, 
cihaz, vb.)  hesaplanması için genel prosedür aşağıdaki gibidir: 

1. Tasarıma göre bileşenlerin 24 saatlik ısı kazanımları hesaplanır. 
2. Işınım ve taşınım ile olan ayrılmış ısı kazanımları hesaplanır. 
3. Soğutma yüklerinde zaman gecikmesi ile ısı kazanım bölümlerinin ışınım süresi uygunluğuna 
bakılır. 
4. Taşınım ile ısı kazanımının toplamı ve gecikmeli ışınımın tanımlanması her saat aralığına gore 
yapılır. 
 
5.3. Sistem Grafikleri 

 
Şekil 3. Temmuz ayı havalandırma dahil bina toplam yükler grafiği 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Ağustos ayı havalandırma dahil bina toplam yükler grafiği 
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5.4. PSİKROMETRİ HESAPLARI 
 
Bu çalışma Ashrae’yi baz almaktadır. Bunun yanı sıra, aşağıdaki literatur de kullanılmaktadır:  
 
 i) ASHRAE Esasları El Kitabı  

ii) ASHRAE Uygulamalar El Kitabı   

iii) ASHRAE Sistemler El Kitabı 

iv) ASHRAE Ekipman El Kitabı  
TABLO 6. Soğutma Sistemi Mahal Şartları 

 

v) ASHRAE Doğal ve Mekanik Havalandırma Standartları  

vi) Carrier Klima Sistem Tasarımı El Kitabı  

 
5.4.1. Soğutma Sistemi 
 
Simülasyon Metodu:    Nem almalı soğutma, reheatsiz 
Nem almalı soğutma simülasyonu için belirlenen standart değerler ve buna bağlı olarak programın 
hesapladığı değerler aşağıdaki tablodaki gibidir. 
 
 
 
 
 

Mahal Şartları 

Seçilen Sıcaklık  Trdb – Trwb   26.00 °C -  19.49 °C 

Seçilen Nem Değeri  Fr – Wr  %55.00  -  11.75 gr/kg 

Çevre Şartları 

Dış Hava Sıcaklığı  Tadb – Tawb  32.00 °C -  22.80 °C 

Dış Hava Nemi  Fa – Wa  %45.98  - 13.95 gr/kg 

Karışım Havası Şartları 

Karışım  Havası Sıcaklığı  Tmdb – Tmwb  30.20 °C -  21.85 °C 

Karışım Noktası Nemi  Fm – Wm  %48.59 -  13.29 gr/kg 

Cihaz Isıtma Serpantini Çıkış Şartları 

Giriş Sıcaklığı  Tedb – Tewb  30.20 °C -  21.85 °C 

Giriş Havası Nemi  Fe – We  %48.59  -  13.29 gr/kg 

Cihaz Soğutma Serpantini Çıkış Şartları 

Çıkış Sıcaklığı Tldb – Tlwb  16.67 °C -  15.56 °C 

Çıkış Havası Nemi  Fl – Wl  %89.44  -  10.76 gr/kg 

Mahal  Giriş Şartları 

Üfleme Havası Sıcaklığı  Tsadb – Tsawb  16.67 °C - 15.56 °C 

Üfleme Havası Nemi Fsa – Wsa  %89.44 -  10.76 gr/kg 
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TABLO 7. Soğutma İçin Klima Santral Hesapları 
 
Soğutma Sistemi 
Cihaz Hava Debisi Vsa 28337.87(m³/h) 
Serpantin Duyulur Isı Faktörü GSHF 0.6862 
Taze Hava İle Gelen Isı Kazancı OALH 30.827 (Mcal/h) 

Dış Hava Duyulur Isısı OASH 34.332 (Mcal/h) 
Taze Hava İle Gelen Toplam Isı Kazancı OATH 65.160 ( Mcal/h) 
Toplam Gizli Isı TLH 50.620 (Mcal/h) 
Toplam Duyulur Isı TSH 110.699 (Mcal/h) 

Serpantin Toplam Isısı GTH 161.319 (Mcal/h) 

Soğutucu Akışkan Debisi P 16.13(m³/h) 
 
 
5.4.1.1. Soğutma Sistemi Simülasyonunun Psikrometrik Diyagramda Gösterilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4.2. Isıtma Sistemi 
 
Simülasyon Metodu: Buharlı Nemlendirmeli Isıtma  (soğutma öncelikli ) 
Buharlı nemlendirmeli ısıtma (soğutma öncelikli) simülasyonu için belirlenen standart değerler ve buna 
bağlı olarak programın hesapladığı değerler aşağıdaki tablodaki gibidir. 
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TABLO 8. Isıtma Sistemi Mahal Şartları 
  
Mahal Şartları 

Seçilen Sıcaklık             Trdb – Trwb   22.00 °C -  13.73 °C 

Seçilen Nem Değeri       Fr – Wr  %50.00  -  7.38 gr/kg 

Ön Isıtıcı Çıkış Şartları 

Egzoz Hava Akımının Çıkış Sıcaklığı          Trvdb – Trvwb    15.00 °C - 6.06 °C 

Egzoz Hava Akımının Çıkış Nemi                          Frv – Wrv  %21.54  - 2.30 gr/kg 
Karışım Havası Şartları 

Karışım  Havası Sıcaklığı            Tmdb – Tmwb  16.50 °C -  8.59 °C 
Karışım Noktası Nemi                  Fm – Wm  %32.48  - 3.83 gr/kg 

Cihaz Soğutma Serpantini Çıkış Şartları 

Giriş Sıcaklığı             Tedb – Tewb  16.50 °C - 8.59 °C 
Giriş Havası Nemi        Fe – We    %32.48  - 3.83 gr/kg 

Cihaz Isıtma Serpantini Çıkış Şartları 

Çıkış Sıcaklığı                   Tldb  - Tlwb  34.97 °C -  18.97 °C 

Çıkış Havası Nemi            Fl – Wl  %20.80  - 7.38 gr/kg 
Mahal  Giriş Şartları 

Üfleme Havası Sıcaklığı          Tsadb – Tsawb  34.97 °C - 18.97 °C 

Üfleme Havası Nemi                Fsa – Wsa  %20.80  -  7.38 gr/kg 
 

TABLO – 9: Isıtma İçin Klima Santral Hesapları 
 

Isıtma Sistemi 

Cihaz Hava Debisi Vsa 28337.87 ( m³/h) 

Serpantin Duyulur Isı Faktörü GSHF 1.00 

Taze Hava İle Gelen Isı Kazancı OALH 71.144 (Mcal/h) 

Dış Hava Duyulur Isısı OASH 28.610 (Mcal/h) 

Taze Hava İle Gelen Toplam Isı Kazancı OATH 28.610(Mcal/h) 

Toplam Gizli Isı TLH 71.144(Mcal/h) 

Toplam Duyulur Isı TSH 151.12 (Mcal/h) 

Serpantin Toplam Isısı GTH 151.12 (Mcal/h) 

Soğutucu Akışkan Debisi P 7.56 
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5.4.2.1.Isıtma Sistemi Simülasyonunun Psikrometrik Diyagramda Gösterilmesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.5. Kanal Boyutlandırma ve Metraj Hesabı  
 
TABLO 10. Dikdörtgen Hava Kanalı Boyutları 
 

Devre 
Numarası 

Kanal 
Uzunluğu 
(m) 

Kanal Boyutları 
(GenişlikxYükseklik) (mm) 

Kanal Metrajları (m²)  
Saç Kalınlığı (mm) 

 
 

E.H. E.B.K. S.G.K. E.H. E.B.K. S.G.K.  
 

Taze Hava Kanalları  
1.2 19,6 1000x1400 1000x1400 1000x1400 94,08 (1) 94,08 (1) 94,08 (1)  
2.3 5,8 1000x850 1000x850 1000x1450 21,46 (0,8) 21,46 (0,8) 28,42 (1)  
3.4 19,85 1000x350 1000x350 1000x1100 53,595 (0,8) 53,595 (0,8) 83,37 (0,8)  
4.5 15,21 1000x200 1000x200 1000x850 36,504 (0,8) 36,504 (0,8) 56,277 (0,8)  
5.6 4,59 650x150 650x200 650x800 7,344 (0,6) 7,344 (0,6) 13,311 (0,6)  
4.11 1,61 1000x200 1000x200 1000x750 3,864 (0,8) 3,864 (0,8) 5,635 (0,8)  
11.12 4,59 650x150 650x200 650x800 7,344 (0,6) 7,344 (0,6) 13,311 (0,8)  
3.17 6,8 1000x550 1000x550 1000x1450 21,08 (0,8) 21,08 (0,8) 33,32 (1)  
17.18 12,66 1000x300 1000x300 1000x1100 32,916 (0,8) 32,916 (0,8) 53,172 (0,8)  
18.19 3,09 1000x200 1000x200 1000x1050 7,416 (0,8) 7,416 (0,8) 12,669 (0,8)  
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19.20 2,95 650x150 650x200 650x800 4,72 (0,6) 5,015 (0,6) 8,555 (0,6)  
17.27 2,11 1000x300 1000x300 1000x950 5,486 (0,8) 5,486 (0,8) 8,229 (0,8)  
27.28 3,09 1000x200 1000x200 1000x950 7,416 (0,8) 7,416 (0,8) 12,051 (0,8)  
28.29 2,95 650x150 650x200 650x800 4,72 (0,6) 5,015 (0,6) 8,555 (0,6)  
2.36 6,8 1000x550 1000x550 1000x850 21,08 (0,8) 21,08 (0,8) 25,16 (0,8)  
36.37 12,89 1000x300 1000x300 1000x650 33,514 (0,8) 33,514 (0,8) 42,537 (0,8)  
37.38 2,95 1000x200 1000x200 1000x550 7,08 (0,8) 7,08 (0,8) 9,145 (0,8)  
38.39 3,09 650x150 650x200 650x550 4,944 (0,6) 5,253 (0,6) 8,034 (0,6)  
36.46 2,34 1000x300 1000x300 1000x550 6,084 (0,8) 6,084 (0,8) 7,254 (0,8)  
46.47 2,95 1000x200 1000x200 1000x450 7,08 (0,8) 7,08 (0,8) 8,555 (0,8)   
47.48 3,09 650x150 650x200 1000x550 4,944 (0,6) 5,253 (0,6) 7,416 (0,6)  
Egzoz Kanalları  
1-55 22,65 1000x1400 1000x1400 1000x1400 108,72 (1) 108,72 (1) 108,72 (1)  
55-56 14,1 1000x900 1000x900 1000x900 53,58 (0,8) 53,58 (0,8) 53,58 (0,8)  
56-57 13,93 1000x400 1000x400 1000x400 39,004 (0,8) 39,004 (0,8) 39,004 (0,8)  
57-58 3,25 1000x350 1000x350 1000x350 8,775 (0,8) 8,775 (0,8) 8,775 (0,8)  
58-59 3,86 1000x300 1000x300 1000x300 10,036 (0,8) 10,036 (0,8) 10,036 (0,8)  
59-60 4,76 1000x200 1000x200 1000x200 11,424 (0,8) 11,424 (0,8) 11,424 (0,8)  
60-61 3,79 700x200 700x200 700x200 6,822 (0,8) 6,822 (0,8) 6,822 (0,8)  
56-68 4,58 1000x500 1000x500 1000x500 13,74 (0,8) 13,74 (0,8) 13,74 (0,8)  
68-69 3,97 1000x400 1000x400 1000x400 11,116 (0,8) 11,116 (0,8) 11,116 (0,8)  
69-70 5,8 1000x300 1000x300 1000x300 15,08 (0,8) 15,08 (0,8) 15,08 (0,8)  
70-71 4,7 650x200 650x200 650x200 7,99 (0,6) 7,99 (0,6) 7,99 (0,6)  
55-80 4,53 1000x500 1000x500 1000x500 13,59 (0,8) 13,59 (0,8) 13,59 (0,8)  
80-81 4,11 1000x400 1000x400 1000x400 11,508 (0,8) 11,508 (0,8) 11,508 (0,8)  
81-82 5,7 1000x300 1000x300 1000x300 14,82 (0,8) 14,82 (0,8) 14,82 (0,8)  
82-83 4,75 650x200 650x200 650x200 8,075 (0,6) 8,075 (0,6) 8,075 (0,6)  
 
Dirsek ve Redüksiyon 
 

Redüksiyon Metrajları  
 

Devre 
Numarası 

E.H. E.B.K.   S.G.K.    
a b c d m² a b c d m² a b c d m²  

  (mm)   (mm)   (mm)    

Taze Hava  
 

2 3 1000 1400 1000 850 4,25 1000 1400 1000 850 4,25 1000 1400 1000 1450 4,85  
3 4  1000 850 1000 350 3,2 1000 850 1000 350 3,2 1000 1450 1000 1100 4,55  
4 5  1000 350 1000 200 2,55 1000 350 1000 200 2,55 1000 1100 1000 850 3,95  
5 6 1000 200 650 150 2 1000 200 650 150 2 1000 850 650 800 3,3  
11 12 1000 200 650 150 2 1000 200 650 150 2 1000 750 650 800 3,2  
18 19 1000 300 1000 200 2,5 1000 300 1000 200 2,5 1000 1100 1000 1050 4,15  
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19 20 1000 200 650 150 2 1000 200 650 150 2 1000 1050 650 800 3,5  
27 28 1000 300 1000 200 2,5 1000 300 1000 200 2,5 1000 1100 1000 950 4,05  
37 38  1000 300 1000 200 2,5 1000 300 1000 200 2,5 1000 650 1000 550 3,2  
38 39 1000 200 650 150 2 1000 200 650 150 2 1000 550 650 650 2,85  
46 47  1000 300 1000 200 2,5 1000 300 1000 200 2,5 1000 550 1000 450 3  
47 48 1000 200 650 150 2 1000 200 650 150 2 1000 450 650 550 2,65  

Egzoz  
 

55 56 1000 1400 1000 900 4,3 1000 1400 1000 900 4,3 1000 1400 1000 900 4,3  
56 57 1000 900 1000 400 3,3 1000 900 1000 400 3,3 1000 900 1000 400 3,3  
57 58 1000 400 1000 350 2,75 1000 400 1000 350 2,75 1000 400 1000 350 2,75  
58 59 1000 350 1000 300 2,65 1000 350 1000 300 2,65 1000 350 1000 300 2,65  
59 60 1000 300 1000 200 2,5 1000 300 1000 200 2,5 1000 300 1000 200 2,5  
60 61 1000 200 700 200 2,1 1000 200 700 200 2,1 1000 200 700 200 2,1  
68 69  1000 400 1000 300 2,7 1000 400 1000 300 2,7 1000 500 1000 400 2,9  
69 70 1000 300 650 200 2,15 1000 300 650 200 2,15 1000 400 1000 300 2,7  
80 81 1000 400 1000 300 2,7 1000 400 1000 300 2,7 1000 500 1000 400 2,9  
82 83 1000 300 650 200 2,15 1000 300 650 200 2,15 1000 300 650 200 2,15  

  
  Toplam = 57,3 

  
Toplam = 57,3 

  
Toplam = 71,5  

                
 

Dirsekler  
 

Devre 
Numarası 

E.H. E.B.K.   S.G.K.    
a b r1 r2 m² a b r1 r2 m² a b r1 r2 m²  

  (mm)   (mm)   (mm)    

Taze Hava  
 

3 4  1000 350 1200 200 2,96 1000 350 1200 200 2,96 1000 1100 1200 200 4,61  
4 5 1000 200 1200 200 2,63 1000 200 1200 200 2,63 1000 850 1200 200 4,06  
17 18 1000 300 1200 200 2,85 1000 300 1200 200 2,85 1000 1100 1200 200 4,61  
36 37 1000 300 1200 200 2,85 1000 300 1200 200 2,85 1000 650 1200 200 3,62  

Egzoz  
 

56 57  1000 400 1200 200 5,27 1000 400 1200 200 5,27 1000 400 1200 200 3,07  

   
Toplam = 16,6 

  
Toplam = 16,6 

  
Toplam= 20  

 
TABLO 11. Menfezler ve Kauçuk Yalıtımlı Flexible 
 

Menfezler 
   
   

Boyut (mm) Adet Birim Fiyat 
(Adet/TL)* Montaj Bedeli (TL)* Toplam (TL)    

600x600 54 150 12 8748    
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Kauçuk Yalıtımlı Flexible 
   
   

Çap 
(mm) 

Birim Fiyat 
(m/TL)* Montaj Fiyatı (TL)* Gereken Miktar (m)  Toplam (TL)    

Ø300 35,4 8,35 80 3500    
Ø350 35,4 8,35 55 2406,25    

        
5906,25    

              
 
 
TABLO 12. Elastomerik Kauçuk Köpüğü İle Yalıtım 
 
25 mm Kauçuk Köpüğü Yalıtım 
Eşit Hız 
Toplam Alan (m²) Birim Fiyat (m²/TL)* Montaj Fiyatı (TL)* Toplam Maliyet (TL) 
800,901 42,1 7,95 40085 
Eşit Basınç Kaybı 
Toplam Alan (m²) Birim Fiyat (m²/TL)* Montaj Fiyatı (TL)* Toplam Fiyat (TL) 
820,42 42,1 7,95 40290 
Statik Geri Kazanım 
Toplam Alan (m²) Birim Fiyat (m²/TL)* Montaj Fiyatı (TL)* Toplam Maliyet (TL) 
964,806 42,1 7,95 48288,54 
 
 
5.6. Birim Fiyatlar ve Kanal Yatırım Maliyetleri 
 
TABLO 13. Birim Fiyatlar 
 

Malzeme Birim Fiyat (m²/TL)* Montaj Bedeli (TL)* 

600 mm' ye kadar galvanizli saçtan dikdörtgen 
havalandırma kanalı (0,60 mm) 76,5 26,9 

1250 mm' ye kadar galvanizli saçtan dikdörtgen 
havalandırma kanalı (0,80 mm) 85,5 29,7 

2500 mm' ye kadar galvanizli saçtan dikdörtgen hava 
kanalı (1,00 mm) 96,5 32,4 

 
Bu fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat Birim Fiyatları listesinden (2015) alınmıştır. 
 
 
TABLO 14. Kanal Yatırım Maliyetleri 
 

  Eşit Hız Eşit Basınç 
Kaybı 

Statik Geri 
Kazanım  

 
Yalıtımsız 

(Kanal + Redüksiyon + Dirsek + Menfez + Flexible) 
103.188,80 

TL 104.395,70 TL 128.693,24 TL  

Yalıtımlı 143.273,80 
TL 144.480,70 TL 177.781,24 TL  
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6. SONUÇ 
 
Bu çalışmadaki asıl amaç hava kanallarının boyutlandırılmasında kullanılan yöntemlerin yatırım 
maliyetleri açısından farklılıklarının karşılaştırmaktadır. Ayrıca seçilen yöntemlerin saha 
uygulamalarında diğer mekanik tesisatlar, elektrik tesisatı ve mimari açıdan uygunluğu 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
 

• Eşit hız ve eşit basınç kaybı hesaplarında kanal boyutları birbirine yakınken statik geri 
kazanımda ise kanal boyutları yaklaşık 1.2 kat daha fazla hesaplanmıştır. Bu durumda statik 
geri kazanım yönteminde daha fazla galvaniz sac, yalıtım malzemesi ve işçilik gerekecektir. 

• Eşit hız ve eşit basınç kaybı hesabına göre kanal boyutları yaklaşık olarak aynı çıktığından 
maliyetleri de aynıdır. Statik geri kazanım yönteminde ise kanal boyutlarının fazla olması 
sebebiyle maliyeti 1.3 kat daha fazladır. Kanal boyutlarının fazla olması ayrıca daha fazla 
işçilik gerektireceğinden işçilik maliyetini de arttırmıştır. 

• Statik geri kazanım yönteminde kanal boyutlarının diğer iki yönteme göre fazla çıkması, hem 
diğer mekanik tesisatlara hem de elektrik tesisatına ve mimari dekorasyon elemanlarına asma 
tavan içerisinde daha az alan bırakacaktır. 

• Her üç yöntemde de hava kanallarının kiriş altından gittiği göz önüne alınırsa, asma tavan 
derinliği 80 cm’nin üstüne çıktığından asma tavan içi yangın sprinkler ve yangın dedektörleri 
konulduğundan ekstra maliyet yaratmıştır.Eşit basınç kaybı ve eşit hız yöntemleri ile 
hesaplanan hava kanalı devre elemanlarının toplam statik basınçları kanal devre elemanı 
hava debisi ile orantılı olarak azalırken statik geri kazanım yönteminde neredeyse sabit ve 
diğer iki yönteme göre oldukça küçük değerdir.  
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Şekil 5. Havalandırma kanalı yalıtımsız ve yalıtımlı maliyet analizi 
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ÖZET 
 
Arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yöntemi, akışkanın içerdiği yoğunluk farklarının kırılma 
indisine etkisinden faydalanarak akışın görüntülenmesini sağlayan ve güncel olarak gelişmekte olan 
bir akış inceleme yöntemidir. Bu yöntemin zayıf noktası sadece iki boyutlu akış yapılarının 
görüntülenmesi ve üç boyutlu akış yapılarının incelenememesidir.  
 
Mevcut çalışmada; arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yöntemi, üç boyutlu olarak geliştirilmiş 
ve yöntemin temel prensipleri sunulmuştur. Geliştirilen yöntemin uygulama esasları sıcak jet akış 
üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” yönteminden 
elde edilen hacimsel akış yapısı, literatürde akış alanlarının bütünsel incelemesinde kabul gören 
parçacık görüntülemeli hız ölçümü (PGHÖ) yöntemiyle elde edilen üç bileşenli hacimsel ortalama akış 
yapısı ile karşılaştırılmıştır. Sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür. 
 
Yapılan çalışmanın sonucunda, “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” yöntemi,  
yoğunluk farkı içeren akışların incelenmesinde kullanılabilecek etkili ve ekonomik bir yöntem olarak 
sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Schlieren yöntemi, Arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yöntemi, Parçacık 
görüntülemeli hız ölçümü. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The background-oriented schlieren method is a current developing method of flow analysis that allows 
the flow to be viewed using the refractive index effect of the density differences contained in the fluid. 
The weak point of the BOS method is that only two-dimensional flow structures can be viewed and 
three-dimensional flow structures can not be investigated. 
 
In the present study, a three-dimensional version of the background-oriented schlieren method was 
developed and the basic principles of the method are presented. The application guidelines of the 
developed method are shown on the hot rectangular jet stream. Furthermore, the volumetric flow 
structure obtained from the "Three Dimensional Background-Oriented Schlieren" method is compared 
with the three component volumetric average flow structure obtained by the Particle Image 
Velocimetry (PIV) method which is accepted in the literature for investigating whole flow fields. The 
results were found to be coherent. 
 

Investigation of Flow Structures by Three Dimensional Background Oriented Schlieren Method and Validation with Particle 
Image Velocimetry 
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As a result of the study, the "Three Dimensional Background-Oriented Schlieren" method is presented 
as an efficient and economical method that can be used to study density difference flow. 
 
Key Words: Schlieren method, Background-oriented schlieren method, Particle image velocimetry. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Görüntülemeli akış inceleme metotları, akış alanını etkilememesi ve görüntülenen akış alanının 
tümünden eşzamanlı veri elde etmesi bakımından konvansiyonel ölçüm yöntemlerinden üstündür. Bu 
görüntüleme yöntemlerinden biri de yoğunluk farkı (Schlieren) yöntemidir. 
 
Klasik Schlieren ve interferometry yöntemleri, akışkan içindeki yoğunluk dağılımının 
görüntülenmesinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler genel olarak,  akışkan yoğunluğu ve ışığın 
kırılma indeksi arasındaki ilişkiyle oluşan optik gradyanların görüntülenmesine dayanmaktadır. Bu ilişki 
Gladstone-Dale eşitliği ile açıklanmaktadır [1]. Ancak, bu metotların uygulanması için karmaşık optik 
düzenekler gerekmektedir. 
 
Bu zorlukların aşılması için arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yöntemi 2000’li yılların 
başlarında geliştirilmiştir [2,3,4]. Yeni geliştirilen yöntemde karmaşık optik elemanların yerine, belirli bir 
dokuya sahip arka plan kullanılmakta ve elde edilen görüntüler üzerinde çapraz korelasyon tekniği 
uygulanarak akışkanın yoğunluk dağılımları elde edilmektedir. Böylece diğer yöntemlere göre daha 
sade, uygulanabilir ve ekonomik bir yöntem geliştirilmiştir. Arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı 
yönteminin ülkemizdeki ilk uygulamaları mevcut çalışma ekibi tarafından yapılmıştır [5]. 
 
Bahsi geçen tüm yöntemlerin zayıf noktası ise sadece iki boyutlu akış yapılarının 
görüntülenebilmesidir. Literatürde, üç boyutlu akış yapılarının arka plan konumlandırılmış yoğunluk 
farkı yöntemi ile incelenebilmesi için teknik geliştirmekte olan iki çalışma ekibi mevcuttur. Bunlardan 
biri Fransız Uzay Araştırmaları (ONERA) ekibidir. Bu ekip 2015 yılında yaptıkları çalışmada arka plan 
konumlandırılmış yoğunluk farkı verilerinin üç boyutlu yeniden yapılandırılması ile ilgili bir çalışma 
sunmuşlardır [6]. Çalışmada saniyede 10 görüntü kaydı yapabilen, 5 Mpx çözünürlüklü 12 hızlı 
kamera kullanılmış ve elde edilen sonuçlar Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizi ile 
karşılaştırılmıştır.  
 
Üç boyutlu akış yapılarının Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı yöntemi ile incelenebilmesi 
için teknik geliştirmekte olan diğer ekip ise mevcut çalışma ekibidir.  
 
Bu çalışmada, geliştirilmekte olan “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” 
yönteminin temel prensipleri ve uygulanışı sunulmuştur. Uygulamada, literatürden farklı olarak 3 adet 
son kullanıcı ürünü aynasız kamera kullanılmıştır. Kullanılan bu kameraların çözünürlüklerinin hızlı 
kameralara göre çok yüksek olması daha detaylı veri alınmasına imkan vermektedir (24 Mpx).  
 
Ayrıca mevcut çalışmada, sıcak jet akışın, “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” 
yöntemi ile incelenmesi ve sonuçlarının parçacık görüntülemeli hız ölçümü (PGHÖ) yöntemi ile 
karşılaştırılarak doğrulanması verilmiştir. 
 
Yapılan çalışmanın sonucunda, “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” yöntemi,  
yoğunluk farkı içeren akışların incelenmesinde kullanılabilecek etkili ve ekonomik bir yöntem olarak 
sunulmuştur. 
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2. METOT 
 
2.1 Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı Yönteminin Temel Prensibi 
 
Arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yöntemi, ışığın farklı yoğunluktaki ortamlarda farklı kırılma 
indeksine sahip olmasına dayanmaktadır. Bacadan ya da arabanın egzozundan çıkan sıcak egzoz 
gazının arka plandaki görüntüyü dalgalandırması buna örnek olarak verilebilir. Gladstone-Dale eşitliği, 
Kırılma indeksi (n) ve yoğunluk (ρ) arasındaki ilişkiyi vermektedir [1]. 
 

                                                                                                                                        (1) 
Yöntemin uygulanmasında, incelenecek akış alanının arka planı dokulu bir yüzey olmalıdır. Bu dokulu 
yüzeyler doğal veya yapay olabilir. Deneyin başarısını garantilemek için arka plan dokusunun 
tekrarlamayan ve rastgele olması önerilir. Yöntemin güncel uygulamalarında arka plan bilgisayar ile 
oluşturulmaktadır. Oluşturulan dokulu arka plan, deneyin başarısını sağlamak için yüksek uzamsal 
ayrıntı ve kontrasta sahip olmalıdır. 
 
Söz konusu akış alanını görüntülemek için kamera arka plana dik olacak şekilde yerleştirilmelidir. 
Ayrıca ek perspektif bozulmalarını önlemek için, kamera objektifinin geniş açı lens olmaması önerilir. 
Kullanılan lens belirtilen özelliklere sahip değil ise, elde edilen görüntülerdeki problemler dijital görüntü 
işleme yöntemleri ile giderilebilir. 
 
Deneyden önce (yoğunluk farkı oluşmadan önce) bir referans görüntü kaydedilir. Daha sonra deney 
başlatılarak akıştan kaynaklı yoğunluk farkının kamera ile arka plan arasında oluşması sağlanır. Bu 
aşamada yoğunluk farkı ışığın  açısal sapmasıyla kırılmasını sağlayarak elde edilen görüntünün 
referans görüntüden farklı olmasına neden olur. Bu durum Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 
Şekil 1’de görülen siyahla gösterilen ışın, yoğunluk farkına maruz kalmadan giden ışığın izlediği yolu, 
kırmızı ile gösterilen ışın ise yoğunluk farkından kırılarak giden ışığın izlediği yolu temsil etmektedir. ∆y 
ile gösterilen mesafe aynı noktanın referans görüntüsü ile deney sırasında alınan görüntü arasındaki 
farkı göstermektedir.  
 

 
 

Şekil 1. Arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yönteminin şematik gösterimi 
 
∆y ile gösterilen mesafenin hesaplanmasında kullanılan ve kırılma indeksi (n) ile açısal sapma  
arasındaki ilişkiyi temsil eden denklem eşitlik (2)’de verilmiştir [1]. 
 

                                                    (2) 
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 yeteri kadar küçükse, ’ye eşit kabul edilebilir. Bu nedenle ışığın yoğunluk farkında 
kırılmasının sebep olduğu deplasman (∆y) eşitlik (3) ile ifade edilir; 
 
                                         (3) 
 
(3) eşitliğinde M, büyütme faktörü olarak adlandırılır ve M=Z i /ZB olarak ifade edilir. Şekil 1’de Zd arka 
plan ile yoğunluk farkı arasındaki mesafeyi, Z i odak uzaklığını, ZB ise arka plan ile kamera lensi 
arasındaki uzaklığı temsil eder. 
 
Bu deplasman, yoğunluk farkından kaynaklı olarak farklı açısal sapmalar ile kırılan tüm noktalar için 
elde edilecektir. Şekil 2.a’da deneyden önceki referans görüntü ve Şekil 2.b’de deney sırasında elde 
edilen görüntü gösterilmiştir. Şekil 2.b’de kırmızı ile gösterilen alanda bahsi geçen yoğunluk farkından 
kaynaklı deplasman belirtilmiştir.  
 
Şekil 2’de gösterilen deney ve referans görüntüleri alındıktan sonra art işlem (post-processing) 
bölümüne geçilir. Bu aşamada referans görüntüsü ile deney görüntüsü arasında çapraz korelasyon 
işlemi yapılır. Bu işlem referans görüntüsü ile tüm deney görüntüleri arasında uygulanır. 
 

   
 

Şekil 2. a) Deneyin başlamasından önce çekilen referans fotoğrafı 
       b) Deney sırasında çekilen akış görüntüleme fotoğrafı 

 
Çapraz korelasyon işleminin ilk adımında, referans görüntü inceleme alanlarına ayrılır. Daha sonra 
deney sırasında elde edilen görüntü ile referans görüntü konum bilgisi bakımından karşılaştırılır. 
Deney sırasında elde edilen görüntüdeki konum ile referans görüntüdeki konum aynı ise (∆y=0) bu 
bilgi gelen ışınların herhangi bir kırılmaya maruz kalmadığı, yani ışının yolu üzerinde herhangi bir 
yoğunluk farkının bulunmadığı anlamına gelmektedir. İki konum arasındaki fark olan alanlar ise 
kırılmaların olduğunu göstermektedir. Bu alanlar işaretlenerek akış yapısı belirlenebilmektedir. Şekil 
3’te mevcut çalışma kapsamında elde edilen deney sonucu örnek olarak gösterilmiştir.  

 

a) b) 
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Şekil 3. Sıcak jet akışının arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yöntemi sonucu 
 

Şekil 3'te, bir jetin kesiti gösterilmektedir. Görsel üzerindeki renk kodları, piksel bazında iki resim 
arasındaki yer değiştirmeyi göstermektedir. Koyu mavi renk, piksel bazında yer değiştirme olmadığını, 
mor renge doğru giden diğer renkler ise yer değiştirme miktarını temsil etmektedir.  
 
Şekil 3'ten elde edilen sonucun nitel bir sonuç olduğu unutulmamalıdır. Görselleştirilen piksel 
bazındaki yer değiştirme, akışın yapısı hakkında bilgi verirken herhangi bir hız ya da sıcaklık verisi 
içermemektedir. 
 
Piksel bazında yer değiştirme, görüntünün alındığı çözünürlükle de ilişkilidir. Çalışma kapsamında 24 
Mpx’lik,  23.5 mm X 15.6 mm sensöre sahip aynasız fotoğraf makinaları kullanılmıştır. Çalışmanın 
farklı çözünürlükte ekipmanla yapılması piksek bazlı yer değiştirmenin boyutunu değiştirecektir. 
Örneğin, aynı çalışmanın yarı çözünürlükte bir ekipmanla yapıldığı varsayıldığında, 10 piksellik yer 
değiştirmeler 5 piksele düşecektir. Daha düşük deplasmana sahip 2-3 piksellik yer değiştirmeler yarı 
çözünürlükte sıfıra yakınsayacak ve tespit edilemeyecektir. Bu nedenle çözünürlüğün yeterliliği 
deneyin özellikle detayları açısından başarısı için önemli bir unsurdur. 
 
İlk görüntünün ayrıştırıldığı inceleme alanı, görüntünün alındığı çözünürlükten etkilenmektedir. Bu 
alanlar 16x16, 32x32 veya 64 x64 piksel olabilir. İnceleme alanlarının büyümesi deformasyona 
uğramış görselde inceleme alanlarının daha kesin ve kolay şekilde tespit edilmesini sağlarken, 
detayların kaybedilmesine neden olabilmektedir. Kademeli algoritma kullanılarak bu sorun çözülebilir. 
Algoritmada öncelikle 64x64 ya da 128x128 gibi geniş alanlardan konum tespiti gerçekleştirilir. Geniş 
inceleme alanının doğru konum tespit edebilme yeteneğiyle, dar inceleme alanının detay verebilme 
yeteneğini beraber kullanabilmek için geniş alanlardan elde edilen konum bilgisini, 32x32 ya da 16x16 
inceleme alanlarında kullanarak ikinci bir çapraz korelasyon uygulanır. Böylelikle geniş inceleme 
alanının doğru konum tespiti yeteneği, dar inceleme alanının ise detay verebilme yeteneği beraber 
kullanılır. 
 
2.2 Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı Yöntemi 
 
Arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yönteminin uygulanmasında kullanılan tek kamera yatay ve 
düşey olarak iki bileşen konumu hakkında bilgi vermektedir. Bu da sadece hacimsel akış yapısının 
yoğunluk dağılımının düzlemsel izdüşümünün görüntülenmesine izin vermektedir. Dolayısıyla arka 
plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yöntemi, iki boyutlu kabul edilebilecek ya da radyal simetrik 
sistemlerin incelenmesinde kullanışlı olsa da üçüncü boyut bileşenlerinin önemli olduğu hacimsel akış 
yapılarının incelenmesinde yetersiz kalmaktadır. 
 
Bahsedilen hacimsel akış yapılarının da incelenebilmesi için mevcut çalışmanın konusu olan “Üç 
Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” yöntemi geliştirilmiştir.  
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Hacimsel ölçümün elde edilebilmesi için en az üç bileşene ihtiyaç duyulmaktadır. Bir kameranın 
sadece iki bileşen hakkında bilgi verdiği düşünüldüğünde, üç boyutlu akış yapısının görüntülenmesi 
için en az iki kamera gerekmektedir. Mevcut çalışmada ise elde edilen hacimsel verinin detayının 
arttırılması için üç adet kamera kullanılmıştır. Kameralardan ilki seçilen x-y düzlemine, ikincisi y-z 
düzlemine diktir. Üçüncü kamera ise diğer iki kamera ile 45’er derecelik açı yapacak şekilde aralarına 
yerleştirilmiştir. Yöntemin ana bileşenlerinden olan arka planlar ise kameraların dik bakacağı şekilde 
incelenecek olan akışın diğer tarafına konumlandırılmıştır. Bahsi geçen deney düzeneği Şekil 4’te 
gösterilmiştir.  
 
Yöntemin üç boyutlu versiyonunun uygulanmasında da başlangıç aşamasında (yoğunluk farkı 
oluşmadan önce) referans görüntüler alınmaktadır. Ancak bu aşamada yöntemin iki boyutlu 
uygulamasından farklı olarak kameraların görüş alanlarını örtüştürecek kalibrasyon görüntüsünün de 
alınması gerekmektedir. Bu görüntünün alınmasında incelenecek akış alanına yerleştirilen bir 
kalibrasyon hedefi kullanılmaktadır. Deneyin tamamlanmasının ardından elde edilen düzlemsel 
sonuçlar bu kalibrasyon görüntülerinden alınan konum bilgileri ile hacimsel hale getirilir. Mevcut 
çalışmada hacimsel veri Tecplot yazılımı kullanılarak elde edilmiştir.   
 

 
 

Şekil 4. Üç boyutlu arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yönteminin şematik gösterimi 
 
 
 
 
3. SONUÇLAR VE DOĞRULAMA 
 
Geliştirilen “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” yöntemi, Sıcak jet akışına 
uygulanmıştır. İncelenen jetin çıkış ağzı ölçüleri 120 mm x 28 mm’dir. Jet akışının ağızdan ortalama 
çıkış sıcaklığı 42 0C’dir. Bahsi geçen jet akışın incelenmesi için metot bölümünde aktarıldığı gibi üç 
kameradan oluşan bir düzenek kurulmuştur (Şekil 4). Deneyde son kullanıcı ürünü aynasız 
(mirrorless) fotoğraf makinaları kullanılmıştır. Kameraların jet merkezine olan uzaklığı 40 cm’dir. 
Yerleştirilen arka planlar ile jet merkezi arasındaki mesafe ise 127’şer cm’dir. Deneyde elde edilen 
düzlemsel sonuçlar Şekil 5’te sunulmuştur. 
 
Şekil 5’teki görseller değerlendirildiğinde jetin sınır bölgelerinin belirgin bir şekilde tespit edildiği 
görülmektedir. Farklı kameralardan elde edilen görüntüler değerlendirildiğinde akışın daha dar 
kesitinden alınan görüntüde yoğunluk farklarının daha belirgin şekilde görülebildiği tespit edilmiştir. 
Bunun nedeni merkez alandaki yoğunluk farkı bulunan bölgelerin yüzeylerinin kameraya paralel olarak 

1 
2 

3 

Kameralar 

Jet Akış 

Arka Planlar 
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konumlanmasıdır. Dolayısıyla bu bölgelerden gelen ışınlar daha az kırılarak ya da hiç kırılmadan 
kameraya ulaşmaktadır. 
 
Yoğunluk farkı yöntemlerinin hiçbiri doğrudan nicel veri vermemektedir [3]. Bu açıdan yaklaşıldığında, 
doğrulama için görüntü üzerinden jetin açılma açısı ve çıkış ölçüleri alınmıştır. Daha sonra aynı jet 
PGHÖ ile incelenmiş ve bu ölçüler üzerinden kıyaslama yapılmıştır.  
 
Ayrıca, üç kameradan elde edilen arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı verileri Tecplot programı 
ortamında kalibrasyon verisine göre yerleştirilmiş ve interpolasyon ile hacimsel veriye 
dönüştürülmüştür. Elde edilen hacimsel veri Şekil 6’da gösterilmiştir. 
 

  
 

                                            
 

Şekil 5. a) 1 numaralı kameradan elde edilen arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı deney sonucu 
             b) 2 numaralı kameradan elde edilen arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı deney sonucu 
             c) 3 numaralı kameradan elde edilen arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı deney sonucu 

 

 
 

Şekil 6. Üç boyutlu arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı sonucu 

a) b) 

c) 
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3.1 PGHÖ ile Doğrulama Çalışması  
 
Temel olarak PGHÖ’nün avantajı, aynı anda tüm akış kesitinin incelenebilmesidir. Bu mevcut 
avantajın daha iyi değerlendirilebilmesi için, “Hacimsel üç boyutlu ortalama hız vektörlerinin” 
oluşturulması konusunda mevcut çalışma ekibi tarafından daha önceki çalışmalarda bir yöntem 
geliştirilmiştir [7]. 
 
“Hacimsel üç boyutlu ortalama hız dağılımının” elde edilebilmesi için sistemin belirli aralıklar ile 
incelenmesi gerekmektedir. Cihazın, bu aralıklarda sağlıklı olarak ötelenebilmesi için cihaz bir traverse 
sistemine yerleştirilmiştir. Kameralardan biri cihazın oluşturduğu akışı karşıdan diğeri ise açılı olarak 
görecek şekilde konumlandırılmıştır. Lazer ise kameraların ihtiyacı olduğu aydınlatmayı sağlayacak 
şekilde jet akışını karşıdan görecek şekilde yerleştirilmiştir. İncelenmek istenen Sıcak jet akış 12 
düzlemle taranmıştır. İncelenen her düzlemde iki kamera ile 200’er görüntü çifti alınmıştır. Elde edilen 
bu görüntü çiftlerinin işlenmesi ile ortalama düzlemsel üç bileşenli hız dağılım haritaları 
oluşturulmuştur. Şekil 7’de oluşturulan ortalama düzlemsel üç bileşenli hız dağılım haritalarından 6’sı 
sunulmuştur.   
 

 
 

Şekil 7. Sıcak jet akış üzerinden alınan düzlemsel PGHÖ görüntüleri 
 
Daha sonra 12 düzlemden alınan ortalama düzlemsel üç bileşenli hız dağılımı sonuçlarının 
interpolasyonu ile hacimsel üç boyutlu hız dağılımına dönüştürülmüştür. Akış yapısının daha iyi 
anlaşılabilmesi için elde edilen sonuç eş hız yüzeyleri olarak Şekil 8’de verilmiştir. Sunulan eş hız 
yüzeylerinin dış tarafındaki 5 m/s, jet çekirdeğini temsil eden iç taraftaki ise 7 m/s’yi göstermektedir. 

 

    
 

Şekil 8. Sıcak jet akışının,  
 

a) PGHÖ yöntemi ile elde edilen üç bileşenli hacimsel ortalama akış yapısı eş hız yüzeyleri (5-7 m/s) 
b) Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı yöntemiyle elde edilen hacimsel akış yapısı 

 

a) b) 
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Şekil 8 değerlendirildiğinde incelenen jet akışın çekirdeğinin ağızdan itibaren ikiye ayrıldığı 
gözlemlenmiştir. Bu akış ayrılması “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” 
sonuçlarında da benzer şekilde gözlemlenmiştir (Şekil 8) . Ancak yeni geliştirilen yöntemin başarısının 
nicel olarak değerlendirilebilmesi için PGHÖ verisinden, jetin açılma açısı ve çıkış ölçüleri elde 
edilmiştir. Bu ölçüler Tablo 1’de arka plan konumlandırılmış yoğunluk farkı yönteminden elde edilen 
sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 
 
Tablo 1. PGHÖ ile elde edilen hacimsel üç bileşenli ortalama hız dağılımı sonuçları ve “Üç Boyutlu 
Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” sonuçlarının karşılaştırılması 
 

Değerlendirme Parametresi PGHÖ 
Üç Boyutlu Arka Plan 

Konumlandırılmış 
Yoğunluk Farkı 

Fark 

y=30 mm jetin x uzunluğu 160.63 mm 159.41 mm 1.22 mm 
y=30 mm jetin z uzunluğu 39.55 mm 40.42 mm 0.87 mm 
Jetin X-Y düzlemindeki 
açılma açısı 34.10 o 33.30 o 0.80 o 

Jetin Z-Y düzlemindeki 
açılma açısı 10.9 o 11.7 o 0.80 o 

 
 
 
 
4. DEĞERLENDİRME 
 
Yapılan çalışmanın sonucunda, bir sıcak jet üzerinden “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış 
Yoğunluk Farkı” yöntemi ile elde edilen akış alanının, PGHÖ yöntemi ile elde edilen akış alanıyla 
örtüştüğü görülmektedir (Şekil 8).  
 
PGHÖ yöntemiyle elde edilen hacimsel üç bileşenli ortalama hız dağılımı sonuçları, “Üç Boyutlu Arka 
Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” sonuçları ile Tablo 1’de karşılaştırılmıştır. Jetin çıkış ağzından 
30 mm ilerisinde alınan ölçümlerde PGHÖ ile “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk 
Farkı” yöntemleri arasında x ekseninde 1.22 mm (%0.76 hata oranı), z ekseninde ise 0.87 mm (% 2.2 
hata oranı) fark gözlemlenmiştir. Bu anlamda sonuçların birbiriyle tutarlı olduğu ve geliştirilen “Üç 
Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” yönteminin doğrulandığı söylenebilir. Böylelikle 
bir jet akışının hacimsel yapısı “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” yöntemi ile 
elde edilmiştir (Şekil 6). 
 
Her ne kadar mevcut çalışmada PGHÖ yöntemi, “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk 
Farkı” yöntemini doğrulamak için kullanılsa da iki yöntemin birbirlerini destekleyen ek özelliklerinin 
olduğu unutulmamalıdır. PGHÖ yöntemi bir akış görüntüleme yöntemi olmakla beraber aynı zamanda 
bir hız ölçümü yöntemidir. Yöntemin uygulanmasıyla incelenen tüm akış alanının hız vektörü haritası 
ve buna bağlı diğer akış özellikleri (çalkantılılık (vorticity), türbülans kinetik enerji… vb. )  elde edilebilir. 
Öte yandan daha önce belirtildiği gibi “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” 
yöntemi ise nicel veri üretememektedir. Ancak bu yöntem sıcak ve soğuk akışların karıştığı 
durumlarda PGHÖ’nün ayrıştıramayacağı akışların birbirinden ayrıştırılması için kullanılabilir.  
 
Çalışmanın önemli noktalarından biri de geliştirilen “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk 
Farkı” deneysel yönteminin son kullanıcı ürünü kameralarla başarılmış olmasıdır. Kullanılan bu 
kameraların fiyatları akış görüntüleme amaçlı üretilen kameralarla karşılaştırıldığında oldukça 
düşüktür. Geliştirilen yöntemde kullanılması önerilen kameraların maliyeti, mevcut çalışmayı 
doğrulamak için kullanılan PGHÖ yöntemindeki kameralar ile karşılaştırıldığında (çalışmanın 
gerçekleştirildiği tarih itibariyle) 26 kat daha ucuzdur. 
 
Ayrıca, “Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı” yöntemi tek başına olarak da doğal 
taşınım akışlarının ve yoğunluk farkı içeren diğer akışların incelenmesinde kullanılabilecek etkili ve 
ekonomik bir yöntem olarak sunulabilir.  
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ÖZET 
 
Sürdürülebilir ve sağlıklı binaların başlıca işlevlerinden biri iç çevrede ısıl (termal) konfor koşullarının 
sağlanmasıdır. Günümüzde çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olan enerji sorunu ele 
alındığında, binalarda ısıl konforun minimum ısıtma enerjisi kullanarak sağlanması dolayısıyla, iç ve 
dış ortamı birbirinden ayıran ve ısı kontrolünde büyük bir rol oynayan bina cephelerinin ve bina 
yüksekliklerinin etkin olarak tasarlanması ve yapılandırılması gerekmektedir. Bina yüksekliği arttıkça 
binalar üzerindeki rüzgâr etkisi de önemini arttırmaktadır. Özellikle doğal salınım periyodu bir 
saniyenin üzerindeki binalar rüzgârla etkileşime girebilmekte ve rüzgâr kaynaklı salınımların etkisi 
hissedilebilir bir hale gelebilmektedir. Bu çalışmada dört farklı bina modelleri etrafındaki akış 
alanlarında; ortalama hız ve türbülans hız profillerinin ölçülmesi Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm 
tekniği (PIV) yöntemi kullanılarak deneysel olarak incelenmiş elde edilen sonuçlar Ansys Fluent paket 
programı ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Deneysel ve sayısal sonuçlar karşılaştırıldığında 
genel olarak akış profillerinin birbiriyle uyumlu olduğu oluşan farklılıkların bina arkasındaki bölgelerde 
oluştuğu görülmüştür. Bina geometrilerine bağlı olarak bina arkasındaki girdap büyüklükleri 
değişmiştir. En büyük girdap geniş bina modelinde oluşmuştur.  Deneylerde anlık hız alanları <V> elde 
edilmiş, bu veriler kullanılarak zaman ortalama hız alanları <V>, akım çizgileri <Ψ> ve girdap eş düzey 
eğrileri <ω> çizilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ansys Fluent (CFD), Bina Aerodinamiği, Akış Ayrılması, k-ε Türbülans Modeli,  
Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PIV) 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
One of the mainly functions of sustainable and healthy buildings is to apply thermal comfort conditions 
in indoor environment. Nowadays, when the energy problem which is one of the most important 
problems waiting for a solution is analyzed, it is required efficient design and configuration of the 
building facades and heights disconnecting inner and outer environment and acting an important role 
in the heat control due to the provision of thermal comfort in buildings using a minimum of heating 
energy. The importance of wind effect on the building increases with increasing the height of the 
building. Especially, the buildings having over the period of natural oscillation of a second are exposed 
to interactions with wind and the effect of oscillations originating from wind are becoming noticable. In 
this study, the measuring of time average velocity and turbulance velocity profiles is investigated 
experimentally by using Particle Image Velocimetry (PIV) for flow areas around the four different 
building models and the results are compared with the obtained results from Ansys Fluent CFD 
program. The flow profiles are generally comparatible with each other when the experimental and 
numerical the results are compared. The difference occurred in the regions behind the buiding was 
observed. The vortex sizes behind the building have changed due to the geometry of the building. It is 
seen that the largest vortex formed in a large building model. Instantaneous velocity fields are 

Experimental and Numerical Investigation of Fluid Areas for Different Buildings Models 
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obtained at the experiments and time average velocity fields <V>, stream lines <Ψ> and vortex peer-
level curves <ω> are plotted by using these datas. 
 
Key words: Ansys Fluent (CFD), Building aerodynamic, Flow seperation, k-ε turbulance model, 
Particle image velocimetry (PIV) 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Binaların tasarım ve inşa aşamalarında atmosferik sınır tabakanın alt tarafında rüzgarın hız ve 
türbülans değerlerinin değişimler göstermesi nedeniyle dikkatli olunmasını gerektirmektedir. Bina 
yüksekliği arttıkça binalar üzerindeki rüzgâr etkisi de önemini arttırmaktadır. Özellikle doğal salınım 
periyodu bir saniyenin üzerindeki binalar rüzgârla etkileşime girebilmekte ve rüzgâr kaynaklı 
salınımların etkisi hissedilebilir bir hale gelebilmektedir. Genel olarak, bu tip esnek yapıların 
tasarımında rüzgâr etkileri üç başlıkta incelenir. Konfor kriterleri diye adlandırabileceğimiz ilk başlık 
bina üst kat ivmelerinin belirli sınır değerlerin altında tutulmasını içerir. İkinci başlık ise rüzgârdan 
dolayı binaya etkiyen dinamik kuvvetlerin ya eşdeğer statik yükler olarak ya da zaman alanında tanımlı 
değişken yükler olarak doğru ve rüzgârın rastgele davranışını da göz önünde bulunduran bir şekilde 
ifade edilmesi zorunluluğudur. Buna ek olarak son 20 yılda yapılan araştırmalar binaların rüzgâr 
yönüne dik doğrultuda ve burulma salınımlarının da rüzgârla aynı yöndeki salınımlar kadar önemli 
olduğunu göstermiştir. Diğer bir deyişle eşdeğer yük hesabında rüzgârın hızının ve yönünün 
değişkenliği, yapının geometrisi, dinamik davranış ve çevre yapıların etkilerinin de göz önünde 
bulundurulması bir zorunluluktur [1]. Son zamanlarda dış yüzey kaplamalarının tasarımında bina 
yüzeyinde belirli bir alandaki ortalama basınç değerleri yerine türbülans etkilerini de göz önünde 
bulundurularak lokal anlık değerlerin tespit edilerek kullanılması gerekmektedir. Rüzgârın bina çatıları 
üzerinde meydana getirdiği etkiler, bina çatı geometrileri ile yakından ilgilidir. Bu nedenle, binaların 
çatı geometrilerindeki farklılık rüzgâr-çatı etkileşiminin de farklı olmasına yol açmaktadır. Rüzgârların 
çatılar üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilerin değerlendirilebilmesi ve kalıcı çözümlerin ortaya 
koyulabilmesi için akış alanlarının ayrıntılı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Rüzgâr etkilerinin 
belirlenebilmesinde özellikle gerçek ölçekli test binaları inşa edilmiştir. Bu binalar üzerinde yapılan 
detaylı ölçümler, rüzgâr tüneli ve parçacık görüntülemeli hız ölçüm tekniği (PIV) deneylerinin ve 
nümerik çalışmaların yönlendirilmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüzde hem 
endüstriyel çalışmalarda, hem de bilimsel araştırmalarda deneysel ve hesaplamalı çalışmalar beraber 
gerçekleştirilmektedir. Sağlıklı, yenilenebilir bir şehir, onu oluşturan alt ölçekteki yapıların en az enerji 
gerektirecek dolayısıyla en az atık çıkarabilecek bir iklimlendirme sistemiyle tasarlanmasıyla 
olanaklıdır. Aerodinamik, rüzgârın insanların sağlıklı ve konforlu yaşayabilmesi için oluşturulan 
çevrenin ısıl performansını büyük ölçüde değiştiren bir iklim elemanıdır. Yüksek binalar ve baca 
sistemleri, soğutma kuleleri, köprüler, açık denizlerdeki yapılar ve destek elemanları gibi çok sayıda 
mühendislik uygulamaları üzerinde akışlar büyük öneme sahip olmasından ötürü araştırıcılar 
tarafından inceleme konusu olmuştur. Bina ve yakın çevresi arasındaki rüzgâr etkileşimiyle oluşan 
ayrılma bölgeleri ve çeşitli girdap grupları binalar üzerine etkiyen rüzgâr etkilerinin belirlenmesinde ve 
uygun tasarım parametrelerinin göz önüne alınmasında büyük öneme sahiptir. Rüzgârın binalarla 
etkileşimi sonucu meydana gelen girdapların büyümesi ile oluşacak titreşimler özellikle de gürültü ve 
hasara neden olabilmektedir. Tutar ve Oğuz [2] kare şeklindeki bina modelini tekli ve ikili olarak 
yerleştirmiş olup bina modelleri etrafındaki türbülanslı akış alanını farklı rüzgâr açıları için sonlu hacim 
metoduyla, farklı geometrik düzenlemeler için hesaplamışlardır. RNG sub-grid scale modelini 
kullanarak yaptıkları sonuçları rüzgar tüneli deney sonuçları ile karşılaştırmışlardır. Sayısal ve deney 
sonuçları arasındaki uyumun tek bina konfigürasyonu için özellikle bina çatısı üzerinde olduğu 
görülmüştür. Blocken ve Carmeliet,[3] çalışmalarında rüzgar odaklı yağmur çökeltisi olarak 
adlandırılan WDR’nin bina modelleri üzerindeki etkileri parçacık görüntülemeli akış ölçüm cihazı (PIV) 
ve rüzgar tüneli deneyleri yapılarak sonuçlar fluent paket programı (CFD) ile karşılaştırmışlardır. 
Çalışmalarında alçak bir bina modeli, yüksek bir bina ve bu iki binanın karşılıklı etkisi incelenmiştir. 
Yağmur damlası hareketi 10 m/s referans rüzgâr hızı ile rüzgâr akış modelinde Lagrange parçacık 
izleme yöntemi ile elde edilmiştir. İki binanın karşılıklı etkisinde her iki bina arasındaki fark 25m olarak 
alınmıştır. Rüzgâr doğrultusu bina cephesine dik olarak alınmıştır. Alçak binaların varlığının WDR 
çökeltisi ve rüzgâr tarafından çok katlı binalara bir kalkan olamadığı sabit vortex kuvvetini artırarak 
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daha yüksek bina cephesi üzerinde WDR yoğunluğunu artırmıştır. Blocen ve Stathopoulos [4] 
çalışmalarında Montreal şehri merkezinde bir grup bina çevresinde kirlilik dağılımını rüzgar tüneli 
deneyleri yapılarak 2 farklı türbülans modeli için incelemişlerdir. Rüzgâr tüneli sonuçları yüksek 
çözünürlüklü CFD sonuçlarıyla doğrulanmıştır. Türbülans modelleri olarak Reynolds Ortalama Navier-
Stokes ( RANS) ve Large Eddy Simulation (LES) modelleri kullanılmış olup LES yaklaşımının her iki 
rüzgâr doğrultusu için CFD ve deneysel sonuçlarla uyum sağladığı görülmüştür. Blocen ve arkadaşları 
[5] çalışmalarında rüzgar odaklı yağmur çökeltisi olarak adlandırılan WDR’nin basit alçak dikdörtgen 
bina üzerindeki etkileri fluent paket programı (CFD) ile çözmüşlerdir. Genel olarak sonuçlar arasında 
bir uyum olmasına karşılık bina cephesinin çatı çıkıntısına yakın yerlerinde önemli farklılık oluşmuştur. 
Bina cephesine dik rüzgar doğrultusunda CFD, WDR simülasyon sonuçlarının güvenilir sonuçlar 
sağlayabileceğini göstermişlerdir. Yoshie ve arkadaşları [6] çalışmalarında 3 farklı akış alanı 
oluşturularak Standart k-ε modeli, Large Eddy Simulation (LES) modeli ve Direct Numerical Simulation 
(DNS) türbülans modelleri için rüzgar tüneli deneyleri yapılarak sonuçlar fluent paket programı ile 
(CFD) karşılaştırılmıştır. Wang ve Gu [7], çeşitli köşe düzenlemelerine sahip iki boyutlu prizmalar 
üzerinde eş zamanlı basınç ölçümleri düşük türbülans seviyeli üniform akış ve Reynolds sayısının 
1x105’ den 4.8x105’ e değiştiği aralıkta gerçekleştirilmiştir. Deneysel model olarak da bir kare prizma, 
üç adet pahlı köşe kare prizma (B/D=% 5, % 10 ve % 15, Burada B; köşe boyutu ve D, kesit boyutu) 
ve altı adet yuvarlatılmış köşeli kare prizma (R/D = % 5, % 10, % 15, % 20, % 30 ve % 40-R; köşe 
yarıçapı) kullanılmıştır. Sürükleme katsayılarının, rüzgâr basınç dağılımlarının, aerodinamik kuvvet 
katsayılarının güç tayfı ve Strouhal sayılarının deneysel sonuçları sunulmuştur. Modeller Reynolds 
sayısıyla ortalama sürükleme kuvvetlerinin değişimine göre çeşitli kategorilere ayrılmıştır.  B/D <= % 
15 ve R/D <= % 15 olan modellerin ortalama sürükleme katsayılarının Reynolds sayısından 
etkilenmediği görülmüştür. Bununla birlikte, her bir model etrafındaki rüzgâr basınç dağılımları 
kategorize edilmiş sonuçlara göre analiz edilmiştir. Kare prizmanın aerodinamik karakteristikleri 
üzerinde köşe düzenlemelerinin etki mekanizmaları, model üzerinde rol oynayan noktasal basınçların 
analiz edilmesiyle elde edilebilen model etrafındaki akışın görünümünden ortaya çıkarılmıştır. Yan ve 
Li [8] tarafından aerodinamik düzenlemeli ikiz süper uzun binalar arasında birbirlerini karşılıklı 
etkilemelerinin etkilerini araştırmak için rüzgâr tüneli deneyleri yapılmıştır. Karşılıklı etki faktörlerinin 
kontur çizimleri, rüzgâr kaynaklı tepki, noktasal yüzey basınç katsayıları ve küresel aerodinamik yükler 
üzerindeki karşılıklı etkileşim etkilerini nicel olarak değerlendirmek için sunulmuştur. Sonuçlar, dinamik 
rüzgâr yükleri ve tepkilerinin ikiz kulelerin kritik ard arda dizili ve saptırılmış düzenlemelerinde büyük 
miktarda arttırıldığını ve en düşük tepe noktası negatif basınç katsayılarının yaklaşık % 30 ile 
etkileşimsiz olanlardan büyük olduğunu göstermiştir. Akon ve Koop [9] çalışmalarında, olması 
beklenen sınır tabakanın türbülans yoğunlukları ve uzunluk ölçülerinin az katlı bina çatıları için yüzey 
ortalama basınç dağılımları ve ortalama yeniden birleşme uzunlukları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 
Az katlı bina modeli için yüzey ölçümleri boyunca çatı ayrılma kabarcığının Parçacık Görüntüleme Hız 
ölçümleri (PIV), altı farklı şekilde yukarı akım yönünde sınır tabaka şartları için alınmıştır.  Benzer 
yukarı akım şartlarında ikinci bir bina için yüzey basınç ölçümleri elde edilmiştir. Bu verilerle, 
analizlerde aerodinamik veri tabanından basınç verisi kullanılmıştır. Ortalama basınç dağılımının hem 
ortalama yeniden birleşme uzunluğu hem de yukarı akım türbülans yoğunluğunun bir fonksiyonu 
olduğu bulunmuştur. Ölçülen yüzey basınçları ve çatı yüksekliği türbülans yoğunluğundan az katlı 
binaların çatıları üzerinde ortalama yeniden birleşme uzunluğunu belirlemek için bir yöntem 
önermişlerdir. Elshaer vd. [10] tarafından yapılan çalışmada standart yüksek bir binanın aerodinamik 
tepkisi LES kullanılarak araştırılmıştır. LES, türbülans tayfı ve uyumunun doğru tanımını veren iç akış 
sınır şartı üretmek için sabit ayrık rasgele akış üretimi (CDRFG) tekniğini kullanmaktadır.  
 
Çalışmada bina aerodinamik davranışı iki düzenleme (izole edilmiş bir bina ve etrafındaki karmaşık 
binalar tarafından çevrelenmiş bir bina) için araştırılmış ve sonuçlar daha önce yapılan rüzgâr tüneli 
testi ile karşılaştırılmıştır. En üst kat yer değişimi, en üst kat hızlanması ve taban momentleri gibi 
basınç ve diğer rüzgâr kaynaklı tepkiler bulunmuş ve LES’ den elde edilen sonuçlarla rüzgar 
tünelinden elde edilen bu sonuçların uyum içerisinde oldukları görülmüştür. Çalışmada basit bir kare 
prizma çevresinde akış alanı, bir şehir içerisine yerleştirilmiş yüksekliği artan bir bina çevresinde akış 
alanı ve gerçek kentsel bir alanda bina kompleksleri çevresindeki akış alanı kullanılmıştır. LES modeli 
kare prizma için kullanıldığında bina arkasında girdap akınlarının oluşmuş olup Standart k-ε modeli 
kullanıldığında çatıda ters bir akış alanı oluşmuştur. Bu çalışmada bina modellerinin değişimine bağlı 
olarak bina çevrelerinde oluşan girdap bölgelerinin nasıl değiştiği incelemiştir. Deneysel çalışma iki 
kısımdan oluşmuştur. Birinci kısımda üstten görünüş için dört farklı bina modeli etrafındaki akış 
yapıları incelenmiştir. İkinci kısımda ise yandan görünüş için iki bina modeli etrafındaki akış yapıları 
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incelenmiştir. Çalışmanın sayısal kısmında ise yandan görünüşte kullanılan bina modelleri için Fluent 
analizleri yapılmış ve deneysel sonuçlarla sayısal sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
 
 
 
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmada yapılan deneyler; Çukurova Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü Akışkanlar 
Mekaniği Laboratuvarlarında bulunan kapalı çevrim olarak çalışan serbest yüzeyli açık su kanalında 
yapılmış olup Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm Tekniği (PIV) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Su 
kanalı fiberglas malzemeden imal edilmiş iki adet su deposu ve bu depolar arasına monte edilmiş 
deney kanalı olarak adlandırılan şeffaf akrilik kısımdan oluşmaktadır. Deney kanalı 750 mm yükseklik, 
1000 mm en ve 9000 mm boya sahiptir. İki su deposu arasındaki suyun hareketi, 15kW gücünde bir 
adet santrifüj pompa yardımıyla ile gerçekleştirilmektedir. Farklı hızlarda deney kanalı ve test 
bölgesinde deneyler yapabilmek için santrifüj pompanın devri frekans kontrollü bir hız kontrol ünitesi 
aracılığıyla değiştirilebilmektedir. Santrifüj pompa suyu, çıkıştaki su tankından emerek girişteki su 
tankına basmaktadır. Deneyler esnasında deney kanal boyunca akışın üniform olmasını sağlamak 
amacıyla giriş tankının çıkışına akışı düzenleyici petek sistemi konulmuş olup aynı zamanda giriş 
rezervuar kısmının çıkışı ile deney kanalı birleşme yeri arası 2:1 oranında daraltılarak bağlantı 
sağlanmıştır. Deney sisteminde giriş depo olarak kullanılan kısım aynı zamanda suyun bekleme odası 
olarak görev yapmakta olup su oradan akış düzenleyici bölüme geçip deney kanalına girmektedir. 
Ayrıca sistemde, depo doldurulan suyu yabancı partiküllerden ve kirlerden ayrıştıran filtreleme sistemi 
mevcuttur. Bununla beraber su kanalının ve partikül dolaşım sistemlerinin ısısal olarak etkileşimini en 
aza indirmek için; laboratuvar 22⁰C nominal oda sıcaklığında tutulmaktadır. Ayrıca laboratuvar 
camları, lazer ışın demetinin güneş ışıklarından korunması için özel perdelerle kapatılmaktadır. Deney 
kanalının görünümü Şekil 1’ de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 1.  Deney kanalının görünümü 

 
Genel olarak PIV tekniği ile hız ölçümü, görselleştirme ve görüntü işleme olmak üzere iki adımdan 
oluşmaktadır. Akış alanına, akışı takip eden küçük parçacıklar eklenmektedir. Bu parçacıklar ölçülmek 
istenen yüzeyde bir ışık kaynağı tarafından kısa bir zaman aralığı içinde art arda iki kez 
aydınlatılmaktadır. Işık kaynağının (çoğunlukla lazer) art arda aydınlatma arasındaki zaman farkı Δt, 
ortalama akış hızına ve görüntülemenin büyütme ölçeğine bağlı olarak ayarlanmaktadır. İki aydınlatma 
arasında geçen sürede parçacıklar yerel akış hızı ile hareket etmektedirler. Parçacıklar tarafından 
saçılan ışık, ışık tabakasına dik olarak yerleştirilmiş yüksek çözünürlüklü bir kamera tarafından 
algılanmakta ve iki kare üzerine kaydedilmektedir. Elde edilen fotografik PIV kayıtları daha sonra bir 
tarayıcı yardımıyla dijital hale getirilerek bilgisayara transfer edilmektedir [11]. 
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Şekil 2. PIV çalışma prensibi [12] 

Akış alanına, akışı takip eden küçük parçacıklar eklenmektedir. Bu parçacıklar ölçülmek istenen 
yüzeyde bir ışık kaynağı tarafından kısa bir zaman aralığı içinde art arda iki kez aydınlatılmaktadır. Işık 
kaynağının (çoğunlukla lazer) art arda aydınlatma arasındaki zaman farkı Δt, ortalama akış hızına ve 
görüntülemenin büyütme ölçeğine bağlı olarak ayarlanmaktadır. İki aydınlatma arasında geçen sürede 
parçacıklar yerel akış hızı ile hareket etmektedirler. Parçacıklar tarafından saçılan ışık, ışık tabakasına 
dik olarak yerleştirilmiş yüksek çözünürlüklü bir kamera tarafından algılanmakta ve iki kare üzerine 
kaydedilmektedir.[13] Elde edilen fotografik PIV kayıtları daha sonra bir tarayıcı yardımıyla dijital hale 
getirilerek bilgisayara transfer edilmektedir. Şekil 2’de PIV çalışma prensibi gösterilmiştir.  Yapılan 
deneylerde akış yapısını incelemek amacıyla şeffaf akrilik malzemeden imal edilen 4 bina modeli 
kullanılmıştır. Kullanılan modeller, Şekil 3’de görülen düzlem bir platform üzerine monte edilmiştir. 
Deneyler boyunca su kanalında su yüksekliği 0.45 m olarak sabit alınmıştır. Düzlem platformun ön ucu 
akışı bozmaması amacıyla pah kırılarak inceltilmiştir. Türbülans etkilerden sakınmak amacıyla silindir 
modeli düzlem platform üzerinde akım yönünden itibaren girişten 1.5m uzağa monte edilmiştir. Deney 
alanının su kanalı içerisindeki şematik görünüşü Şekil 3’de verilmektedir. Deneyler serbest akım 
hızının 210 mm/s olması durumu için gerçekleştirilmiştir.  
 

 
Şekil 3. Düzlem platformunun şematik görünümü 

Bu çalışma için kullanılan bina modelleri çatısız kare bina modeli ve çatılı kısa, uzun ve geniş 
binalardır. Kullanılan modellere ait üç görünüşü verilen şekiller Şekil 4-7’de verilmiştir.  
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Şekil 4.Çatısız Kare Model (A) 

 

 
Şekil 5.Çatılı Kısa Model (B) 

 
Şekil 6. Çatılı Uzun Model (C) 

 
Şekil 7. Çatılı Geniş  Model (D) 
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4.ÖLÇÜM YÜZEYLERİ 
 
4.1. Üst Görünüş Ölçüm Yüzeyleri 
Şekil 8’de binanın karşısına üstten görünüş için lazer binanın karşısına kamera kanalın üstüne 
yerleştirilmiş olup kameranın karşısına  45˚ eğimli ayna kunularak deney düzeneği oluşturulmuştur. 
Üstten  görünüş için simetri yüzeyi z/h=2’de alınmış Şekil 9’de gösterilmiştir. Şekil 10 ve Şekil 11’de 
ise deney düzeneği üzerinde lazer ve kameranın yerleşim pozisyonları gösterilmiştir. 

 
Şekil 8. Üstten görünüş ölçümleri 

 

 
Şekil 9. Üst görünüş Ölçüm yüzeyi 

 

 
 

Şekil 10. Deney düzeneği ayna ve kamera 
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Şekil 11. Deney düzeneği lazer 
4.1.1. DENEYSEL BULGULAR 
Yapılan deneyler sonucu bina çevresinde oluşan akış yapısı hız vektörleri (V), akım çizgisi Ψ ve eş 
yüzey eğrileri ω şeklinde gösterilmiştir. Elde edilen verilerde hız vektörleri akışın yönünü ve dağılımını 
gösterirken, akım çizgileri anlık akış verilerinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Türbülanslı sınır 
tabaka etkisiyle eş yüzey eğrileri oluşmaktadır. Çevrinti eğrileri (eş yüzey) renklendirme yapılarak 
verilmiştir. Bu renklendirme de mavi ve kırmızı renkler girdapların merkezlerini daha net ifade 
etmektedir. Pozitif (mavi renk)  girdapların saatin tersi yönde hareket izlediklerini, negatifte (kırmızı 
renk) ise saat yönünde bir hareket izlediklerini göstermektedir.  
 
Şekil 12’de model boyutları 5x5x5cm olarak alınan kare kesitli çatısı olmayan bina modeli çevresindeki 
akış yapısı incelenmiştir. Modelin ön bölgesinde oluşan durma noktasından Sab itibaren akış, yukarı 
ve aşağı yönlü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. (Şekil 12a). Yukarı ayrılan akış, model yan-sol 
köşesinden ayrılarak bir girdap bölgesi oluşturmaktadır.(F1) Bu girdap merkezi x=58,36mm ve 
z=154,90mm noktasındadır. Bu girdabın sağ kısmında durma noktası (eyer noktası) S1 oluşmuştur. 
Bu noktanın merkezi x=82,45mm ve z=154,06mm olarak belirlenmiştir. Model yan sol ayrılma bölgesi, 
N1 noktasına kadar uzanmakta olup, uzunluğu XR=29,1mm, kalınlığı ise 10.1mm olarak ölçülmektedir. 
Yüzeyden ayrılmanın nedeni, ayrılma noktasındaki kinetik enerjinin, basınç enerjisine göre düşük 
yoğunlukta kalmasıdır. Aşağı ayrılan akış model yan sağ köşesinden ayrılarak bir girdap bölgesi 
oluşturmaktadır. F2 bu girdap merkezi x=58,11mm ve z=98,15mm noktasındadır. Bu girdabın sağ 
kısmında durma noktası (eyer noktası) S2 oluşmuştur. Bu noktanın merkezi x=82,45mm ve 
z=104,9354mm olarak belirlenmiştir. Model yan sağ ayrılma bölgesi, N2 noktasına kadar uzanmakta 
olup, uzunluğu XR=25,97mm, kalınlığı ise 9,8mm olarak ölçülmektedir. Model arka bölgesinde, üst 
yüzeyden ve alt yüzeyden kayma tabakaları etkileşime girmekte ve üst üste konumlanmış, simetrik 
girdap çiftini oluşturmaktadır. Üst tarafta konumlanmış ve saat yönünde dönen girdap F3 girdap 
merkezi x=108,42mm ve z=143,61mm noktasındadır. Burası aynı zamanda negatif çevrintinin olduğu 
bölge olup eş çevrinti eğrileri kırmızı çizgi olarak gösterilmiştir (Şekil12c). Alt tarafta konumlanmış 
girdap F4 merkezi x=102,16mm ve z=108,88mm noktasındadır. Bu girdap ise saatin tersi yönde 
dönmekte olup, burası da pozitif çevrintinin meydana geldiği bölgedir. Oluşan F3 ve F4 girdap 
bölgeleri, modelin alt ve üst kısımlarındaki ayrılma noktalarına bağlı enerji kayıplarının ve sınır tabaka 
ayrılmasının sonucu oluşmaktadır. Ölçüm sonucu modelin yukarı akım ve aşağı akım bölgesi için ayrı 
olarak elde edilen 7326 (99x74) adet vektör Şekil 12b’de simetri yüzeyi y/h=0,5 için gösterilmiştir. Bina 
ve taşıt gibi yüzeyler arkasındaki ayrılma bölgesinin büyüklüğü direnç kuvvetini doğrudan 
etkilemektedir[14] Model arkasındaki ayrılma bölgesinin uzunluğu 50 mm olarak belirlenmiştir.  Bina 
arkasında oluşan F3 ve F4 girdap büyüklükleri eşit olduğundan durma noktası orta bölgede 
oluşmuştur. Durma noktası S3 eyer noktası ise x=135,33mm ve z=127,804mm olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 12. Üstten görünüşte çatısız kare bina (model A) etrafındaki akış için y/h=0,5 yüzeyindeki a) 

akım çizgileri <ψ>, b) vektör alanı <V>, c) çevrinti eğrileri <ω>, minimum ve çevrinti eğrileri artış değeri 
<ωmin>=±4  ve Δ<ω>=2  

 
Şekil 13’de model boyutları 5x5x5cm olarak alınan kare kesitli 30˚ eğimli bina modeli çevresindeki akış 
yapısı incelenmiştir. Genel olarak akış yapıları, çatısız modele (Model A) benzer olmakla birlikte 
birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Bina çatısından kaynaklı olarak modelin arkasında oluşan üst 
üste konumlanan girdaplarda simetrik yapı bozulmuştur. Bunu sebebinin modelin çatılı olmasından ve 
görüntünün alındığı yüzey açısından bina çatısına yakın olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Alttaki girdap göreceli olarak daha küçük oluşmuştur. Modelin ön bölgesinde oluşan durma 
noktasından Sab itibaren yukarı ayrılan akış, model yan-sol köşesinden ayrılan akışın oluşturduğu 
girdap bölgesi F1 merkezi x=58,99mm ve z=152,64mm noktasındadır (Şekil 13a). Ayrılma bölgesi, N1 
noktasına kadar uzanmakta olup, uzunluğu XR=26,28mm, kalınlığı ise 10,1mm olarak ölçülmektedir. 
Aşağı ayrılan akış model yan sağ köşesinden ayrılan akışın oluşturduğu girdap bölgesi F2 merkezi 
x=58,45mm ve z=97,59mm noktasındadır. Ayrılma bölgesi, N2 noktasına kadar uzanmakta olup, 
uzunluğu XR=40,36mm kalınlığı ise 12,7mm olarak ölçülmektedir. Bu yüzeyde ayrılma bölgesinin 
uzunluğu ve kalınlığı da artmıştır. Bu kısımda sınır tabaka kalınlığının arttığını göstermektedir. Bina 
arkasında oluşan girdap çiftinden üst tarafta konumlanmış ve saat yönünde dönen girdap daha büyük 
alan kaplamakta olup F3 girdap merkezi x=104,04mm z=139,37mm noktasındadır. Burası aynı 
zamanda negatif çevrintinin olduğu bölge olup eş çevrinti eğrileri kırmızı renkle gösterilmiştir (Şekil 
13c). Alt taraftaki girdap ise saatin tersi yönde dönmekte olup F4 merkezi x=103,95mm z=109,73mm 
noktasındadır. Burası pozitif çevrintinin olduğu bölgedir. Model arkasındaki girdap uzunluğu 58,19mm 
olarak belirlenmiştir. Durma noktası S3 ise bina arkasından uzaklaşarak aşağı kaymakta x=144,44mm 
ve z=119,05mm noktalarında oluşmuştur. Bina arkasında üstte konumlanan girdap F3 genişlemekte 
olup, buna karşılık alt taraftaki girdap ise küçülmektedir. Bina arkasında oluşan girdap bölgelerinin 
boyutlarında gözlemlenen değişimlere neden olarak, model çatısından kaynaklı olarak model 
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cidarlarından uzaklaştıkça, girdap bölgelerinin gelişim mesafesine olan ihtiyaç ve sınır tabaka gelişimi 
gösterilebilir. 

 
 

 
Şekil 13.  Üstten görünüşte çatılı kısa bina (model B) etrafındaki akış için y/h=0,5 yüzeyindeki a) akım 

çizgileri <ψ>, b) vektör alanı <V>, c) çevrinti eğrileri <ω>, minimum ve çevrinti eğrileri artış değeri 
<ω

min
>=±4 ve Δ<ω>=2  

Şekil 14’de model boyutları 5x10x5cm olarak alınan dikdörtgen kesitli 30˚ eğimli bina modeli 
çevresindeki akış yapısı incelenmiştir. Genel olarak akış yapıları, çatılı kısa modele (Model B) benzer 
olmakla birlikte birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Model B’de modelin arkasında oluşan 
girdaplardaki simetrik yapı bozukluğu bu modelde oluşmamıştır. Bunun sebebinin bina yüksekliği 
açısından görüntünün alındığı alan açısından çatı yüzeyinden uzak olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Modelin ön bölgesinde oluşan durma noktasından Sab itibaren yukarı ayrılan akış, 
model yan-sol köşesinden ayrılan akışın oluşturduğu girdap bölgesi F1 merkezi x=57,31mm ve 
z=156,60mm noktasındadır. (Şekil 14a). Ayrılma bölgesi, N1 noktasına kadar uzanmakta olup, Bu 
girdap uzunluğu XR=30,66mm, kalınlığı ise 8,65mm olarak ölçülmektedir. Aşağı ayrılan akış model 
yan sağ köşesinden ayrılan akışın oluşturduğu girdap bölgesi F2 merkezi x=57,72mm ve z=99,00mm 
noktasındadır. Ayrılma bölgesi, N2 noktasına kadar uzanmakta olup, uzunluğu XR=30mm, kalınlığı ise 
10,1mm olarak ölçülmektedir. Bina arkasında oluşan girdap çiftinden üst tarafta konumlanmış ve saat 
yönünde dönen girdap daha büyük alan kaplamakta olup F3 girdap merkezi x=100,44mm 
z=146,437mm noktasındadır. Burası aynı zamanda negatif çevrintinin olduğu bölge olup eş çevrinti 
eğrileri kırmızı renkle gösterilmiştir (Şekil 14c). Alt taraftaki girdap ise saatin tersi yönde dönmekte olup 
F4 merkezi x=99,82mm z=110,86mm noktasındadır. Burası pozitif çevrintinin olduğu bölgedir. Model 
arkasındaki ayrılma bölgesinin uzunluğu 46,75mm olarak belirlenmiştir. Bu bölgede oluşan F3 girdabı 
uzunluğu ve kalınlığı azalmış buna karşılık F4 alt girdap uzunluğu ve kalınlığı artmıştır. Bu sebeple 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



  _____________________ 239 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

durma noktası yukarı kaymıştır. Durma noktası S3 ise bina arkasından uzaklaşarak yukarı kaymakta 
x=134,39mm ve z=135,709mm noktalarında oluşmuştur.  

 
 

 
Şekil 14.  Üstten görünüşte çatılı uzun bina (model C) etrafındaki akış için y/h=0,5 yüzeyindeki a) 

akım çizgileri <ψ>, b) vektör alanı <V>, c) çevrinti eğrileri <ω>, minimum ve çevrinti eğrileri artış değeri 
<ω

min
>=±4  ve Δ<ω>=2  

Şekil 15’da model boyutları 10x5x5cm olarak alınan dikdörtgen kesitli 30˚ eğimli bina modeli 
çevresindeki akış yapısı incelenmiştir. Modelin ön bölgesinde oluşan durma noktasından Sab itibaren 
yukarı ayrılan akış, model yan-sol köşesinden ayrılan akışın oluşturduğu girdap bölgesi F1 merkezi 
x=36,95mm ve z=160,55mm noktasındadır. Ayrılma bölgesi, N1 noktasına kadar uzanmakta olup, 
uzunluğu XR=32,8mm kalınlığı ise 7,354mm olarak ölçülmektedir. Aşağı ayrılan akış model yan sağ 
köşesinden ayrılan akışın oluşturduğu girdap bölgesi F2 merkezi x=42,92mm ve z=100,41mm 
noktasındadır. (Şekil 15a). Ayrılma bölgesi, N2 noktasına kadar uzanmakta olup, uzunluğu 
XR=38,05mm, kalınlığı ise 8,625mm olarak ölçülmektedir. Bina arkasında oluşan girdap çiftinden; üst 
tarafta konumlanmış ve saat yönünde dönen girdap daha büyük alan kaplamakta olup, F3 girdap 
merkezi x=139,31mm z=148,69mm noktasındadır. Burası aynı zamanda negatif çevrintinin olduğu 
bölge olup eş çevrinti eğrileri kırmızı renkle gösterilmiştir (Şekil15c). Alt taraftaki girdap ise saatin tersi 
yönde dönmekte olup F4 merkezi x=136,66mm z=118,76mm noktasındadır. Burası pozitif çevrintinin 
olduğu bölgedir. Bina arkasındaki alt tarafta konumlanmış olan girdap üst kısımdaki girdaba göre 
kalınlığı daha büyüktür. Model arkasındaki ayrılma bölgesinin uzunluğu 53,77mm olarak belirlenmiştir. 
Durma noktası S1 merkezi x=168,8mm ve z=139,09mm noktalarında oluşmuştur.  
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Şekil.15. Üstten görünüşte çatılı geniş bina (model D) etrafındaki akış için y/h=0,5 yüzeyindeki a) akım 

çizgileri <ψ>, b) vektör alanı <V>, c) çevrinti eğrileri <ω>, minimum ve çevrinti eğrileri artış değeri 
<ω

min
>=±4  ve Δ<ω>=2  

 
4.2. Yan Görünüş Ölçüm Yüzeyleri 
PIV düzeneğinde yandan görünüş( side view)  ölçümleri alınarak deneyler yapılmıştır. Şekil 16-17’de 
görüldüğü gibi Lazer sistemi kanalın altına, CCD kamera ise kanalın karşısına yerleştirilmiştir. Yandan 
görünüş için  ölçüm yüzeyi z/h=0.5’de alınmış Şekil 18’de gösterilmiştir.  
.  

 
 

Şekil 16. Yan görünüş ölçümleri 
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Şekil 17. Deney düzeneği içerisinde binanın yandan görünüşü 
 

 
Şekil 18.  Yandan görünüş ölçüm yüzeyi 

 
4.2.1. DENEYSEL BULGULAR 
Şekil 19’da model boyutları 5x5x5cm olarak alınan kare kesit alanına sahip bina modeli çevresinde 
akış yapısı incelenmiştir. Şekil 19-a’da modelin ön bölgesinde oluşan  (Sa) durma noktasından itibaren 
akış, yukarı ve aşağı yönlü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yukarı ayrılan akışta, model ön-üst 
köşesinden ayrılarak çatı üzerinde bir girdap bölgesi oluşturmaktadır. (F1) Burada oluşan girdabın 
merkezi (38,92mm;56,36mm) olarak belirlenmiştir. Binanın ön bölgesinde oluşan bu tür akış 
bölgelerinin gürültü oluşumu, su ve toz birikimi gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır [15]. Model 
çatısındaki ayrılma bölgesi, Na 

noktasına kadar uzanmakta olup, uzunluğu X=0,066.h, kalınlığı ise 
0,026.h olarak ölçülmektedir. Bina üst yüzeyinde oluşan bu akış ayrılmasının yüzeyden ayrılma 
noktasındaki kinetik enerjinin basınç enerjisine göre düşük yoğunlukta olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Bina çatısının arka kısmında, akış, yüzeyin üst tarafından itibaren ayrılmadan 
hareketine devam etmektedir. Model arka bölgesinde, model yüzeyinden ayrılan kayma tabakaları 
nedeniyle girdap (F2) oluşturmaktadır. Oluşan bu girdabın merkezi (91,98mm;41,50mm)olmakla 
birlikte uzunluğu X=0.143.h, kalınlığı ise 0.161.h ‘dır. Şekil 19-b’de ölçüm sonucu elde edilen 
7326(99*74) adet vektör gösterilmiştir. Zaman ortalamalı hız alanları (V) yüksek yoğunluklu hız 
vektörlerinin bulunduğu bölgeler hızların arttığı alanları gösterir iken düşük yoğunluklu hız vektörlerinin 
bulunduğu alanlar hızların azaldığı ve durduğu yerleri göstermektedir. Özelikle bina üzerinde oluşan 
girdap üst bitim noktalarında hızın yükseldiği bölgeleri görebiliriz. Şekil 19-c’de çevrinti eğrileri 
gösterilmiştir. Çevrinti eğrileri minimum < ω

min
>= ±2s-1 ve çevrinti eğrileri artış değeri <w>=2s-1 olarak 

tespit edilmiştir. Eş yüzey eğrilerinin negatif değerinin daha yüksek olmasının nedeni bu bölgede hız 
değişiminin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.   
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a) 

 

b) 

 

c) 
Şekil 19.  Yandan görünüşte çatısız binaya (model A) ait a) akım çizgileri <ψ>,  b) vektör alanı <V> ve  
c) çevrinti eğrileri Çevrinti eğrileri minimum < ω

min
>= ±2s-1 ve çevrinti eğrileri artış değeri  <w>=2s-1 

 
Şekil 20’da model boyutları 5x5x5 cm olan 30˚eğime çatıya sahip bina modeli çevresinde akış yapısı 
incelenmiştir. Şekil 14a’da modelin ön bölgesinde oluşan Sa durma noktasından itibaren akış, yukarı 
ve aşağı yönlü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yukarı ayrılan akış, model çatı üzerinde küçük 
döngüler oluşturmuştur. Binanın arka bölgesinde daha alt kısımlardan başlayan bir ters akış 
oluşturarak bina arkasında F1 girdabı oluşturmuştur. Uzunluğu X

R
=0,176.h, kalınlığı ise 0,329.h olarak 
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ölçülmektedir. Şekil 20b‘de zaman ortalamalı hız alanları (V) resimlerinden yüksek yoğunluklu hız 
vektörlerinin bulunduğu bölgelerden hızların arttığı alanları düşük yoğunluklu hız vektörlerinin 
bulunduğu alanlarda ise hızların azaldığı ve durduğu yerleri görebiliriz. Şekil 20c ‘de eş yüzey eğrileri 
gösterilmiştir. Çevrinti eğrileri minumum <ω

min
>=±2s-1 ve çevrinti eğrileri artış degeri <w>=2s-1 olarak 

tespit edilmiştir. Çevrinti eğrilerinin negatif değerinin daha yüksek olmasının nedeni bu bölgede hız 
değişiminin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bina modelinde  maksimum ve 
minumum çevrinti değerlerinin  önceki çatısız modele göre artış gösterdiği görülmüştür.   
 

 

a) 
 

 

b) 
 

 

c) 
 
Şekil 20.  Yandan görünüşte çatılı kısa binaya (model B) ait  a) akım çizgileri <ψ>,  b) vektör alanı <V> 
ve  c) Çevrinti eğrileri minimum < ω

min
>= ±2s-1 ve çevrinti eğrileri artış değeri  <w>=2s-1 
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5. SAYISAL YÖNTEM 
Çalışmanın sayısal kısmında yanlızca yandan görünüş için iki bina modeli etrafındaki akış yapıları 
incelenerek deneysel çalışma ile karşılaştırılmıştır. Tablo 1 de bina modellerine ait kullanılan eleman 
sayıları verilmiştir. Bina modeli ve hesaplama alanı Şekil 21’de gösterilmektedir. Bütün geometrik 
parametreler model binanın yüksekliğine göre boyutsuz olarak ifade edilmiştir. Model bina, kanalın 
simetri eksenine yerleştirilmiştir. Kanal kesiti deneysel çalışmada kullanılan kesitin aynısıdır. Model 
bina, ön yüzü ile kanal girişi arasındaki mesafe a

1
=32h olacak biçimde, arka yüzeyi ile kanal çıkışı 

arasındaki mesafe a
2
=10h olacak biçimde kanala yerleştirilmiştir. Ağ yapısı olarak piramit 

elemanlardan oluşan ve yapısal olmayan ağ yapısı ANSYS Fluent 12. programı kullanılarak 
oluşturulmuştur (Şekil 22). Model bina çevresi hacim bölgelerinde, yoğun ağ parametreleri kullanılarak 
daha sık bir ağ yapısı oluşturulmuştur. Analiz üç boyutlu olarak modellenmiştir. Aşağıda verilen 
tabloda sayısal modelleme için kullanılan eleman sayıları verilmiştir.   
 
Tablo 1. Sayısal ağ özellikleri 
 

Bina Modeli Nod Sayısı  Eleman Sayısı 
Çatısız 252884 1382466 
Kısa  252918 1381920 

 

 
Şekil 21. Bina modeli ve hesaplama alanı 

 

 
 

 
 

Şekil 22.  Üç boyutlu mesh görünümleri 
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Sayısal çözümlemede türbülans modeli olarak standart k- ε türbülans modeli kullanılmıştır. Bunun 
nedeni değişik problemlere cevap verebilme kapasitesinin oldukça geniş olmasıdır. Standart k-ε 
türbülans modelinde k ve ε taşınım denklemleri kararlı rejim şartlarında doğal taşınımın ihmal edildiği, 
sıkıştırılamaz akış koşullarında eşitlik 1 ve 2 de verilmiştir.   
 

                                   

                                                      
                          

       
Yukarıda verilen iki denklemlerde Gk terimi türbülans kinetik enerji terimini ifade etmektedir. C1ε ve C2ε 
terimleri sabit katsayılardır. σk ve σε terimleri k ve ε için türbülans Prantl sayılarını ifade etmektedir. Sk 
ve Sε kaynak terimleridir.  

Şekil 23’de Çatısız bina modeli (model A) için bina ön, üst ve özellikle de arka bölgelerinde oluşan 
akış yapısını incelemek açısından U hızının kanal yüksekliğine göre değişimi binanın belli bölgeleri 
için boyutsuz olarak deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Grafikler incelendiğinde deneysel ve 
sayısal sonuçlar arasında bazı bölgelerde  %3 farklılık olduğu görülmüştür. 
 
 

 
Şekil 23. Çatısız bina için deneysel ve sayısal sonuçların karşılaştırılması 

 
Şekil 24’de Çatılı kısa bina modeli (model B) için bina ön, üst ve özellikle de arka bölgelerinde oluşan 
akış yapısını incelemek açısından U hızının kanal yüksekliğine göre değişimi binanın belli bölgeleri 
için boyutsuz olarak deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Grafikler incelendiğinde deneysel ve 
sayısal sonuçlar arasında bazı bölgelerde  %3 farklılık olduğu görülmüştür. 
 

 
Şekil 24.  Çatılı kısa bina için deneysel ve sayısal sonuçların karşılaştırılması 
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SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, üstten görünüş için dört farklı bina modeli etrafındaki akış yapısı,  yandan görünüşte iki 
bina modeli için deneyler kapalı devre açık yüzeyli su kanalında Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm 
Tekniği (PIV) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bina modelleri olarak 5x5x5cm boyutlarında çatısız, 
5x5x5cm boyutlarında 30˚ eğime sahip çatılı, 5x10x5cm boyutlarında 30˚ eğime sahip çatılı, 
10x5x5cm boyutlarında 30˚ eğime sahip çatılı modeller kullanılmıştır. Bu bina modelleri üzerinde akış 
alanları (ortalama hız alanları, akım çizgileri ve girdap eş düzey eğrileri vs.), Aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır: 
 
1. Gelen rüzgârın binaların kenar ve köşelerinden ayrılması sonucunda, binaların önünde, yan 
duvarları boyunca, arkasında ve çatı yüzeylerinde ters akış bölgeleri meydana gelmektedir. Ters akış 
bölgeleri ile serbest akış bölgesini ayıran karışım tabakasında türbülans şiddetleri, artmaktadır.  
2. Simetri ekseninden yan kenarlara gidildikçe sınır tabaka kalınlığı azalmaktadır. Aşağı akım 
yönündeki jet akışı yerini düşük enerjili akışa bırakmaktadır. Bu nedenle bina modeli arkasındaki 
ayrılma bölgesinin uzunluğu yan kenarlara gidildikçe azalmaktadır.  
3. Yüksek türbülans kinetik enerji bölgesi, model arkasındaki ters akış bölgesinde oluşmaktadır. 
Simetri ekseninden yan kenarlara gidildikçe türbülans kinetik enerji daha geniş bir bölgeye 
yayılmaktadır. Model arkasından aşağı akım bölgesine gidildikçe, yakın girdap bölgesinde türbülans 
kinetik enerji seviyeleri artmakta, uzak girdap bölgesine gidildikçe ise azalmaktadır.  
4. Düz çatıda ön kenardan ayrılan akış, bina yüksekliğinin yaklaşık 0.45 katı bir uzaklıkta çatı yüzeyine 
tekrar tutunmakta ve çatı arka kenarından tekrar ayrılmaktadır. 30° eğimli çatının ön kenarında çok 
kısa bir mesafede ters akış bölgesi oluşmaktadır.   
5. Deneysel ve sayısal sonuçlar karşılaştırıldığında genel olarak akış profillerinin birbiriyle uyumlu 
olduğu oluşan farklılıkların bina arkasındaki bölgelerde oluştuğu görülmüştür.  
6. Bina geometrilerine bağlı olarak bina arkasındaki girdap büyüklükleri değişmekte olup en büyük 
girdap çatılı geniş bina modelinde gerçekleşmiştir. 
 
 
 
 
SEMBOLLER 
 
ψ       akım çizgisi  
V       vektör alanı  
ω       çevrinti (Eş Yüzey) 
Δt      zaman farkı [sn] 
h        bina yüksekliği [cm] 
z        bina genişliği [cm] 
a1       kanal başlangıcından binaya kadar olan mesafe [cm] 
a2          bina bitiminden kanal sonuna kadar olan mesafe [cm] 
X       girdap uzunluğu [cm] 
Na     akış ayrılması  
Sa     bina ön durma noktası 
S1     durma noktası (Saddle point) 
F       girdap  
u,v     x ve y yönündeki hız bileşenleri [m/s] 
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ISI BORULU ISI GERİ KAZANIM ÜNİTELERİNİNBACA GAZI 
UYGULAMARINDA TEORİK VE DENEYSEL İNCELEMESİ 

 
 

H. Cem ERİŞTİRENOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günümüzde enerji bedelleri özellikle ülkemizde can yakıcı düzeylere gelmiştir. Bu sebeple atılan her 
ısı, ısı kullanan kuruluşların kasasından kaybedilen bir değerdir. Bu noktadan hareketle atık ısıların 
geri kazanılmasındaki en önemli gereç, ısı geri kazanım üniteleridir. Geleneksel ısı geri kazanım 
ünitelerinde akışkanlar, tek bir yüzeyin iki tarafında akar ve ısı geçişi sadece bu yüzeyden ısı transferi 
sağlanır. Bu sebeple, geleneksel ısı geri kazanım ünitelerinde verimlilik %60’larda kalmaktadır. Isı 
borulu ısı geri kazanım ünitelerinde, her iki ana akışkanda, hem farklı yüzeylerden Isı borusu 
akışkanına ısı geçişi sağlamakta, hem de ısı borusu akışkanı hem sıvı hem de gaz fazına çıktığından, 
doğru tasarlandığında, toplam ısı geçişi yükselmekte, verimlilik %80’lere kadar çıkmaktadır. Ayrıca ısı 
borulu ısı geri kazanım bataryaları, doğru malzemeler kullanılarak, 1000-1300oC gibi çok yüksek 
sıcaklık uygulamalarında kullanılabilir. Geleneksel ısı geri kazanım ünitelerine, hem verimlilik, hem de 
yüksek sıcaklıklarda kullanılabilmesi özelliği ile ısı borulu ısı geri kazanım üniteleri, özellikle yüksek 
sıcaklıktaki bacalardan ısı geri kazanım sağlanması amacıyla kullanıma uygundur. 
 
Bu çalışma 2 aşamalı bir analiz öngörülmüştür. Bunlar, analitik ve sayısal (numerik) analizlerdir. 
Kapsamlı bir analitik çalışma yapılmış ve akabinde, çalışmayı toparlayan iteratif bir algoritma 
geliştirilmiştir. Bu algoritmadan elde edilen sonuçlar, analitik çalışma ile ve literatürdeki deneysel 
çalışma ile çok az hata payıyla örtüşmüştür. Bu sebeple, bu algoritmanın ısı borulu ısı geri kazanım 
bataryası optimizasyonunda etkili bir şekilde kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların ışığında,  
ısı geri kazanım bataryası tasarımını hızlı ve etkili bir şekilde hesaplayan, olabilecek tasarım hatalarını 
ortadan kaldıran, bir yazılım ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Isı borusu, ısı geri kazanımı, baca, verimlilik   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays, energy costs are extremely high, especially in our country. For that reason, each 
discarded energy is the lost money in the firm.  Therefore, heat recorvery units are the basic 
instrument  for recovery of discarded heat. Fluids flow both sides of  one layer and heat transfer 
occurs in traditional heat recovery units. Fort hat reason, the efficiency of traditional heat recovery 
units is maximum 60%. In heat pipe heat recovery units, the contact surface area of fluids can be 
different. Also heat pipe fluid works in two phases as gas and liquid without a motor or pump. As a 
result, the efficiency of heat pipe heat recovery units can be reach to 80%.On the other hand, if heat 
pipe materials are selected properly, heat pipe heat recovery units can work at high temperatures as 
1000-1300oC. The heat pipe heat recovery units are proper for heat recovery applications for high 
exhaust temperature chimneys. 
 
This study consist of two stages analysis. These are analytic and numeric analysises. First, there are 
extensive analytic study completed and an algorithm which covers analytic study was developed. The 
results of algorithm has small differences with algorithm and experimental anaylysises in the 
litrerature.  It is seen that, this algorithm can be used for optimization of heat pipe heat recovery 
units.After this, this algorithm is used a base of a software which designs heat pipe heat recovery unit. 

Theorical and Experimental Anaysis of Heat Pipe Heat Recovery Units in Chimney Applications 
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Key Words: Heat Pipe, Heat Recovery, Chimney, Efficiency. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
↵ 
1.1. Problemin Kaynağı ve Tanımı 
 
Isı geri kazanımında temel problem verimliliktir. Atılan her ısı bir maliyet içerdiğinden, ısı geri kazanımı 
verimliliğindeki her artış, atılan maliyetlerin, aynı verimlilikte geri kazanılmasıdır. 
 
Bacalar en yüksek ısının atıldığı yerlerdir. Bir başka deyişle, atılan ısı düşünüldüğünde, yüksek 
maliyetli bir noktadır. 
 
Geleneksel ısı geri kazanımı sistemlerinde ısı geri kazanımında genellikle iki akışkanının, bir ısı geçiş 
yüzeyinden sağlanan ısı geri kazanımı %50-60’larda kalmaktadır. Gizli ısı işin içine girdiğinde, ısı geri 
kazanımı artmakta ve verimlilik %80’lere kadar ulaşabilmektedir. Bu sebeple Isı borulu ısı geri 
kazanım sistemleri, bacalarda ısı geri kazanımı için oldukça önemli bir kazanç taşımaktadır. 
 
1.2. Pazarın İhtiyaçları 
 
Sanayileşme sürecinde karlılık azaldıkça, rekabet arttıkça, maliyetler en önemli parametre haline 
gelmiştir. Maliyetler bazında, işlem süreçleri ve hammadde fiyatlarında iyileştirme yaparken, dünyada 
enerji fiyatları göreceli olarak artmıştır. Bu sebeple enerji girdi bedelleri ile enerji verimliliği en önemli 
maliyet kalemlerinden biri haline gelmiştir. Bu sebeple bacadan atılan ısıdan geri kazanım, 
günümüzde çok önemli bir hal almıştır. Çok değil, 1990’larda tekstilde ram kurutmalarda, atık ısıdan 
geri kazanım düşünülmezken, günümüzde atık ısı geri kazanımsız cihazların satışı bile düşünülemez 
olmuştur. 
 
Enerji bedelleri ile birlikte, bacalardan ısı geri kazanımında, yıllarca yoğuşma sorunu, kazanılan ısıda 
bir sınır oluşturmuştur. Yoğuşmanın negatif etkileri çözümlendikçe, ısı geri kazanımındaki sınırlar 
aşılmış ve baca gazlarında sıcaklıklar, yoğuşma sıcaklığının altına inebilmiştir. 
 
Bu sınır aşıldıkça, bu sefer kazanılan ısıda en önemli sorun, verimlilik haline gelmiştir.  Isı borulu ısı 
geri kazanım üniteleri, verimlilik sorununun çözümünde önemli avantajlara sahiptir. 
 
 
 
 
2. ISI BORUSU HESAPLAMALARI: 

Evaporatör tarafında ısı geçişi   
 

      (1) 
 
Kondenser tarafında ısı geçişi   
 

      (2) 
 
Buradan hata analizi aşağıdaki formülden hesaplanır: 

  (3) 
Matematiksel ortalama ısı geçişi:  

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



  _____________________ 253 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

        (4) 
 
Evaporatör dış termal direnç :  
 

         (5) 

 
Kondenser dış termal direnç :  
 

         (6) 

 
Gaz tarafı ısı geçişi katsayısı :  
 

 (Hewitt’ten alınmıştır, 1994)      (7)   
 
Zukauskas (1987) korelasyonları kullanılmıştır. Nusselt sayısı, Reynolds sayısının boru çapına bağlı 
bir korelasyonudur. Buna göre düz ve çapraz dizilişli ve boru sayısı 16’dan büyük (Nr>16) olduğu 
durumda Zukauskas korelasyonu; 
Çapraz dizilişte 
 

    (103 < Re < 2 x 105)  (8) 

 
Düz Dizilişte 
 

    (103 < Re < 2 x 105)   (9) 
 
Boru sayısının 13 ve 13’dan küçük olduğu durumda 
 

         (10) 
 
Burada F katsayısı aşağıdaki tablodan alınır: 
 
TABLO 1: F katsayısı tespit tablosu 
 

nt 1 2 3 4 5 7 10 13 
Düz sıralı 0,70 0,80 0,86 0,90 0,93 0,96 0,98 0,99 
Çparaz sıralı 0,64 0,76 0,84 0,89 0,93 0,96 0,98 0,99 

 
Reynolds Sayısı ve Prandl sayısı aşağıdaki ifadelerle tanımlanmıştır. 
 

         (11) 

 

          (12) 
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Şekil 1- Boru Diziliş Geometrileri 
 

Hava girişinde maksimum hızlar düz ve çapraz dizilişte aşağıdaki formüllerle hesaplanır: 
 
Sıralı Dizilişte    
 

        (13) 

 
Çapraz Dizilişte    
 

        (14) 

 
Evaporatör (Z2) ve kondenser yüzeylerinde (Z8) duvar dirençleri aşağıdaki formüllerle hesaplanır : 
 
Evaporatör Yüzeyinde   
 

         (15) 

 
Kondenser Yüzeyinde   
 

         (16) 

 
Z3 ve Z7 dahili dirençlerdir. Biri çalışan akışkanın boru dibinde havuz kaynama direnci (Z3p olarak 
adlandırılmıştır.) iken diğeri boru kenarında film kaynama direncidir.(Z3f olarak adlandırılmıştır.)  
Soğutucu Akışkanın Havuz Kaynama Direnci 

       (17) 

Soğutucu Akışkanın Boru Kenarı Film Direnci 

        (18) 

 

Sl : Yatayda boru merkez mesafesi 
St : Dikeyde boru merkez mesafesi 
Sd : Açılı boru merkezi mesafesi 
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Burada; 

        (19) 

         (20) 
Çalışan sıvının kondenser bölümünde kaynama film direnci: 

        (21) 

Z4 ve Z6 dahili dirençleri, evaporatör ve kondenser bölümlerinde gaz sıvı ara fazında oluşan 
dirençlerdir. Z5 evaporatör ve kondenser bölümlerinde basınç düşümünden gelen ısıl dirençtir. Z10 ise 
boru duvarında gerçekleşen aksiyal dirençtir. Bu 4 direnç değerleri çok küçük çıktığından hesaba 
katılmamıştır. Burada toplam ısıl direnç tüm dirençlerin toplamıdır. 

Toplam ısıl direnç  

    (22)  

Hava ön ısıtıcı ısı borulu ısı değiştirici için toplam ısı geçişi katsayısı : 

Toplam ısı geçişi katsayısı  

      (23)  

Toplam ısı transferi   

 

         (24) 

 

Burada ısı borulu ısı değiştirici boyunca sıcaklık farkı: 

     (25) 

Burada: 

A  = Alan (m2) 
D = Boru Çapı (m) 
F  = Emprilkal sabit 
h  = Isı transfer katsayısı (W/m2K) 
k  = Isı iletin katsayısı (W/m2K) 
n  = Boru sayısı    
Q = Isı Geçişi (W) 
Δ lmtd = Log ortalama sıcaklık farkı (oC) 
m  = Kütlesel debi (kg/sn) 
L  = Uzunluk (m) 
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Şekil 2- Isı borusunda sırala arası sıcaklık tanımları 

 
Şekil 3- Isı Borusunda Dirençlerin yeri ve diagramı [1]. 

 
 
 
 
3.1 DENEY DÜZENEĞİ  
 
Deney düzeneğinde ortamdan emilen hava (40oC) öncelikle ısı borulu ısı değiştiricinin soğuk 
kısmından geçerek ısıtılmakta, sonrasında cehennemliğe gelerek burada LPG yakıtına katkı 
sağlayarak yanma meydana gelmekte ve bantla giren pirinç malzemenin ısıl işlemden geçirmektedir. 
Cehennemlikten çıkan egzoz gazı ısı borulu ısı değiştiricinin sıcak kısmından geçerek ısısını 
bırakmakta ve soğuyarak çıkmaktadır. Deney düzeneğinde kontrol sistemi ile ısı borulu ısı değiştirici 
üzerinde 14 noktada, ortam havasında,  giren mal noktasında, çıkan mal noktasında sıcaklık 
okunmaktadır. Ayrıca fan hızı ve LPG miktarı sabit kılınmak üzere kontrol edilmektedir. 

 
Şekil 4: Deney düzeneği şeması 
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Şekil 5- Deney düzeneği 

Isı Borulu Isı Değiştiricinin Ölçüleri       :   Isı Borusu Özellikleri               : 
Evaporatör  : 150mm,      Boru dış çapı  : 25mm 
Ara Bölüm  :   50mm     Boru iç çapları  :  20mm. ve  
Kondenser  : 150mm          13mm  
Her sırada 8 boru, 6 sıra, toplamda 48 boru   Boru boyu  : 350mm 
Boru dizilişi  : Düz ve Çapraz    Çalışma akışkanı : Su 
Kanal Çapı : 280mmx240mm     Doluluk oranı  :%50 
 
Kontrol Ekipmanları : 
Kondenser ve evaporatör kısımlarına toplamda 14 adet K-tip termometre (Omega ±1oC hassasiyetli) 
sıcaklıkları okumak için konulmuştur. 20 giriş kanallı, -200÷1000°C aralıklı, ±0.1°C hassasiyetli 
Yokogawa DX200 ile veriler kaydedilmiştir. 
 
±0.1 m/sn hassasiyetli  Testo 445 ile taze hava debisi ölçülmüştür. 
 
Kontrollü Parametreler: 
Çalışan sıvı  : Su 
Boruyu doldurma oranı : %50 
Hava Giriş sıcaklığı : 40oC 
Eksoz giriş sıcaklıkları : 370,390,420 oC 
 
3.2 DENEY SONUÇLARI: 

Düz sıralı kalıpta, iç çap 20mm. ve 13mm. olmak üzere, 8 sır ve, 6 kolonlu ısı borulu ısı değiştiricinin 
0,0092 kg/sn ila 0,0098 kg/sn arasındaki debiler için Şekil 6’da sıcak gaz sıcaklığının ısı geçişi 
üzerindeki etkisi sıcaklık 370oC’den 420 oC’ye çıktığında ısı geçişi 1649,1 Watttan, 1996,6 Watta 
çıkmaktadır. Şekil 7’de ise çapraz kalıptaki değişikleri vermektedir. Sıcaklık 370oC’den 420oC’ye 
çıktığında ısı geçişi 1771,8 Wattan, 2273,6 Watta çıkmaktadır. Sonuçta düz boru dizilişinde ısı geçişi 
1996,6 Watt iken, çapraz boru dizilişinde ısı geçişi 2273,6 Watta çıkmaktadır. Çapraz boru dizilişi, düz 
boru dizilişine nazaran %13,8 daha verimlidir. 
 
Bu arada, giriş sıcaklılığı yükseldikçe, giriş sıcaklığı ile fark arttığından, toplam ısı geçişi artmaktadır. 
Isı değiştiricide geometri, diziliş ve iç boru çapına göre yakıt kullanımına etkisi incelendiğinde, 370 

oC’de çapraz dizilişte, hiç ısı geri kazanım kullanılmadığında 0,48 kg/h yakıt kullanılırken, 20mm boru 
iç çapında 0,43kg/h, 13mm boru iç çapında 0,38 kg/h yakıt kullanılmaktadır. 420 oC’de çapraz dizilişte, 
hiç ısı geri kazanım kullanılmadığında 0,57 kg/h yakıt kullanılırken, 20mm boru iç çapında 0,50kg/h, 
13mm boru iç çapında 0,49 kg/h yakıt kullanılmaktadır. Böylece 370 oC’de maksimum %21 yakıt 
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tasarrufu, 420 oC’de maksimum %14 yakıt tasarrufu sağlanmıştır. Burada yanma odasının verimliliği 
etkendir. 
 
Tablo 2: Deney Sonuçları 
 

Deney 
Sonuçları 

Boru 
dizilişi 

Eksoz 
sıcaklığı 370oC IGK 

yok 
390oC 420oC IGK 

yok Boru iç çapı 13 20 13 20 13 20 
  Birim             

Isı Geçişi  D W 1335 1693   1580 1745 1812 2010   
Isı Geçişi  Ç W 1350 1649   1750 1895 2083 2273   
Yakıt miktarı  D kg/h 0,353 0,417 0,485     0,505 0,522 0,575 
Yakıt miktarı  Ç kg/h 0,379 0,421       0,493 0,575   

 
 
 
 
4.1 MATEMATİKSEL MODELLEME VE BİLGİSAYAR HESAPLAMASI 
 
Bu çalışmanın dayandığı matematiksel modelleme Wangnipparnto’nun 2003’teki modeline benzerdir. 
Wangnipparnto 2003 programı normal sıcaklıklarda (90-150oC ) yapılmış similasyondur. Bu 
simulasyon orta sıcaklıkta (370-420oC) yapılmış bir simulasyondur ve sıcak pirinç dövme işleminde, 
yandaki akış şemasında da görüldüğü üzere, ön hava ısıtmayı hesaplamaktadır. İlk önce, ısı borulu ön 
hava ısıtıcı ısı değiştiricinin, ölçü verilerini ve giren ve çıkan akışkanları ve çalışma sıvını giriyoruz. 
İkinci olarak, hava ve eksoz gazının sıcaklığını giriyoruz. Üçüncü olarak hesaplamayı yapıyoruz. 
Dördüncü olarak verim ve basınç kaybında optimum noktayı veren sıra sayısını tespit ediyoruz.  
 
4.2 HESAPLAMA SONUCU: 
 
Algoritma ile yapılan hesaplamalarla , deneysel veriler arasında standart deviasyon ± %10 içinde 
kalmıştır. 
 
Tablo 3: Hesaplama sonuçları 
 

Hesap kriteri Boru 
dizilişi 

Eksoz 
sıcaklığı 370oC 390oC 420oC 

  Boru iç çapı 13 20 13 20 13 20 
    Birim             
Isı Geçişi  D W 1310 1680 1600 1690 1830 2000 
Isı Geçişi  Ç W 1550 1810 1830 1960 2100 2300 
Yakıt miktarı  Ç kg/h 0,385 0,432     0,493 0,575 

 
Bu araştırma, endüstride baca gazlarından atılan ısının verimliliği yüksek şekilde geri kazanılması 
amacıyla, yüksek sıcaklıklara uygun ısı borulu ısı geri kazanımı yönteminin kullanılmasına yönelik bir 
hesaplama ve seçim yönteminin oluşturulması çalışmasıdır. Bu sebeple Excel tabanında bir program 
hazırlanmıştır. Aşağıda örnek ekran görüntüsü bulunmaktadır. 
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Şekil 7- Matematiksel hesaplama algoritması 
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Şekil 8: Deney sonuçlarının programa oturtulması 

Bu aşamadan sonra yazılımı kullanarak verimliliği yükseltecek tasarıma gidebiliriz. Burada ana unsur, 
akışkan geçiş yüzeyini arttırmak olacaktır. Böylece hem ısı geçişi yüzeyi artacak, hem de akışkan 
geçiş hızları düşecektir. Böylece, akışkanlara ait her kütle uzun süre ısı boruları ile kontak halinde 
kalacaktır. Böylece ısı geçişi artacak ve verimlilik yükselecektir. 

Bu noktada, Eşanjör yüksekliklerini arttırdığımızda; 

Hava tarafı yükseklik: 150mm    225mm yapılmıştır.  
Eksoz tarafı yükseklik: 150mm    225mm yapılmıştır. 
Böylece toplam yüzey %50 arttırılmıştır ve daha önce yapılan tasarımda verimlilik %68 ve toplam ısı 
geçişi 2.3 kW iken, yeni tasarımda verimlilik %71 ve toplam ısı geçiş 2,42 kW olmuştur. 
 

 
Şekil 9: Programda daha verimli tasarım çalışması 
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GÖRÜŞ 
 
Öncelikle, ısı borulu ısı değiştiricili ve ısı borulu ısı değiştiricisiz durumları karşılaştırdığımızda, ısı 
borulu ısı değiştirici %14 yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Bu tasarım verimi arttığında %16’lara 
çıkmaktadır. Ayrıca ısı borulu ısı değiştiricilerde tamamen izotermal bir durum oluşmaktadır. Bu 
ölçülebilir bir durum oluşturmaktadır. Çapraz ve düz boru dizilişleri arasında çapraz boru dizilişi daha 
fazla verimlidir. Matematiksel modelleme burada deneysel verilerle %10’luk fark içinde kalmaktadır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu araştırma, ısı borulu ısı değiştiricilerde deneysel bir prototip hazırlayarak, matematiksel 
modellemeye referans oluşturmak ve buradan hareketle daha verimli ısı değiştiricileri kolaylıkla 
hesaplamayı amaçlamaktadır. Hesaplamalar uzun süre tuttuğundan, tasarımda hangi parametreyi 
değiştirdiğimizde ne kadar verim artışı sağlanacağını ortaya koymaya çalışılmıştır. 
Temel sonuçlarımız aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
 

- Isı borulu ısı değiştirici ile daha az yakıt tüketilmektedir. 
- Deney sonuçları %10 hata payı içinde matematiksel olarak tanımlanabilmiştir. 
- Buradan hareketle daha verimli ısı borulu ısı değiştirici tasarımı yapmak için Microsoft 

Excel tabanlı bir yazılım hazırlanmıştır. 
- Bu yazılım sonucunda dakikalar içerisinde yüksek verimli ısı değiştirici tasarımı 

yapmak mümkündür. 
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VİLLADA DEĞERLENDİRİLMESİ 
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İlkin BAHÇECİ 
Anıl ARZIK 
Özay AKDEMİR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bir villanın iklimlendirilmesinde çeşitli sistemler uygulanmaktadır. Isı pompalı sistemler, multi sistem 
klimalar ve değişken debili soğutucu akışkan (VRF) sistemleri buna örnek olarak gösterilebilir. 
 
Bu çalışmada İzmir ilinde bulunan bir villa ele alınmaktadır. Villanın yapı özellikleri TS-825 standardına 
uygun olarak yalıtılmıştır. Villadaki ısıtma ve soğutma yükleri hesaplanarak yukarıdaki sistemlerin her 
biri için kapasite değerleri belirlenmiştir. Bu sistemler için bileşen seçimleri yapılarak projelendirilmiştir. 
Farklı sistemlerin maliyet hesapları gerçekleştirilerek, sonuçlar karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Isı pompası, VRF, Multi sistem klima, Fan-coil. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Various systems are applied for air conditioning of a villa. Heat pumps, multi-system air conditioners 
and variable refrigerant flow (VRF) systems can be given as an example for these. 
 
In this study, a villa located in the province of Izmir is considered. Building properties of the villa is 
insulated for TS-825 standard. The heating and cooling loads of the villa were calculated and the 
capacity values for each of the above systems were determined. Selection of the components for 
these systems have been made and projected. The cost analysis for the different systems were 
calculated and the results were compared. 
 
Key Words: Heat pump, VRF, Multi-system air conditioner, Fan-coil. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İklimlendirme en genel halde, konfor amacı ile insan, hayvan ve bitkilerin veya endüstriyel bir 
mamulün üretimi sırasında gerekli atmosferik çevrenin (ortam şartlarının) otomatik olarak kontrol 
altında tutulması işlemi olarak ifade edilebilir. Pratikte ise iklimlendirme, havanın ısıtılması, 
soğutulması, nemlendirilmesi veya neminin alınması, bir başka deyişle havanın şartlandırılması 
işlemine denir. 
 
Tanımdan da anlaşılacağı gibi iklimlendirme temel olarak endüstriyel ve konfor amaçlı olmak üzere 
ikiye ayrılır [1]. Bu çalışmada konfor amaçlı sistemler incelenmektedir. 
 

Evaluation of Different Air Conditioning Systems in a Sample Villa 
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Konfor şartlandırma uygulamalarında temel etken insandır. Kapalı bir ortamda sıcaklık ve diğer hava 
şartlarında ileri gelen bir rahatsızlık olmaması haline ısıl konfor denir. Bir insanın konfor halinde 
bulunması sadece havanın sıcaklığına bağlı değildir. Havanın nemi, hareketi, temizliği ve civar 
yüzeylerin ortalama sıcaklığı, konfora etki eden parametreler arasındadır [1]. Şekil 1’de konfor 
bölgeleri detaylı olarak gösterilmektedir.  
 

   

   
 

Şekil 1. Konfor bölgeleri [2] 
 
 
 
 

2. İZMİR’E AİT İKLİM VERİLERİ 
 
Tablo 1’de iklim verileri verilen İzmir ili, tipik Akdeniz iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık 
ve yağışlı geçer. Yıl içerisinde, hava sıcaklığı sıfırın altında 10 günden fazla yaşanmaz. Senenin 
yaklaşık 100 günü ise sıcaklık 30°C üzerinde görülür. Kar yağışı ve don nadir olmakla birlikte, senelik 
yağış miktarı 700-1200 mm arasındadır. Yaz aylarında imbat ismi verilen rüzgar serinlik getirir [3]. 
 
Tablo 1. İzmir iline ait iklim verileri  
 

 

Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl 
En yüksek sıcaklık 
rekoru,°C 21,4 23,9 30,5 32,5 37,5 41,3 42,6 43,0 40,1 36,0 30,3 25,2 43,0 

Ortalama en yüksek 
sıcaklık,°C 12,5 13,5 16,3 20,9 26,0 30,7 33,2 32,9 29,1 23,9 18,5 14,1 22,6 

Ortalama sıcaklık,°C 8,9 9,5 11,7 15,9 20,8 25,6 28,0 27,7 23,7 18,8 14,0 10,6 17,9 

Ortalama en düşük 
sıcaklık,°C 5,9 6,2 7,8 11,3 15,5 20,0 22,6 22,5 18,7 14,7 10,7 7,7 13,6 

En düşük sıcaklık rekoru,°C −6,4 −5,2 −3,1 0,6 7,0 10,0 16,0 15,2 10,0 5,3 −1,7 −4 −6,4 

Ortalama yağış, mm 125,1 101,9 75,6 46,4 30,9 9,8 1,8 2,6 15,0 45,3 94,8 141,1 690,3 
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3. YAPIDAKİ ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI 
 
Bu çalışmada seçilen yapı 3 katlı müstakil bir villadır. Yalıtımı TS-825 standartlarına uygun olarak 
yapılmıştır. Yapı içerisinde 7 oda, 2 salon mevcuttur. Villanın mimari projesi Şekil 2’de verilmektedir. 
Çalışma kapsamında incelenen villanın ısıtma ve soğutma yükleri Tablo 2’de gösterilmektedir. 
 

 
 

(a) Bodrum kat planı 
 

 
 

(b) Zemin kat planı 
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(c) 1.Kat planı 
 
 

 
 
 

(d) Çatı katı planı 
 
 

Şekil 2. Villanın mimari projesi  
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Tablo 2. Villanın ısıtma ve soğutma yükleri  
 

Zon Adı / Hacim Adı Soğutma Yükü 
(kW) Yük Zamanı 

Hava 
Debisi 
(L/s) 

Isıtma Yükü 
(kW) 

Alan 
(m²) 

Zon 1 (Zemin)      
Salon 5.30 Eylül 1400 139 2.00 38.0 
Oturma Odası 2.20 Kasım 1400 90 0.80 17.0 

Zon 2 (1.Kat)      
Yatak Odası GB 1.80 Ekim 1400 103 0.70 16.0 
Yatak Odası GD 1.80 Ekim 1300 98 0.70 16.0 
Yatak Odası KB 2.44 Ağustos 1600 133 1.20 27.0 
Yatak Odası KD 1.92 Ocak 1000 85 0.76 16.0 

Zon 3 (Çatı Katı)      
Çatı Salon 3.42 Ekim 1400 136 1.50 24.0 

Zon 4 (Bodrum)      
Bodrum Dinlenme Odası 1.13 Ocak 1900 12 0.40 7.8 
Bodrum Hobby Odası 4.20 Ocak 1900 29 2.00 31.3 

Toplam 24.21   10.06  
 
Tablo 2’de görüldüğü gibi, villanın gerekli toplam soğutma yükü 24.21 kW ve gerekli toplam ısıtma 
yükü 10.06 kW’dır.  
 
 
 
 
4. SİSTEM SEÇİMLERİ 
 
4.1 VRF Sistemi  
 
VRF, Değişken Soğutucu Akışkan Debisi anlamına gelmektedir. Bir dış ünite ile birden fazla iç ünitenin 
kontrol edildiği klima sistemidir. Bir VRF sistemi, binanın değişen kapasite ihtiyaçlarına bağlı olarak 
soğutucu akışkanın akışını kontrol eder. VRF sistemi bina dışında bulunan dış ünite ve bina içindeki 
yaşam alanlarını soğutmak ve/veya ısıtmak amacı ile kullanılan iç ünitelerden oluşur. 
 
VRF sistemlerini klasik split klimalardan ayıran en büyük özelliği, değişken gaz debisi sayesinde enerji 
tasarrufu sağlayarak kullanıcıların konforunu en yüksek seviyede tutmasıdır. Çok katlı bir plazadan, bir 
tek villaya kadar yeni yapılan veya mevcut her türlü yapıda tam bağımsız kontrol imkanı  
sağlamaktadır [4]. 
 
VRF sistemleri 2 farklı sistemden meydana gelmektedir; 
 
• Isı Geri Kazanımlı (Heat Recovery) VRF Sistemleri: Bu sistemler aynı anda hem ısıtma, hem soğutma 

yapabilen sistemlerdir. 
• Isı Pompalı (Heat Pump) VRF Sistemleri: Bu sistemlerde ise aynı anda sadece ısıtma ya da sadece 

soğutma yapılmaktadır [4]. Bu çalışma kapsamında ısı pompalı VRF sistem türü, ele alınan villa 
için projelendirilmiştir. 

 
Uygulaması yapılan projede soğutma kapasitesi 28 kW, ısıtma kapasitesi 31.5 kW olan bir dış ünite 
bulunmaktadır. Bu dış ünite ile birlikte, farklı kapasitelerde olmak üzere, toplamda 9 adet iç ünite 
çalışmaktadır. Şekil 3’te çalışma kapsamında incelenen villanın VRF tesisat projesi verilmektedir. VRF 
kolon şeması Şekil 4’te gösterilmektedir. 
 
VRF sistem elemanları ve sistemin kurulum maliyet çalışmaları bölüm 5.1’de detaylı olarak 
verilmektedir.  
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(a) Bodrum kat VRF tesisatı 
 
 

 
 
 

(b) Zemin kat VRF tesisatı 
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(c) 1.Kat VRF tesisatı 
 
 

 
 
 

(d) Çatı katı VRF tesisatı 
 
 

Şekil 3. Villanın VRF tesisat projesi 
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Şekil 4. Villanın VRF kolon şeması 

 
4.2 Multi Sistem  
 
Multi klima olarak da adlandırılan multi sistem, çoklu split anlamına gelmektedir. Birebir split klimalarda 
olduğu gibi tek bir dış ünitesi bulunmaktadır. Buna karşılık birden fazla iç ünitenin tek bir dış üniteye 
bağlanabilme olanağı vardır. Böylece dış ünitelerin yerleştirilmesinden doğacak yer sıkıntısı veya 
binanın dış yüzeyinde oluşacak görüntü kirliliği önlenmektedir. 
 
Her bir iç ünite birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilmektedir. Günümüzde bir dış üniteye 8 adet 
iç ünite bağlanabilen multi sistem klima seçenekleri mevcuttur. Multi sistem klimalarda, split klimalarda 
olduğu gibi duvar tipi, kaset tipi, kanallı tip, yer-tavan tipi gibi farklı iç ünite seçenekleri mevcuttur. Multi 
sistemler konutlarda, iş yerlerinde, okullarda, hastanelerde, mağazalarda, alışveriş merkezlerinde vb. 
mekanlarda kullanılmaktadır [5]. 
 
Bu çalışmada, yapılan hesaplamalar sonucunda, incelenen villanın yük ihtiyaçlarını 3 adet multi sistem 
dış ünitenin karşıladığı belirlenmiştir. Dış ünitelerden birincisinin soğutma kapasitesi 12 kW olup, 
bodrum katındaki iki odayı ve çatı katındaki salonu iklimlendirmektedir. İkinci dış ünitenin soğutma 
kapasitesi  8 kW olup, zemin katında bulunan salon ve oturma odasını iklimlendirmektedir. Diğer dış 
ünitenin soğutma kapasitesi ise 10 kW olup, 1. katta bulunan dört adet yatak odasını 
iklimlendirmektedir.  
 
Şekil 5’te çalışma kapsamında incelenen villanın multi sistem tesisat projesi verilmektedir. Multi sistem 
kolon şeması Şekil 6’da gösterilmektedir.  
 
Multi sistem elemanları ve sistemin kurulum maliyet çalışmaları bölüm 5.2’de detaylı olarak 
verilmektedir.  
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(a) Bodrum kat multi sistem tesisatı 
 
 

 
 

(b) Zemin kat multi sistem tesisatı 
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(c) 1.Kat multi sistem tesisatı 
 
 

 
 
 

(d) Çatı katı multi sistem tesisatı 
 
 

Şekil 5. Villanın Multi Sistem Tesisat Projesi 
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(a) Bodrum ve çatı katı multi sistem kolon şeması (b) Zemin kat multi sistem kolon şeması 
 

 
 

(c) 1.Kat multi sistem kolon şeması 
 

Şekil 6. Villanın multi sistem kolon şeması 
 
4.3 Isı Pompalı Fan-coil Sistemi  
 
4.3.1 Fan-coil  
 
Fan-coil cihazları; filtreden geçirilen havanın fan yardımı ile soğuk veya sıcak bir yüzey (serpantin) 
üzerinden geçirilerek şartlandırılması esasına dayanır. Fan-coil cihazları ile ortamdaki havanın 
sıcaklığı (yaz sezonu çalışmasında aynı zamanda nemi) kontrol edilir. Bu cihazlarla yazın soğutma, 
kışın da ısıtma ihtiyacı karşılanır. Hareketlendirilen ortam havası filtrelenerek veya seçime göre dış 
hava ile karıştırılarak hava kalitesi iyileştirilir. 
 
Mimari seçim ve uygulama çeşitliliğine cevap vermek üzere fan-coil çeşitleri Şekil 7’de görüldüğü gibi; 
kasetli veya kasetsiz, döşeme veya gizli tavan tipi, basınçlı tip, yüksek duvar tipi veya kasetli dört yöne 
üflemeli tipte seçilebilirler. Ayrıca seçilen fan-coiller, sisteme göre tek serpantinli (2 borulu sistem için) 
veya çift serpantinli (4 borulu sistem için) tipte olabilirler. İki borulu fan-coil cihazında tek serpantin 
vardır. Borularda ya sıcak ya da soğuk su bulunur. Buna göre ya ısıtma ya da soğutma işlemi 
yapılabilir. Dört borulu sistemde ise fan-coil cihazında iki ayrı serpantin vardır. Sistemde hem sıcak 
hem de soğuk su bulunmaktadır. Ünitenin o an ısıtma veya soğutma yapmasına göre vanalarla sıcak 
ya da soğuk suyun ilgili serpantinde dolaşmasına izin verilir. 
 
Özellikle basınçlı tip fan-coiller, kanala bağlanabilecek ve yüksek dış statik basınç kayıplarını 
karşılayabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Kasetli dört yöne veya tek yöne üflemeli fan-coiller ise 
oldukça estetik görünüşlüdür ve modüler tipte asma tavan uygulamalarında da kullanılabilir. Drenaj 
pompası sayesinde yoğuşma suyu cebri (zorlanmış) olarak eğim gerekmeden uzaklaştırılabilir [6]. 
 
Bu çalışma kapsamında projelendirilen hacimlerden geçen borulardaki su akış hızı, akış sesi 
oluşmaması için 0.8 m/s seçilmiştir. Borulardaki sürekli kayıplar, metre başına 100 mmss’nu 
geçmemelidir [7]. 
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Şekil 7. Fan-coil çeşitleri 
 

Bu çalışmada, yapılan hesaplamalar sonucunda, incelenen villanın yük ihtiyaçları 5 adet duvar tipi,  
2 adet kaset tipi ve 2 adet orta basınçlı gizli tavan tipi fan-coilin ısı pompası sisteminde kullanılması ile 
sağlanmaktadır. Fan-coillerin hepsi tek serpantinlidir. Şekil 12 ve Şekil 13’te görüldüğü gibi; sistemde 
bir çok vana, pislik tutucu, purjör, sıcaklık ve basınç göstergeleri gibi elemanlar kullanılmaktadır. İsteğe 
bağlı olarak bu sisteme boyler eklenebilir ve kullanım sıcak suyu elde edilebilir. Fan-coil sistem maliyet 
değerlendirmeleri bölüm 5.3’te detaylı olarak verilmektedir. 
 
4.3.2 Isı Pompaları 
 
Isı pompaları, düşük sıcaklıktaki bir ısı kaynağından, daha yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı 
aktarabilen cihazlardır. Günümüz ısı pompalarının büyük bir bölümü gaz sıkıştırmalı (kompresörlü) 
tipte olup, kompresörün çalıştırılması elektrik enerjisi ile sağlanmaktadır. 
 
Günümüzde ısı pompaları yaklaşık 5 ile 1000 kW performans güç aralığında; ısıtma ana 
fonksiyonunun yanı sıra kullanım sıcak suyu üretebilen ve gerektiğinde soğutma da yapabilecek 
şekilde çok fonksiyonlu olarak pazara sunulmaktadır (Şekil 8). Isı pompaları, enerjinin verimli 
kullanılması ve CO2 salımının azaltılması gibi insanlığın iki önemli probleminin çözümüne katkı 
sağlamaktadır. 
  
Isı pompaları ısıyı çektikleri (toprak, su, hava vb.) ve ısıyı aktardıkları (hava, su vb.) ortamlara göre 
isimlendirilmektedir. Havadan suya, sudan suya veya topraktan suya çalışan ısı pompaları ile sulu tip 
yerden ısıtma, sulu tip tavandan serinletme veya sulu tip fan-coil cihazlarıyla ısıtma veya soğutma 
yapılabilmektedir. Bu sistemlerde, ısı pompası ile binanın içine yerleştirilen ısı dağıtım tesisatı 
arasında düşük basınçlı tesisat suyu dolaşmaktadır [8]. 
 

 
 

Şekil 8. Isı pompalı fan-coil sistemi 
 
4.3.2.1 Toprak Kaynaklı Isı Pompası 
 
Dünyanın hayat kaynağı olan güneşten gelen enerjinin yaklaşık yarısı dünyanın kütlesinde tutulur. 
Toprak kaynaklı ısı pompalarının amacı, dünyanın kütlesinde tutulan bu hazır enerji kaynağından 
faydalanmaktır. Toprak, ısıtma sezonunda dış havadan daha yüksek sıcaklıkta, soğutma sezonunda 
ise havadan daha düşük sıcaklıkta kalarak tüm yıl boyunca (belli bir derinlikten sonra) Şekil 9’da 
görüldüğü gibi sabit sıcaklıkta kalmaktadır ve dolayısıyla daha kararlı bir enerji kaynağı olarak kabul 
edilebilir [9]. 
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Şekil 9. Yıllık toprak sıcaklığı değişiminin derinlikle ilişkisi [10] 
 
Yapılan bir çalışmada, dikey tip toprak kaynaklı ısı pompasının ilk yatırım maliyetinin hava kaynaklı 
sisteme göre yaklaşık %6 daha yüksek, işletme maliyetinin yaklaşık %43 daha düşük ve yıllık toplam 
maliyetinin yaklaşık %19 daha az olduğu bulunmuştur [11].  
 
Toprak kaynaklı ısı pompalarında bütün sistem küçük bir makine dairesinde toplanmaktadır. Yani bu 
sistemde dış ünite bulunmamaktadır.  
 
Bu çalışmada dikey tip toprak kaynaklı ısı pompası kullanılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, 
toprak kaynaklı ısı pompası için açılacak kuyu derinliği 420 metre bulunmuştur. Şekil 10-b ve  
Şekil 12’de görüldüğü gibi, tek bir kuyu yerine 140 metre derinliğinde 3 adet kuyu açılmıştır. Çalışma 
kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, kuyular arasında 6 metre aralık bırakılmıştır. Isı pompası 
sistemi ile fan-coil sistemi birbiriyle ilişkili çalıştırılarak iklimlendirme yapılmaktadır. Şekil 10’da çalışma 
kapsamında incelenen villanın toprak kaynaklı ısı pompası tesisat projesi verilmektedir. Toprak 
kaynaklı ısı pompası tek hat şeması Şekil 12’de gösterilmektedir. 
 

 
 

(a) Bodrum kat toprak kaynaklı ısı pompalı fan-coil sistemi 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



  _____________________ 278 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

 
 

(b) Zemin kat toprak kaynaklı ısı pompalı fan-coil sistemi 
 
 

 
 

(c) 1.Kat toprak kaynaklı ısı pompalı fan-coil sistemi 
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(d) Çatı katı toprak kaynaklı ısı pompalı fan-coil sistemi 
 
 

Şekil 10. Villanın toprak kaynaklı ısı pompası tesisat projesi 
 

Sistemde bir adet iç ünite bulunmaktadır. Toprak altından ısı çeken borular, bu enerjiyi iç üniteye 
aktarmaktadırlar. Dikey tip toprak kaynaklı ısı pompalarında, diğerlerinden farklı olarak sondaj maliyeti 
söz konusudur. Toprak kaynaklı ısı pompasının sistem maliyet değerlendirmeleri bölüm 5.3’te 
verilmektedir. 
 
4.3.2.2 Hava Kaynaklı Isı Pompası 
 
Hava kaynaklı ısı pompalarında sabit bir COP değerinden bahsetmek imkansızdır. Çünkü, enerjinin 
alındığı kaynak olan havanın sıcaklığı yıl içinde ve hatta gün içinde sürekli değişmektedir. Hava 
kaynaklı ısı pompalarında bulunan dış ünitenin yerleşim yeri enerjinin efektif kullanımı açısından 
önemlidir. Kapasiteye göre en iyi sirkülasyon yeri seçimi yapılmalıdır. Ayrıca ısı pompası uygulaması 
yapılacak yapının bulunduğu bölgenin iklimine göre dış ünite seçilmelidir. Aşırı soğuk iklimlerde hava 
kaynaklı ısı pompalarının verimi çok düşük olmaktadır.  
 
Bu sistemde soğutma kapasitesi 28 kW, ısıtma kapasitesi 35 kW olan bir dış ünite bulunmaktadır. Dış 
ünite havadan çektiği ısı enerjisini, bodrum katındaki tesisat odasında bulunan iç üniteye aktarır. İç 
ünite, fan-coil hattında dolaşmakta olan suyun sıcaklığını istenilen sıcaklığa ayarlamaktadır. 
Şekil 11’de çalışma kapsamında incelenen villanın hava kaynaklı ısı pompası tesisat projesi 
verilmektedir. Hava kaynaklı ısı pompası tek hat şeması Şekil 13’te görülmektedir. Hava kaynaklı ısı 
pompasının sistem maliyet değerlendirmeleri bölüm 5.3’te verilmektedir. 
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(a) Bodrum kat hava kaynaklı ısı pompalı fan-coil sistemi 
 
 

 
 
 

(b) Zemin kat hava kaynaklı ısı pompalı fan-coil sistemi 
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(c) 1.Kat hava kaynaklı ısı pompalı fan-coil sistemi 
 
 

 
 
 

(d) Çatı katı hava kaynaklı ısı pompalı fan-coil sistemi 
 
 

Şekil 11. Villanın hava kaynaklı ısı pompası tesisat projesi 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



  _____________________ 282 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

 
 

     Şekil 12. Toprak kaynaklı I.P. tek hat şeması               Şekil 13. Hava kaynaklı I.P. tek hat şeması 
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5. MALİYET HESAPLAMALARI 
 
Bu çalışma kapsamında yapılan maliyet değerlendirmelerinde, 2016 yılı Aralık ayının fiyatları baz 
alınmıştır. 
 
 
5.1 VRF Sistem Maliyeti 
 
Çalışma kapsamında projelendirmesi gerçekleştirilen villanın iklimlendirilmesinde VRF sisteminin 
kullanılması durumunda ortaya çıkacak maliyet değerlendirmesi Tablo 3’te verilmektedir. Yapılan 
inceleme sonucunda VRF sisteminin toplam maliyeti 43.544,60 ₺ olarak hesaplanmıştır. 
 
Tablo 3. VRF sistem maliyeti 
 

No Sistem Elemanları Birim Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat 

1 Isı Pompası VRF Dış Ünite Temini       

1-1 10 hp Qs / Qı = 28.0/31.5 kW Adet 1 19.852,00 ₺ 19.852,00 ₺ 

2 Orta Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite 
Temini       

2-1 Qs / Qı = 2.2/2.5 kW (10-100 Pa - 780 m3/h) Adet 1 1.034,00 ₺ 1.034,00 ₺ 

2-2 Qs / Qı = 2.8/3.2 kW (10-100 Pa - 780 m3/h) Adet 1 1.133,00 ₺ 1.133,00 ₺ 

3 Dört Yöne Üflemeli Kaset Tip İç Ünite 
Temini       

3-1 Qs / Qı = 5.6/6.3 kW  Adet 2 1.595,00 ₺ 3.190,00 ₺ 

4 Duvar Tipi İç Ünite Temini       

4-1 Qs / Qı = 2.2/2.5 kW  Adet 4 880,00 ₺ 3.520,00 ₺ 

4-2 Qs / Qı = 3.6/4.0 kW  Adet 1 1.100,00 ₺ 1.100,00 ₺ 

5 Kumanda Temini       

5-1 Kablolu Kumanda Adet 9 304,00 ₺ 2.736,00 ₺ 

6 Isı Pompası Joint Temini       

6-1 25 kW'a kadar Adet 8 145,74 ₺ 1.165,92 ₺ 

7 Tesisat Alt Yapısı Temini ve Montajı       

7-1 Bakır boru tesisat alt yapısı ve iç ünite 
drenaj tesisat yapısı Grup 1 7.244,51 ₺ 7.244,51 ₺ 

8 Montaj, Test ve Devreye Almalar       

8-1 
İç ünite, dış ünite ve kumandaların montajı, 
sistem basınç testi, İlave gaz şarjı ve sistem 
devreye alma 

Grup 1 2.569,17 ₺ 2.569,17 ₺ 

    TOPLAM : 43.544,60 ₺ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



  _____________________ 284 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

5.2 Multi Sistem Maliyeti 
 
Çalışma kapsamında projelendirmesi gerçekleştirilen villanın iklimlendirilmesinde multi sisteminin 
kullanılması durumunda ortaya çıkacak maliyet değerlendirmesi Tablo 4’te verilmektedir. Yapılan 
inceleme sonucunda multi sisteminin toplam maliyeti 50.492,75 ₺ olarak hesaplanmıştır. 
 
Tablo 4. Multi sistem maliyeti 
 

No Sistem Elemanları Birim Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat 

1 Multi 1 Sistemi         

1-1 Dış Ünite Qs / Qı = 8.0/9.4 kW Adet 1 7.397,50 ₺ 7.397,50 ₺ 

1-2 Duvar Tipi İç Ünite Qs / Qı = 2.2/2.5 kW Adet 1 880,00 ₺ 880,00 ₺ 

1-3 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite 
Qs / Qı = 5.6/6.3 kW Adet 1 1.595,00 ₺ 1.595,00 ₺ 

2 Multi 2 Sistemi     
2-1 Dış Ünite Qs / Qı = 10.0/12.0 kW Adet 1 9.450,10 ₺ 9.450,10 ₺ 

2-2 Duvar Tipi İç Ünite Qs / Qı = 2.2/2.5 kW Adet 2 880,00 ₺ 1.760,00 ₺ 

2-3 Gizli Tavan Tipi İç Ünite Qs / Qı = 2.2/2.5 kW Adet 1 1.034,00 ₺ 1.034,00 ₺ 

2-4 Gizli Tavan Tipi İç Ünite Qs / Qı = 2.8/3.2 kW Adet 1 1.133,00 ₺ 1.133,00 ₺ 

3 Multi 3 Sistemi     
3-1 Dış Ünite Qs / Qı = 12.0 / 14.0 kW Adet 1 11.220,00 ₺ 11.220,00 ₺ 

3-2 Duvar Tipi İç Ünite Qs / Qı = 2.2/2.5 kW Adet 1 880,00 ₺ 880,00 ₺ 

3-3 Duvar Tipi İç Ünite Qs / Qı = 3.6/4.0 kW Adet 1 1.100,00 ₺ 1.100,00 ₺ 

3-4 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite 
Qs / Qı = 5.6/6.3 kW Adet 1 1.595,00 ₺ 1.595,00 ₺ 

4 Tesisat Alt Yapısı Temini ve Montajı     
4-1 Bakır boru tesisat alt yapısı ve iç ünite 

drenaj tesisat yapısı Grup 1 8.825,19 ₺ 8.825,19 ₺ 

5 Montaj, Test  ve Devreye Almalar     

5-1 
İç ünite, dış ünite ve kumandaların montajı,  
sistem basınç testi, ilave gaz şarjı  ve sistem 
devreye alma 

Grup 1 3.622,96 ₺ 3.622,96 ₺ 

    TOPLAM : 50.492,75 ₺ 
 

 
 
5.3 Isı Pompası ve Fan-coil Sistem Maliyeti 
 
Çalışma kapsamında projelendirmesi gerçekleştirilen villanın iklimlendirilmesinde fan-coil sisteminin 
kullanılması durumunda ortaya çıkacak maliyet değerlendirmesi Tablo 5’te verilmektedir. Yapılan 
inceleme sonucunda fan-coil sisteminin maliyeti 33.451,56 ₺ olarak hesaplanmıştır.  
 
Fan-coil sisteminin maliyetine ek olarak, toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin kullanılması 
durumunda ortaya çıkacak maliyet değerlendirmesi Tablo 6’da, hava kaynaklı ısı pompası sisteminin 
kullanılması durumunda ortaya çıkacak maliyet değerlendirmesi ise Tablo 7’de verilmektedir. Yapılan 
inceleme sonucunda toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin toplam maliyeti 106.864,06 ₺ ve hava 
kaynaklı ısı pompası sisteminin toplam maliyeti 51.451,56 ₺ olarak hesaplanmıştır. Bahsi geçen 
tablolardan da görüldüğü üzere, toprak kaynaklı ve hava kaynaklı ısı pompası sistem maliyetlerine, 
fan-coil sistem maliyeti dahil edilmiştir. 
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Tablo 5. Fan-coil Sistem Maliyeti 
 
No Sistem Elemanları Miktar Birim Birim 

Fiyat 
Toplam 

Fiyat 
1 Dikişli Siyah Boru Montaj Dahil 1/2" 19 m 3,80 ₺ 72,20 ₺ 
2 Dikişli Siyah Boru Montaj Dahil 3/4" 20 m 5,00 ₺ 100,00 ₺ 
3 Dikişli Siyah Boru Montaj Dahil 1" 30 m 7,70 ₺ 231,00 ₺ 
4 Dikişli Siyah Boru Montaj Dahil 1-1/4" 20 m 9,80 ₺ 196,00 ₺ 
5 Dikişli Siyah Boru Montaj Dahil 2" 14 m 16,18 ₺ 226,52 ₺ 
6 Dikişli Siyah Boru Montaj Dahil 2-1/2" 28 m 20,50 ₺ 574,00 ₺ 
7 Siyah Boru Fittings Bedeli 40%  1.399,72 ₺ 559,89 ₺ 
8 Armafleks Montaj Dahil 1/2"-9 mm  19 m 0,59 ₺ 11,21 ₺ 
9 Armafleks Montaj Dahil 3/4"-9 mm  20 m 0,75 ₺ 15,00 ₺ 

10 Armafleks Montaj Dahil 1"-13 mm  30 m 1,33 ₺ 39,90 ₺ 
11 Armafleks Montaj Dahil 1-1/4"-13 mm  20 m 1,55 ₺ 31,00 ₺ 
12 Armafleks Montaj Dahil 2"-13 mm 14 m 2,18 ₺ 30,52 ₺ 
13 Armafleks Montaj Dahil 2-1/2"-13 mm 28 m 2,95 ₺ 82,60 ₺ 
14 Antipas Boru Boyama 1/2"-1" 69 m 1,88 ₺ 129,72 ₺ 
15 Antipas Boru Boyama 1-1/4"-1-1/2"  20 m 2,81 ₺ 56,20 ₺ 
16 Antipas Boru Boyama 2"-2 1/2" 42 m 3,75 ₺ 157,50 ₺ 
17 AB-QM Kombine  Dinamik Balans Vanası  230V On / Off 1/2" 8 Ad 420,00 ₺ 3.360,00 ₺ 
18 AB-QM Kombine  Dinamik Balans Vanası  230V On / Off 3/4" 2 Ad 444,00 ₺ 888,00 ₺ 
19 AB-QM Kombine  Dinamik Balans Vanası  230V On / Off 1" 4 Ad 508,00 ₺ 2.032,00 ₺ 
20 AB-QM Kombine  Dinamik Balans Vanası  230V On / Off 1-1/4" 4 Ad 860,00 ₺ 3.440,00 ₺ 
21 Flexible bağlantı seti, L=75cm Montaj Dahil 1/2" 8 Ad 30,00 ₺ 240,00 ₺ 
22 Flexible bağlantı seti, L=75cm Montaj Dahil 3/4" 2 Ad 43,50 ₺ 87,00 ₺ 
23 Flexible bağlantı seti, L=75cm Montaj Dahil 1" 4 Ad 53,10 ₺ 212,40 ₺ 
24 Flexible bağlantı seti, L=75cm Montaj Dahil 1-1/4" 4 Ad 61,25 ₺ 245,00 ₺ 
25 Otomatik Hava Tahliye Purjörü 1/2" 18 Ad 20,70 ₺ 372,60 ₺ 
26 Küresel Vana Pirinç Dişli 1/2" 9 Ad 14,20 ₺ 127,80 ₺ 
27 Küresel Vana Pirinç Dişli 3/4" 2 Ad 17,70 ₺ 35,40 ₺ 
28 Küresel Vana Pirinç Dişli 1" 4 Ad 27,30 ₺ 109,20 ₺ 
29 Küresel Vana Pirinç Dişli 1-1/4" 4 Ad 58,90 ₺ 235,60 ₺ 
30 Pislik Tutucu Pirinç Dişli 1/2" 8 Ad 12,35 ₺ 98,80 ₺ 
31 Pislik Tutucu Pirinç Dişli 3/4" 2 Ad 14,85 ₺ 29,70 ₺ 
32 Pislik Tutucu Pirinç Dişli 1" 4 Ad 21,75 ₺ 87,00 ₺ 
33 Pislik Tutucu Pirinç Dişli 1-1/4" 4 Ad 35,30 ₺ 141,20 ₺ 
34 Pislik Tutucu Pirinç Dişli 2-1/2" 2 Ad 100,00 ₺ 200,00 ₺ 
35 Fan-coil Duvar Tipi (Qs:2.20 kW, Qı:3.10 kW, Qdebi:360 m3/h 2 Borulu ) 4 Ad 1.341,88 ₺ 5.367,52 ₺ 
36 Fan-coil Duvar Tipi (Qs:4.07 kW, Qı:5.75 kW, Qdebi:720 m3/h 2 Borulu ) 1 Ad 1.762,79 ₺ 1.762,79 ₺ 

37 Fan-coil 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi (Qs:5.70 kW, Qı:16.45 kW,  
Qdebi:850 m3/h 2 Borulu ) 2 Ad 2.132,75 ₺ 4.265,50 ₺ 

38 Fan-coil Gizli Tavan Tipi(Qs:2.20 kW, Qı:3.70 kW, Qdebi: 339 m3/h 2 Borulu ) 1 Ad 1.769,06 ₺ 1.769,06 ₺ 
39 Fan-coil Gizli Tavan Tipi(Qs:3.11 kW, Qı:5,52 kW, Qdebi: 515 m3/h 2 Borulu ) 1 Ad 1.956,53 ₺ 1.956,53 ₺ 
40 Drenaj Tesisatı / Siyah Sert PVC Boru Ø25 mm 75 m 2,25 ₺ 168,75 ₺ 
41 Drenaj Tesisatı / Siyah Sert PVC Boru Ø32 mm 45 m 2,75 ₺ 123,75 ₺ 
42 Drenaj Tesisatı / Siyah Sert PVC Boru Ø40 mm 16 m 3,25 ₺ 52,00 ₺ 
43 Drenaj Tesisatı / Siyah Sert PVC Boru Fittings Bedeli 40%  344,50 ₺ 137,80 ₺ 
44 Drenaj Hattı 6mm. Kauçuk İzolasyon Ø25 mm 75 m 1,00 ₺ 75,00 ₺ 
45 Drenaj Hattı 6mm. Kauçuk İzolasyon Ø32 mm 45 m 1,25 ₺ 56,25 ₺ 
46 Drenaj Hattı 6mm. Kauçuk İzolasyon Ø40 mm 16 m 2,00 ₺ 32,00 ₺ 
47 Sirkülasyon Pompası 2-1/2" 1 Ad 612,50 ₺ 612,50 ₺ 
48 Termometre Ø63 mm - 1/2" Arkadan Bağlantılı 4 Ad 12,00 ₺ 48,00 ₺ 
49 Manometre Ø63 mm - 1/4" Alttan Bağlantılı Yağlı Tip 13 Ad 23,00 ₺ 299,00 ₺ 
50 Tortu ve Pislik Ayırıcı 2-1/2" 1 Ad 371,25 ₺ 371,25 ₺ 
51 Hava Atıcı 2-1/2" 1 Ad 382,00 ₺ 382,00 ₺ 
52 Denge Kabı 2-1/2" 1 Ad 377,60 ₺ 377,60 ₺ 
53 Genleşme Deposu 50 Lt. 1 Ad 129,80 ₺ 129,80 ₺ 
54 Kelebek Vana 2-1/2" 8 Ad 92,00 ₺ 736,00 ₺ 
55 Çekvalf Yaylı Tip 1/2" 4 Ad 12,00 ₺ 48,00 ₺ 
56 Çekvalf Yaylı Tip 3/4" 1 Ad 13,50 ₺ 13,50 ₺ 
57 Çekvalf Yaylı Tip 1" 2 Ad 18,50 ₺ 37,00 ₺ 
58 Çekvalf Yaylı Tip 1-1/4" 2 Ad 25,00 ₺ 50,00 ₺ 
59 Çekvalf Yaylı Tip 2-1/2" 1 Ad 125,00 ₺ 125,00 ₺ 

    TOPLAM : 33.451,56 ₺ 
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Tablo 6. Toprak kaynaklı ısı pompası sistem maliyeti 
 

No Sistem Elemanları Birim Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat 

1 Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemi         

1-1 Isı Pompası Sistemi 1 Grup 10.900,00 ₺ 10.900,00 ₺ 

1-2 Sondaj Sistemi (İşçilik+Malzeme) 1 Grup 62.512,50 ₺ 62.512,50 ₺ 

2 Fan-coil Sistem Maliyeti 1 Grup 33.451,56 ₺ 33.451,56 ₺ 

        TOPLAM : 106.864,06 ₺ 
 

 
 
Tablo 7.  Hava kaynaklı ısı pompası sistem maliyeti 
 

No Sistem Elemanları Birim Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat 

1 Hava Kaynaklı Isı Pompası Sistemi         

1-1 Isı Pompası Sistemi 1 Grup 18.000,00 ₺ 18.000,00 ₺ 

2 Fan-coil Sistem Maliyeti 1 Grup 33.451,56 ₺ 33.451,56 ₺ 

        TOPLAM : 51.451,56 ₺ 
 

 
 
 
 
 
6. SONUÇ 
 
Bu çalışma kapsamında, İzmir ilinde bulunan ve TS-825 standardına uygun olarak yalıtılmış bir villanın 
incelemesi gerçekleştirilmiştir. Değerlendirilen villanın konum, yapı vb. bileşenleri dikkate alınarak 
ısıtma ve soğutma yükleri hesaplanmıştır. Gereken yükleri sağlayacak şekilde değişken debili 
soğutucu akışkan (VRF) sistemin, multi sistemin, toprak kaynaklı ısı pompalı sistemin ve hava 
kaynaklı ısı pompalı sistemin villada kullanılması durumları incelenmiştir. Projelendirilmesi 
gerçekleştirilen farklı iklimlendirme sistemlerinin maliyet hesaplamaları verilmiştir. Yapılan maliyet 
değerlendirmeleri sonucunda, VRF sisteminin toplam maliyeti 43.544,60 ₺, multi sistemin toplam 
maliyeti 50.492,75 ₺, toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin toplam maliyeti 106.864,06 ₺ ve hava 
kaynaklı ısı pompası sisteminin toplam maliyeti 51.451,56 ₺ olarak hesaplanmıştır. Yapılan 
hesaplamalar göstermektedir ki; VRF sisteminin toplam maliyeti en düşük seviyelerde olmaktadır. 
Multi sistemin toplam maliyeti, hava kaynaklı ısı pompası sisteminin toplam maliyeti ile yaklaşık olarak 
aynı değerlere sahiptir. VRF sisteminin; multi sistem maliyetinden düşük olmasının sebebi, tek dış 
üniteye sahip olması, ve hava kaynaklı ısı pompası sistem maliyetinden düşük olmasının sebebi ise 
tesisat farklılığı gibi durumlardan kaynaklanmaktadır. İncelenen iklimlendirme sistemlerindeki en 
yüksek maliyete toprak kaynaklı ısı pompası sistemi sahiptir. Bunun temel sebebi sondaj maliyetidir. 
 
Toprak sıcaklıkları, ısıtma sezonunda dış havadan daha yüksek sıcaklıklarda ve soğutma sezonunda 
dış havadan daha düşük sıcaklıklarda kalarak tüm yıl boyunca diğer ısı kaynaklarına nazaran daha 
kararlı olmaktadır. Isı kaynağı sıcaklıklarının kararlı olması yıl boyunca sistem verimliliklerinin yüksek 
olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, incelenen farklı iklimlendirme sistemlerinin yıl içerisindeki 
verimlilikleri değiştiğinden dolayı işletme maliyetleri farklılık göstermektedir. Yapılacak çalışmalarda bu 
tür sistemlerin daha etkin şekilde kıyaslanabilmeleri için işletme maliyetlerinin de dikkate alınarak 
değerlendirmelerin yapılması önerilmektedir. 
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Ahmet Saim PAKER 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Enerji yönetim standart gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik yapılan çalışmadır. Mal üretimine 
yönelik faaliyette bulunan birçok kuruluşumuz için örnek bir model olacağı düşünülmektedir.  
 
Çözüm anlayışımız problem cümlemiz ile başlar;  " Önemli enerji kullanımı süreç alanlarımız nedir? " 
Standardın amacı enerji kullanımlarını kontrol ederek enerji kayıplarını azaltmaktır ki bunlar; 
kontrolsüz süreç kayıpları, bakım sebepli kayıplar, üretim süreçlerin planlanması aşamasında süreç 
başlama-bitiş sayıları gibi burada bahsi geçmeyen pek çok konudur.  
 
Metot farklı disiplinlerle tanımlanmış iyi bilinen üç başlıkla; otomotiv standartlarındaki Kontrol Planı[1] 
ve HTEA[2], Nitel araştırmalar için Amerikalı sosyal psikolog Rensis Likert tarafından geliştirilen Likert 
ölçeği ve pareto analiz [3] yöntemlerinin birleştirilmesi ile şekillenmiştir. Enerji kertiği[4] referans 
göstergelerinin[5] önceki dönem değerlerinin geçerli dönemdeki değişiklikler için yapılan analizleri; 
yeni yatırımlarla süreçlerdeki teknolojik gelişimler, yerleşim değişiklikleri, tekrar devreye alınan 
süreçler, personel niteliklerindeki değişimler, mevsimsel değişiklikler gibi etkilerle oluşabilecek 
belirsizliklerin oluşturduğu değişimler, toleranslar. Böylece geçerli referans dönemi profili oluşturulur. 
İkinci adım da, tüm tanımlanan genel görünüm ve ürün bazındaki özgül enerji tüketimleri SET (Spesifik 
Enerji Tüketimi)[6]  değerlerinin öngörülen hedeflerinin izlenmesidir. 
 
Elde ettiğiniz verilerle bir tablo oluşturularak süreç adımlarının tüketimlerini azalan sırada düzenlenir. 
En yüksekten düşüğe enerji kullanım dağılımını ağırlıkça önem seviyesini tanımlanır. Bu tablo, enerji 
yönetimindeki risk alanlarınızın keşfine ve bunların kontrolü ve bertarafına yönelik yol haritamızı 
belirlemenizi sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji, Verimlilik, Risk, Analiz, ISO5001 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This study is about meeting the requirements of energy management standard.  It is contemplated that 
is considered to be a model for production of many organizations.  
 
Philosophy starts with the problem sentence is “What is the significant energy use process areas?”. 
Aim of standard is controlling the energy uses due to reduce energy loses; uncontrolled process leaks, 
maintenance based looses, process start-up and ending loses as planning fault as like many of them 
not mentioned here.    
 
Method is mixing-up the well known items that is described in other disciplines such as Control Plan[1] 
& FMEA[2] in automotive, Likert scale[7]  by American social psychologist Rensis Likert in qualitative 
research and finally pareto  analysis[3].. Previous energy baseline period[5] energy uses are analyzed 
and actual period’s process changes such as technology improvements by the way of new 
investments, relocations, restoring, personnel capability changes, tolerance as an uncertainty such as 
climate variation effects. So you may have the projection of actual base line profile. Second step is 

Energy Risk Analysis and Management in an Industrial Facility: A Study Example by the Point of ISO 50001 View 
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monitoring all your foresights described targets that reflect targeted specific energy consumptions[6] 
by product by and overall.  
 
Once you apply it as data on table you will sort the all process steps’ consumption in decreasing order. 
So you will see the biggest to lowest energy usage distribution to describe weight of significance level.  
You will discover the risky zones on energy management with the control and elimination of risks by 
the way of table provision.  
 
Key Words: Energy, Efficiency, Risk, Analyze, ISO5001 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Pek çok kuruluş için enerji Kırınımlarını tespit ederek ürün ya da süreç bazında belirlemek büyük 
sorun oluşturmaktadır. Alt yapının inşasında hiç bir biçimde dikkate alınmayan enerji kırınımlarının 
tespiti; iş ergonomisi, mimari yapı, mekanik ve elektrik, doğalgaz gibi tesisatlara bağlıdır. Bu tespit; 
enerji hatlarının bu tesis yapısı bazında ürünlerin ve oluşumlarındaki doğrudan ve dolaylı etkili 
süreçlerin üzerindeki ayrışımını gerekli kılmaktadır. Daha ileri kapsamlı analizler için genel tüketimleri, 
amaçlara göre; ısıtma, aydınlatma, ulaşım, güvenlik, genel yönetim, gibi ya da kaynaklarına göre, 
elektrik, doğalgaz, akaryakıt, rüzgâr, güneş gibi başlıklara ayırmak da gerekmektedir. Tüm bu detaylar 
enerji yöneticilerinin veya maliyet analizi ile ilgilenenlerin önünde çözülmesi gereken sorunlar yumağı 
olarak kendini gösterir. Bu çalışma, bir çözüm önerisi olarak örnek bir model oluşturmaktadır.  
 

 
 

Şekil 1. Risk Analizi ve Yönetimi için hazırlanan Excel tablosu genel görünümü 
 
 Enerji Risk Analiz Yönetim Haritası Kontrol Planı 
 
Bilgilendirme Başlık İçeriği 
 
Bu bölümde çalışan ekip, hesaplamada kullanılan enerji kaynaklarının sayısal değerleri ve dönüşüm 
katsayıları, ilgili sankey diyagramı, değerlendirme ölçütleri açıklanmıştır. 
 
Hesaplamaların sonucu elde edilen etkinlik değerine göre eylem planlanacak kritik eşikler tanımlanır.  
Hesaplamada kullanılacak ısıl değerin alt ya da üst değer olması seçilebilir. Bu seçime göre tüm 
hesaplamalar yenilenir.  
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Ekip 
 
Ekip yönetim temsilcisi, enerji yöneticisi, bakım, satın alma, mühendislik, kalite, planlama ve üretim 
bölümlerinin temsilcilerinden oluşmalıdır. Enerji yönetimi ile ilgili taraflar temsil edilmelidir.  Şekil 2’deki 
gibi bir tabloda eylem planlarında, sistemin izlenmesi ve raporlanmasında, denetlenmesinde görevli ve 
sorumlu tüm personel tanımlanmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Ekip 
 
Enerji Kaynakları 
 
İşletmenin kullanımındaki tüm girdilerin hesaplamalarda kullanılacak tüm bilgileri bu tabloda 
verilmelidir. Hesaplamada tüm değerler bu tablodan alınan bilgilerle gerçekleştirilir.  Bu tabloda 
yapılacak bir değişiklik ilgili tüm enerji kullanımlarının değerlerine yansıyacaktır. 
 
Birim fiyatlar, eş değer katsayıları ve değerlendirme yaklaşımına göre alt yada üst ısıl değerler bu 
tablodaki değerleri ile hesaplamalara dahil edilir.   Raporlamalar sırasında baz alınan ısıl değer 
mutlaka belirtilmeli ve rapor okuyucuların dikkatine sunulmalıdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Enerji kaynakları ve hesaplama değerleri 
 
Sankey Diyagramı 
 
Bu diyagram önceki dönem değerlerini yansıtır. Bilgi amaçlıdır. Kullanılan enerji çeşitlerinin toplamını 
ve ana tüketim sürecini işaret eder.  
 
Döküm fabrikasında ürünün gerçekleştirilmesinde en yüksek tüketim ergitme alanında gerçek-
leştirilmektedir. Brüt üretim yolluk ve besleyicili ağırlıkları kapsar. Net üretim müşteriye sevk edilen net 
ağırlığı kapsar. Bu sebeple sektörde iki tip SET değeri seçilmek durumundadır. Sizin faaliyetinizde de 
benzer yaklaşımlar söz konusu olabilir.  
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SETbrüt gösterge değeri doğrudan enerjinin verimli kullanımı ile ilgilidir. SETnet gösterge değeri ise 
teknolojik ve metot iyileştirmelerinin etkisindedir. İşletme daha az yolluk ve besleyici ağırlığı ile üretim 
yapmak için gerekli süreç geliştirme çalışmalarına önem vermelidir. Bu iki gösterge farkı ve zaman 
içindeki iyileşmeler bu konuda yapılan Ar-Ge çalışmalarının en önemli göstergesi olmaktadır. Yönetim 
sisteminin sadece enerji verimliliği ile kalmayıp başka alanlardaki iyileştirmelerin de izlenmesinde 
önemli ipuçlarını barındırdığı dikkate alınmalıdır. Göstergelerin belirlenmesinde enerji verimliliği kadar 
bu tür fırsatların oluşturulmasına da enerji yönetim sistem maliyetinin geri ödeme süresini kısaltmada 
etkili olmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.Referans dönemi enerji tipleri Sankey Diyagramı 
 
Değerlendirme Ölçütü A (Operasyon) 

 
Şekil 5. Operasyonel değerlendirme ölçütü Likert ölçeği karşılıkları 

 
Hesaplamalarda sürecin otomatik robot hatları ile kesintisiz çalışması en yüksek verimliliğe karşılık 
gelmektedir. Sürecin doğası gereği plansız duruşların rastgele olması ise en verimsiz çalışma karşılığı 
olarak değerlendirilmiştir. Planlı duruş bakım faaliyetleri sebepli duruşları kapsamaz. Sadece kalıp 
değişimleri ve SPC ayar ihtiyaçlarına bağlı duruşları kapsar. 
  
Rakamsal değer yükseldikçe etkinlik değeri azalmaktadır. Eşik değeri sarı renk ile belirlenmiştir. Sarı 
renk ile belirlenen değerden büyük etkinlik değerleri için iyileştirme amaçlı eylem planları çalıştırılır. 
Performans ve verimlilik artışına yönelik yatırım ihtiyaçları için öneriler hazırlanır. Enerji verimliliği 
açısından yatırımın geri dönüşü ve yatırım projesinin finansal ve ekonomik analizleri satın alma 
bölümü ve enerji yöneticisinin ortak çalışması ile hazırlanarak yönetime öneriler sunulur. 
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Değerlendirme Ölçütü B (Yapısal) 
 

 
 

Şekil 6. Yapısal şartlar değerlendirme ölçütü Likert ölçeği karşılıkları 
 
Süreçlerde kullanılan makine ve ekipmanların durumları bu bölümde incelenir.  İşletmenin şartlarına 
göre bu tablo genişletilebilir. Bekletme ve bazı tip ergitme ocaklarında sadece yalıtım şartları önemli 
olurken bazıların da bu durum söz konusu olmamakta sadece tahrikte kullanılan elektrik motorları ön 
planda olmaktadır.  Bu kriterlerin her biri ekipman değerlendirmesi ile ilişkili olduğunda en yüksek puan 
hangisinde ise o dikkate alınır.  Tablonun açıklama kısmına bir ilgili çalışma dokümanının ya da 
hazırlanan rapor numarası verilerek gerekli detaylar açıklanır. 
 
Çalışma döneminde görece daha pahalı olan IC3 verimli motorların yapılan analizlerinde ilk yatırım 
maliyeti ve işletme tüketim maliyetleri değerlendirdiğinde 40 günlük bir geri ödeme süresi 
hesaplanmıştı. Bu çalışmaya referans alınarak bu tablo IC3 ölçütü düzenlenmiştir. Bu formun yıllık 
gözden geçirilmesinde ve ihtiyaç duyulduğunda IC4 tipinin tabloya girmesine yönelik ayrı bir çalışma 
yapılmalıdır.  Enerji yönetim sistemi maliyetlerle ilişkili yaşayan güncel bir sistemdir. Canlı tutulması 
işletmenin menfaatlerinedir. 
 
Yasal gerekliliklerle ilgili kısıtların olduğu süreçlerde personel eğitimi ön plana çıkmaktadır. Bu durum 
en alt satırdaki ölçütlerle değerlendirilmektedir. Eğitim ihtiyaçlarına ait bildirimler insan kaynakları 
departmanına iletilerek eğitim planlarının güncellenmesi yapılmaktadır.  
 
Değerlendirme Ölçütü C (Enerji Kullanımları) 
 

 
 

Şekil 7. Enerji kullanım şartları değerlendirme ölçütü Likert ölçeği karşılıkları 
 
Bilindiği gibi enerjinin başka enerji türlerine dönüştürülmesi kullanımı, bir iş elde edilmesi sonucu 
bertarafına da tüketim denilmektedir. Enerji kullanımlarında her bir dönüşüm kendi içinde kayıplara 
sebep olduğu için verimsizlik artışına sebep olmaktadır. Burada hazırlanan matris ile değişik enerji 
kaynaklarından elde edilen kullanımların şiddetleri tanımlanmaktadır. 
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En alt satırda Yasal gerekliliklere dair kısıtların durumu gözden geçirilmektedir. Firmanın enerji 
yönetimi vizyonuna ve misyonuna uygunluk durumu da bu kullanım biçimlerinde son satırdaki ölçekle 
dikkate alınarak değerlendirilmektedir. En yüksek değer tabloya işlenmektedir. Açıklama kısmında 
gerekli detaylar tanımlanmaktadır.  
 
Bu kısımda eşik değeri sadece elektrik kullanımına yönelik tanımlanmıştır. Zira diğer kullanımlardaki 
zorunluluk düzeyleri gereksiz eylem planı çalışmalarına sebep olabilecektir. Bu durum sistemin 
tasarımında süreçlerin verimli işletilmesi için gerekli tedbirlere bir örnektir.  
 
Değerlendirme Ölçütü D (İzleme & Kontrol Şartları) 
 

 
 

Şekil 8. İzleme & Kontrol şartları değerlendirme ölçütü Likert ölçeği karşılıkları 
 
Önemli enerji kullanım ve tüketim alanlarının takibine karar verilmesi bu aşamada gözden geçirilmek-
tedir. İzleme; tüketim/kullanım miktarını anlık ve/veya birikimli (Kümülatif) değişimini gözlemlemek 
anlamındadır. Kontrol işlemi ise değişim miktarlarının belirlenen eşik değerleri arasında olmasını da 
kapsamaktadır. Sistemde kontrol alanları sayaçlarla değil gerekli görülen aşamalarda formlar 
üzerinden yapılmaktadır. Otomatik kayıt sistemleri kontrol limitlerini de içermektedir. Sayaç 
özelliklerinin belirlenmesinde, sayaçların duyarlılık, hassasiyet, tekrarlanabilirliklerinin yanı sıra kontrol, 
kayıt, depolama ve yedekleme kabiliyetlerinin de dikkate alınması, politikalara uygun ölçüm ve izleme 
stratejisine göre değerlendirmeler yapılmalıdır. İzleme ihtiyaçlarının yasal gerekliliklere bağlı durumu 
farklı aşamalarda değerlendirildiği için bu aşamada dikkate alınmamıştır. Kurulacak sistematik yapıya 
bağlı ölçek genişletilebilir. 
 
Tablo İşlem Alanları 
 
Planlama Bölümü 
 

 
 

Şekil 9. Sürecin planlanması, tüketimlerin hesaplanması alanı 
 
Önceki dönem iyileştirme öncelik sırasına göre bu dönemde dikkate alınmaya yönelik tespitler 
raporlamalarda gerekirse alt maddelerle de detaylandırılır. Önceki dönem çıkarımları ile ilişkilendirme 
Hedef No kolonunda bu maddeler tanımlanarak yapılır. İzleme ve iyileştirmeye yönelik dönemleri aşan 
çalışmalar bu alandaki referans numaraları ile ilişkilendirilir. Dönemler arası çalışmaların bağlantısı 
kurularak sistemin sürekliliği sağlanmış olur. 
 
Enerji Tipi:  C ölçütlerinin tanımlandığı tablodaki ilk kolondaki bilgiler hücre seçim sekmesinden 
seçilerek bu kolonda kullanılan enerji tipi tanımlanır. Tabloda olmayan bir enerji türü tabloya işlemez. 
 
Enerji Kullanımı:  C ölçütlerinin tanımlandığı tablodaki kolon başlıklarının tanımlandığı satırdaki 
bilgiler hücre seçim sekmesinden seçilerek bu kolonda kullanılan enerji kullanımını tanımlanır. 
Tabloda olmayan bir enerji kullanım yöntemi tabloya işlemez. 
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Faaliyet:  Gerçekleştirilen sürece konu olan makine ekipman ve yapılan işlemle ilgili bilgiler tüketimin 
konusunu tanımlayacak açıklık ve basitlikte bu kolona işlenir. 
 
Tedarikçi:  Uygunsuzluk halinde enerjinin tedarikçisi ile ilgili izlenebilirlik bilgilerine ulaşım bilgileri bu 
kolonda işlenir. Buradaki kısa kodlamalar gerektiğinde tablonun dip kısmında açıklanmaktadır. 
 
Tüketim Hesapları:  Tüketim miktarları zaman esasına bağlı olarak burada kaydedilir. Süreçteki 
doğalgaz, akaryakıt, elektrik tüketimleri kaydedilerek kWs (kW-saat) kolonunda tablo C bilgilerine göre 
hesaplanır. Tüketim miktarları aynı cins birime dönüştürülür. 
 
Risk Değerlendirme Bölümü 
 

 
 

Şekil 10. Risk ölçütlerinin değerlendirildiği bölüm 
 
Hücrelerdeki seçim sekmesinden A, B, C  kriterlerinin seçimleri yapılarak bu seçim değerleri tablodaki 
ifadelerle belirlenmiş olur. Etkinlik değeri tablolardaki Likert ölçekleri vasıtası ile Etkinlik kolonunda 
hesaplanır. D kolonu izlemeye yöneliktir. E kolonu hesaplamaları ise maliyet faktöründe etkili olan 
kullanımın % olarak hesaplanması sonuçlarını kapsar. Pareto analizi sıralaması etkinlik kolonu 
anahtar alınarak yapılır. Klasik pareto analizi yaklaşımındaki birikimli yöntem raporlamalarda 
yönetimce tercih edilmediği için kullanılmamıştır. Tabloya birikimli Etkinlik hesaplama kolunu eklenerek 
bu kolon sıralamada anahtar alınarak Pareto aracından da faydalanmak mümkün olmaktadır.     
 
Risk Değerlendirme Bölümü 
 
Uygulama Bölümü 
 

 
 

Şekil 11. Uygulama bölümü başlıkları 
 
Bu kısımda sürecin sorumlusu ve hangi ölçü aleti ile bu kontrolü hangi izleme şartlarında yapacağı 
tanımlanmıştır. D tablosundaki seçimler hücre seçim sekmesinden seçilerek tabloya girilebilir. Ölçü 
aletleri Kalibrasyon izleme tablosundan seçilerek bu kolona girilebilmektedir. Kalibrasyon dışı bir 
sayacın izlemede kullanımı bu sayede önlenmektedir.  
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Kontrol Bölümü 
 

 
 

Şekil 12. Konrol bölümü başlıkları 
 
Süreçlerin saat başına maliyetleri esas alınarak maliyet tutarları hesaplanarak TL birimli kolonda 
hesaplanmıştır. Kullanılan enerjinin toplam enerji miktarına oranı E kolonunda, maliyetin oranı F 
kolonlarında yüzde olarak hesaplanmıştır. Açıklama kısmında ilgili talimat rapor ya da dokümanların 
kodları referans olarak tanımlanmaktadır.  
 
Eylem planı ve Öncelik Bölümü 
 

 
 

Şekil 13. Eylem Planı ve Öncelik bölümü 
 
Yapılan raporlamalar sırasında bir dizi eylem planlanmış ise bu planın kodu eylem planı kolonunda 
tanımlanmıştır. Anahtar alan etkinlik değerine göre yapılan sıralama ile iyileştirme alanları sıralanır. En 
yüksek verimsizlik etkinlik değerine sahip sorunlara öncelik verilerek verimlilik iyileştirmelerine 
başlanır. Bu öncelik sırası aynı zamanda, gelecek döneme devredilen faaliyetlerde birinci kolonda 
detay numarası ile ilişkilendirilerek iyileştirmeler sürdürülmektedir. 
 
Anlatılan uygulama, önemli enerji kullanım alanlarını sistematik olarak sürekli gözden geçirmelerle 
yaşayan doküman sistemi ile destekleyerek verimlilik artışı fırsatlarını yakalamaya yönelik hazırlanmış 
bir sistemdir. Denetimlerde denetçi arkadaşlarımızın önerileri, uygulamadan doğan ihtiyaçlar, yönetim 
istek ve yaklaşımları ile geliştirilmiş çalışan bir sistemdir.  
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 

 
 

Şekil 14. Gerçek verilerle hazırlanmış tablo 
 
Bu yaklaşımlarla hazırlanmış bir Excel tablosu Şekil.14’de sembolik olarak verilmiştir. Bu tablo, 
faturalama dönemi aylık olduğu için izleme toplantıları, aylık gözden geçirme faaliyetleri gereği her 
ayın ortasında gerçekleştirilir. Genel durum değerlendirilir, hedeflere ulaşma konusunda gerekli 
tedbirler tartışılarak, müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşıma anlayışıyla verimlilik artışları azami 
düzeye çıkarılmaya çalışılır. 
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Pek çok verimlilik artışlarını enerji yönetimi ile fark edebilmek mümkündür. Dolaylı da olsa Ar-Ge 
performansının izlenmesi, verimlilik arttırıcı yeni yatırım alanlarının tespiti, VAP gibi projelerle finansal 
desteklerin bulunması suretiyle yenilenme ve gelişimin hızlanması fırsatları yaratılabilmektedir. 
 
Firmaların enerji yönetimine olan duyarlılıkları, rekabet avantajı elde etmede kendini göstermektedir. 
Duyarlılığın seviyesi maliyetlerin hesaplanmasında toplam maliyet içindeki enerji maliyetinin payına 
bağlıdır.  Yapılan iyileştirme yatırımları ve yönetsel becerilerin etkinliği ile başarı elde edilebilir. 
İyileştirme yatırımları, geri ödeme süresi gibi ekonomik ve finansal analizlerle nispeten daha kolay 
değerlendirilir. Yönetsel beceri daha karmaşık analizleri gerektirmektedir. Kuruluş yönetiminin, 
Vizyonu ve Misyonu esas alınarak EPG[5], enerji performans göstergeleri ve bunların alt göstergeleri 
bölümler ve bunların kısımları bazında gösterge piramidi oluşturulur. Bu piramit esas alınarak enerji 
kırınımlarına yönelik stratejiler yönetimin kılavuzluğunda belirlenir. Böylece göstergelerin oluşum 
mekanizmaları ve izleme araçları herkes tarafından anlaşılabilir ve doğru yorumlanabilir.  
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BİNALARDA BÜTÜNLEŞİK GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ 

 
 

Erhan KIRTEPE  
Ali GÜNGÖR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Güneş enerjisi ile ilgili yapılan uygulamalar arasında sıcak su eldesi, elektrik üretimi, hacim ısıtma ve 
hacim soğutma gibi uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamaların tek tek kullanıldığı sistemler çok 
sayıda mevcuttur. Günümüzde ise birden fazla uygulamanın bir arada bulunduğu bütünleşik 
sistemlerin geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Bu çalışmada da literatürde 
yapılan bütünleşik güneş enerjili sistemlerin araştırılması yapılmış ve termodinamik açıdan 
değerlendirilmeleri yapılarak bu sistemlerin karşılaştırılmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma 
içerisinde Fotovoltaik/Termal (PV/T) sistemler incelenmiş ve incelenen bu sistemler soğutulma 
şekillerine göre hava soğutmalı, su soğutmalı, ısı pompalı PV/T ve ısı boru borulu PV/T olmak üzere 4 
grupta incelenmiştir. Literatürde yapılan incelemeler sonucunda elektriksel verimliliğin %19’lara ve 
sistem toplam verimliliğinin %70’lere kadar çıkarılabildiği bütünleşik sistemlerin olduğu görülmüştür. 
Ülkemizde de PV/T sistemlerin kullanılması ve bu sistemlerin geliştirilerek verimlerinin arttırılmasına 
yönelik çalışmalar yapılması enerji verimliliği açısından son derece önemlidir.  
 
Anahtar Kelimeler: PV/T (Fotovoltaik/Termal), Güneş Enerjisi, Isı Pompası, Bütünleşik Tasarım. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Applications related to solar energy include applications such as hot water produce, electricity 
generation, volume heating and volume cooling. There are a large number of systems where these 
applications are used individually. Nowadays, work has been accelerated within the scope of the 
development of integrated systems in which more than one application coexists. In this study, 
integrated solar energy systems made in the literature have been investigated and the thermodynamic 
aspects have been evaluated and comparisons have been made between these systems. 
Photovoltaic/Thermal (PV/T) systems were investigated in these researches and they were 
investigated in four groups according to cooling types: air cooled, water cooled, heat pump PV/T and 
heat pipe PV/T. As a result of the studies done in the literature, it has been seen that integrated 
systems can be obtained which can increase the electrical efficiency by 19% and the integrated 
system total efficiency by 70%. The use of PV/T systems in our country and the development of these 
systems to improve their efficiency is very important in terms of energy efficiency. 
 
Key Words: PV/T (Photovoltaic/Thermal), Solar Energy, Heat Pump, Integrated Design. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünya’da gelişen teknoloji karşısında enerji tüketimi de hızla artmaktadır. Dünya genelinde enerjinin 
çoğu fosil kökenli yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil kökenli yakıtlarında hızla tükenmekte olması 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemini ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle rüzgar, 

Integrated Solar Energy Application Examples for Buildings 
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güneş, dalga enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Bu 
yenilenebilir enerji kaynakları arasında özellikle Dünya’mızı ısıtan ve aydınlatan güneşten maksimum 
miktarda yararlanma konusunun önemi gün geçtikçe artmaktadır. 
 
Güneşten iki şekilde enerji elde edebilmekteyiz. Bunlardan birincisi ısı enerjisi ikincisi ise fotovoltaik 
(PV) panelleri kullanılarak elde edilen elektrik enerjisidir. Fotovoltaik/Thermal (PV/T) sistemleri 
kullanarak da elektrik ve ısı enerjisini aynı anda elde edebilmekteyiz (Şekil 1).  
 

 
Şekil 1. Güneşten enerji elde etme yolları [1]. 

Genellikle PV panellerin elektriksel verimliliği nominal çalışma koşullarında (0,8 kW/m2 güneş 
radyasyonu, 20°C çevre sıcaklığı ve 1 m/s rüzgar hızı)  %6 ila %18 arasında değişmektedir [2]. Fakat 
normal çalışma koşullarında gün içerisinde PV panellerin sıcaklığı giderek artmaktadır. PV 
panellerdeki her 1°C sıcaklık artışı kristal silisyum güneş pillerinin elektriksel verimliliğinde %0,4-0,5 ve 
amorf silisyum güneş pillerinin elektriksel verimliliğinde %0,25 oranında azalmaya neden olmaktadır 
(Şekil 2) [2, 3]. 

 
Şekil 2. PV’lerin çalışma sıcaklıklarının elektriksel verimleri ile ilişkisi [2]. 

PV’lerin çalışma koşullarında sıcaklıklarının artması ve verimlerinin düşmesinin önüne geçebilmek 

amacıyla farklı uygulamalar denenmiştir. Bu uygulamalardaki esas amaç PV’lerin soğutularak çalışma 

sıcaklıklarının düşük mertebelerde tutulması ve elektriksel verimlerinde oluşabilecek kayıpların önüne 

geçmektir. Bunun için hem elektrik enerjisinin üretildiği ve hem de ısı enerjisinin elde edildiği PV/T 

sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Buradaki asıl amaç bir yandan elektrik enerjisi üretilirken bir 

yandan da PV’lerin üzerindeki ısının çekilerek elektriksel verimlerinin düşmesini önlemek ve ayrıca ısı 

enerjisi elde edilerek toplam sistem performansının arttırılmasını sağlamaktır. 
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PV/T’ler kullandıkları soğutucu akışkana göre dört grupta sınıflandırılabilirler.  

• Hava ile soğutmalı PV/T sistemler, 

• Su ile soğutmalı PV/T sistemler, 

• Isı pompalı PV/T (soğutucu akışkan kullanılarak soğutma yapılıyor) sistemler, 

• Isı borulu PV/T sistemler. 

 
 
 
 
2. HAVA İLE SOĞUTMALI PV/T 
PV/T içerisinde soğutucu akışkan olarak havanın kullanıldığı sistemlerdir. Şekil 3’te farklı hava ile 
soğutmalı PV/T şekilleri görülmektedir. Bu şekilden de görüleceği üzere hava PV/T içerisinde farklı 
geçiş sayılarında ve PV’ye göre farklı konumlarda geçirilerek soğutma işlemi yapmaktadır.    

 
Şekil 3. Hava ile soğutmalı PV/T tasarımları [4]. 

 
Hava ile PV’lerin soğutulması işleminde avantajlar ve dezavantajlar bulunmaktadır. Soğutucu 
akışkanın donma ve kaynama riskinin olmaması, sızıntı olması durumunda zararının bulunmaması 
gibi özellikler PV’lerin soğutulmasında havanın kullanılmasının avantajları arasında yer almaktadır. 
Fakat düşük ısı kapasitesi ve düşük ısıl iletkenliği ise havanın soğutucu olarak kullanılmasının 
dezavantajlarındandır. Aşağıda literatürde soğutucu akışkan olarak havanın kullanıldığı PV/T 
sistemlere örnekler verilmektedir. 

 
a) Sopian vd. [5] 1996 yılında yapmış oldukları bu çalışmada tek geçişli ve iki geçişli fotovoltaik termal 
kolektörlerin analizini teorik olarak gerçekleştirmişlerdir. Kolektörden geçen soğutucu akışkan olarak 
hava kullanılmıştır. Tek geçişli ve iki geçişli PV/T güneş kolektörlerin performansları absorber plakanın 
sıcaklığı, soğutucu akışkanın kütlesel debisi, kanal derinliği, kolektör uzunluğu, soğutucu akışkanın 
giriş sıcaklığı ve güneş radyasyonu parametrelerinden etkilenmektedir. Çalışmada farklı değerlerdeki 
soğutucu akışkanın kütlesel debisi, kolektör uzunluğu, kanal derinliği için analizler gerçekleştirilmiş ve 
bu parametrelerin değişiminin tek geçişli ve iki geçişli PV/T kolektörlerin performansına etkileri 
araştırılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında 1 m ve 2 m uzunluğundaki PV/T kolektörler için soğutucu 
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akışkan havanın çıkış sıcaklıkları incelenmiş ve aynı çalışma koşullarındaki havanın çıkış sıcaklığı 1 m 
uzunluğundaki tek geçişli ve iki geçişli PV/T kolektör için sırasıyla 44°C ve 47°C olarak bulunmuştur. 2 
m uzunluğunda aynı çalışma koşullarındaki PV/T kolektörler için ise soğutucu akışkan havanın çıkış 
sıcaklığı tek geçişli ve iki geçişli kolektörler için sırasıyla 48°C ve 55°C olarak bulunmuştur. Aynı 
kolektör uzunlukları için soğutucu akışkanın kütlesel debisinin arttırılması ise PV’nin elektriksel 
verimini arttırdığı sonucunu göstermiştir. Yapılan çalışmada PV’nin elektriksel verimi 1 numaralı 
formülde gösterildiği şekilde sıcaklığa bağlı olarak hesaplanmıştır. 

 
           (1)  

Burada  PV’nin elektriksel verimi,  ise referans verimi göstermektedir. 25°C’de referans 
sıcaklıkta  ’dur.  ortalama absorber sıcaklığı ve ’de referans sıcaklık olmak üzere  2 
numaralı formülde gösterildiği şekilde hesaplanmıştır. 

                (2) 

2 numaralı formülde gösterilen  fotovoltaik pil sıcaklığıdır. Sistemin termal verimi ise 3 numaralı 
formülde gösterildiği şekilde hesaplanmıştır. 

                  (3) 

3 numaralı formülde gösterilen  havanın kütle debisi,  havanın ortalama sıcaklıktaki özgül ısı 

değeri,  havanın çıkış sıcaklığı,  havanın giriş sıcaklığı,  kolektörün toplam alanı ve G ise 
kolektör üzerine gelen güneş radyasyonudur. Sistem toplam verimliliğinin hesaplanması 4 numaralı 
formülde gösterildiği gibidir.  

                     (4) 

4 numaralı formülde gösterilen  PV’den elde edilen elektrik enerjisidir. Kolektör uzunluğu 1 m ve 
soğutucu akışkanın kütlesel debisinin 200-300 kg/h olduğu durumda tek geçişli kolektör için termal, 
elektriksel ve sistem toplam verimliliği sırasıyla %24-%28, %6-%7 ve %30-%35 olduğu bulunmuştur. 
Aynı çalışma koşullarındaki iki geçişli kolektör için ise termal, elektriksel ve sistem toplam verimliliği 
sırasıyla %32-%34, %8-%9 ve %40-%45’tir. Sonuçlar göstermiştir ki iki geçişli PV/T kolektör tek geçişli 
olanına göre daha iyi performans sergilemektedir. 

b) Solanki vd. [6] 2009 yılında yapmış oldukları çalışmalarında PV/T güneş kolektörü sistemini 
tasarlayıp, imal edip, farklı çalışma koşullarındaki performansını test etmişlerdir. Araştırılan PV/T’de 
PV’lerin soğutulması için kullanılan akışkan havadır. Deney düzeneğinde 3 adet PV modülü 
kullanılmıştır. Toplamda birbirine seri bağlı 36 adet mono kristal silisyum güneş pillerinden oluşan 
sistemde PV’lerin soğutulması için kullanılan hava PV modüllerin altından geçirilmektedir. Şekil 4’de 
PV modüllerin konulmadan önce kanalların durumu görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı üzere 
hava kanalar arasında seri olarak dolaşmakta ve birinci kanaldan geçtikten sonra ikinci kanala 
gelmekte ve en sonunda üçüncü kanaldan geçtikten sonra PV’leri soğutmuş ve ısınmış olarak 
çıkmaktadır.  
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Şekil 4. Solanki vd. tarafından tasarlanmış deney düzeneğinde PV modülü monte edilmeden önce 
kanal geçişlerinin fotoğrafı [6]. 

Deneyler iç ortam koşullarında gerçekleştirilmiş ve güneş ışınlarının simüle edilmesi için güneş 
simülatörü kullanılmıştır. Şekil 5’de görülen deney düzeneği ile gerçekleştirilen deneyler esnasında 
havanın giriş sıcaklığı, havanın her bir kanaldan çıkış sıcaklığı, oda sıcaklığı, güneş pillerinin sıcaklığı, 
hava hızı ve güneş radyasyonu parametrelerinin hepsi ölçülmüştür.  

 

Şekil 5. Solanki vd. tarafından tasarlanan güneş simülatörlü PV/T test düzeneği [6].  

Yapılan çalışma kapsamında PV modülün elektriksel verimliliği (  5 numaralı formül ile 
hesaplanmıştır. 

            (5)  

Bu formülde gösterilen  fotovoltaik pil sıcaklığı,  ise çevre sıcaklığıdır. Termal verim ise 6 
numaralı formülde belirtildiği şekilde hesaplanmıştır.  

                             (6) 

Yukarıdaki formülde belirtilen  kolektörden elde edilen yararlı ısıdır. Yapılan ölçümler neticesinde 
600 W/m2 güneş radyasyonunun ve hava debisinin 0,01 kg/s olduğu durumda havanın bir, iki ve 
üçüncü kanaldan çıkış sıcaklığı sırasıyla 62°C, 72°C ve 81°C olduğu görülmüştür. Kanal sayısının 
arttırılmasıyla havanın sıcaklığı giderek artmakta ve buna bağlı olarak da havanın ısıyı çekme özelliği 
düştüğünden PV panellerin çalışma sıcaklığı yükselmektedir. PV panellerin çalışma sıcaklığının 
yükselmesi ise elektriksel verimlerinin düşmesine neden olmaktadır. Deneyler esnasında havanın 
kütlesel debisi 0,01 kg/s, 0,05 kg/s, 0,1 kg/s, 0,15 kg/s ve güneş radyasyonu 400 W/m2, 600 W/m2, 
700 W/m2, ve 900 W/m2 olarak değiştirilmiştir.   Havanın giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki farkın 
havanın kütlesel debisi arttıkça azaldığı görülmüştür. Ayrıca yapılan deneyler sonucunda PV/T 
sistemin termal, elektriksel ve toplam verimliliği sırasıyla %42, %8,4 ve %50 olduğu bulunmuştur. 
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Bunlara ek olarak sistemde hava ile soğutma yapıldığı ve yapılmadığı durumlar arasındaki fark 
incelenmiş ve şekil 6’da gösterilmiştir. Bu şekilde gösterilen X ekseni, gözlemlerin 30’ar dakikalık 
zaman aralıklarını göstermektedir. Şekilden de görüleceği üzere soğutma yapılmadığı durumda 
soğutma yapıldığı duruma göre PV sıcaklıkları daha fazla yükselmekte ve PV verimleri de daha fazla 
düşmektedir.  

 

Şekil 6. Elektriksel verimliliğin ve pil sıcaklığının soğutmalı ve soğutmasız duruma göre değişimi [6]. 

c) Kim vd. [7] 2014 yılında yapmış oldukları çalışmalarında monokristal PV modülüne sahip PV/T 
kolektörün deneysel araştırmasını yapmışlardır. PV/T kolektörde PV’lerin soğutulması için soğutucu 
akışkan olarak hava kullanılmıştır. Deney düzeneği güneye doğru ve 35° açı ile kurulmuş olarak şekil 
7’de görülmektedir. Monokristal malzemeden olan PV’lerin toplam alanı 1,6 m2’dir.  

 

 

Şekil 7. Kim vd. tarafından tasarlanan deney düzeneği [7]. 

Deneyler süresince PV/T’den geçen havanın hacimsel debisi 240 m3/h olarak sabit tutulmuştur. 
Yapılan çalışmada sistemin termal verimliliği 7 numaralı formülde verildiği şekilde hesaplanmıştır.  

                             (7) 

Elektriksel verimliliğin hesaplanması ise 8 numaralı formülde belirtilmiştir. 

                      (8)  

Burada Im ve Vm sırasıyla maksimum güç altında çalışan PV modülünün akımı ve voltajıdır. Sonuçlara 
bakıldığında ise ortalama termal ve elektriksel verimliliğin sırasıyla %22 ve %15 olduğu görülmektedir.   

d) Saygin vd. [8] 2016 yılında yaptıkları çalışmada modifiye edilmiş fotovoltaik/termal (PV/T) güneş 
kolektörünün deneysel analizini gerçekleştirmişlerdir. Yapılan çalışmada ki asıl amaç PV’lerin çalışma 
sıcaklığının düşürülmesi, elektriksel ve termal verimin arttırılmasıdır. PV’lerin soğutulması için 
soğutucu akışkan olarak hava kullanılmıştır. Şekil 8’de ki deney düzeneğinin şematik resminden 
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görüleceği üzere hava kolektöre bir fan aracılığı ile cam örtünün orta noktasında bulunan boşluktan 
içeri alınmakta panelin üstünden ve altından geçirilip soğutma sağlandıktan sonra kolektörün alt 
tarafında bulunan başka bir kanaldan tahliye edilmektedir.    

 

Şekil 8. Saygin vd. tarafından tasarlanan deney düzeneğinin şematik resmi [8]   

Deneyler gerçekleştirilirken PV panel ile cam örtü arasındaki mesafenin ve değişen havanın kütlesel 
debisinin sistem performansı üzerine etkileri araştırılmıştır. PV panel ile cam örtü arasındaki mesafe 3 
cm, 5 cm ve 7 cm olmak üzere üç farklı şekilde değiştirilmiş, havanın kütlesel debisi ise 0,011 kg/s, 
0,021 kg/s, 0,03 kg/s ve 0,037 kg/s olmak üzere dört farklı şekilde değiştirilerek deneyler 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca PV’lerin soğutma yapıldığı ve yapılmadığı durumlar karşılaştırılmış ve 
soğutmanın elektriksel verimliliğe olan etkisi gözlemlenmiştir. Deneyler Türkiye, İstanbul’da 2015 
yazında saat 08:00 ila 17:00 arasında yapılmıştır. Deneyin yapıldığı tüm günler için ortalama güneş 
radyasyonu ve çevre sıcaklığı sırasıyla 660,6 W/m2 ve 32,2°C olduğu görülmüştür. Bu çalışmada da 
PV/T kolektörün termal verimliliği 7 numaralı formülde gösterildiği şekilde hesaplanmıştır. Sistemin 
elektriksel verimi ise 9 numaralı formülden hesaplanmıştır.  

                  (9) 

Burada P maksimum çalışma gücü,  kısa devre akımı,  açık devre gerilimi ve FF (fill factor) 
doldurma faktörüdür. Doldurma faktörü 0.75 olarak alınır. Toplam sistem verimliliği ise 10 numaralı 
formülden bulunur. 

                  (10) 

Sonuç kısmında en iyi termal verimliliğin PV/T kolektöründe cam örtü ile PV panel arasındaki 
mesafenin 3 cm olduğu durumda gerçekleştiği belirtilmiştir. En düşük verimliliğin ise panel ve cam örtü 
arasındaki mesafenin 5 cm olduğu durumda meydana geldiği görülmüştür. Ayrıca soğutucu akışkan 
olarak kullanılan havanın hızının arttırılmasının termal performansı da arttırdığı belirtilmiştir. Yapılan 
deneyler sonucunda maksimum termal verimliliğin cam örtü ve panel arasındaki mesafenin 3 cm ve 
havanın kütlesel debisinin 0,037 kg/s olduğu durumda %48 civarında olduğu görülmüştür.  
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3. SU İLE SOĞUTMALI PV/T 

PV/T içerisinde soğutucu akışkan olarak suyun kullanıldığı sistemlerdir. Hava ile soğutmalı PV/T 
sistemlerinde soğutucu akışkan olarak kullanılan havanın yoğunluk, özgül ısı kapasitesi ve ısıl 
iletkenlik gibi düşük termofiziksel özelliklere sahip olması PV/T’lerde soğutucu akışkan olarak havanın 
kullanımına olan ilginin giderek azalmasına yol açmıştır. Bunun yerine daha yüksek termal özelliklere 
sahip su soğutucu akışkan olarak PV/T sistemlerde denenmeye başlanmıştır. Literatürde bulunan su 
ile soğutmalı PV/T sistemlerine örnek olarak incelenen yayınlar şunlardır;  

a)  Dubey ve Tiwari [9] 2008 yılında yapmış oldukları çalışmada fotovoltaik/termal (PV/T) sistemin 
deneysel ve nümerik olarak incelemesini yapmışlardır. Yapılan bu çalışmada güneş enerjisinden hem 
elektrik hem de su ısıtılması yoluyla ısı enerjisi elde edilmesi amaçlanmıştır. Deneyler dış ortam 
koşullarında 2007 yılının şubat ve nisan ayları arasında gerçekleştirilmiştir. 9 numaralı şekilde deney 
düzeneğinin şematik resmi görülmektedir.  

 

Şekil 9. Dubey ve Tiwari tarafından tasarlanan deney düzeneğinin şematik resmi [9]. 

Deney düzeneğinde görüldüğü üzere sistemde bulunan PV panellerden bir yandan elektrik üretilirken 
bir yandan da güneş kolektörlerinden su dolaştırılarak sıcak su elde edilmektedir. Sıcak su eldesi 
sırasında PV panellerin çalışma sıcaklığı da düşük tutularak verimleri arttırılmaktadır. Şekil 10’da 
zamana bağlı olarak PV’lerin sıcaklığı ve verimliliği arasındaki ilişki gösterilmiştir. 

 

Şekil 10. PV’lerin zamana bağlı olarak sıcaklık ve verimlerinin değişimi [9]. 

Yapılan bu çalışmada da PV/T’nin termal verimi 6 numaralı formülde gösterildiği şekilde 
hesaplanmıştır. PV modülün sıcaklığa bağlı elektriksel verimi ise 11 numaralı formül ile belirlenmiştir.  

           (11) 
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Burada  °C biriminde fotovoltaik pil sıcaklığıdır. Yapılan analizler sonucunda teorik olarak yapılan 
hesaplamaların deneysel sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Üç farklı durum için teorik analiz 
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birincisi absorberin tamamen fotovoltaik (PV) ile kaplandığı durum, 
ikincisi absorberin %50’sinin PV ile kaplandığı durum, üçüncüsü ise absorberin % 30,56’sının PV ile 
kaplandığı durumdur. Sonuçlar göstermiştir ki PV/T düz plakalı kolektörün kısmi olarak PV modülleri 
ile kaplanması ısıl ve ortalama pil verim değerlerini arttırmıştır.    

b) Kabul ve Duran [10] 2014 yılında yapmış oldukları çalışmada soğutucu akışkan olarak suyun 
kullanıldığı bir PV/T sistemini incelemişlerdir. Çalışmada ki esas amaç PV panellerin yüzey sıcaklığını 
düşük mertebelerde tutarak elektriksel verimlerinde oluşabilecek kayıpların önüne geçmek ve 
sistemden sıcak su temin etmektir. Çalışma içerisinde soğutmanın yapıldığı ve yapılmadığı durum 
arasındaki farkın görülebilmesi için iki ayrı panel kullanılmıştır. Panellerden birinde soğutma yapılmış 
diğerinde ise soğutma yapılmamıştır. Paneller 870x1640x105 mm boyutlarında mono kristal 
malzemeden yapılmış ve 72 hücre sayısına sahiptir. Soğutma yapılacak olan panelde ki suyun debisi 
0,16 kg/s ve 0,33 kg/s olmak üzere iki ayrı değerde alınmıştır. Ayrıca panel açıları da 37° ve 33° olmak 
üzere iki şekilde değiştirilerek deneyler gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda sistemin 
termal ve elektriksel verimi sırasıyla 12 ve 13 numaralı formüllerden hesaplanmıştır.  

                (12) 

                  (13) 

Burada V ve I sırasıyla PV’den elde edilen gerilim ve akım değerleri,  ise PV’den elde edilen 
elektriksel güçtür. Deneyler Türkiye’de Isparta ilinde temmuz ayının farklı günlerinde saat 09:00 ila 
17:00 arasında gerçekleştirilmiştir. Sıcaklığın 39,9°C olduğu bir günde soğutma yapılmayan panelin 
yüzey sıcaklığı 95,1°C iken soğutma yapılan panelin yüzey sıcaklığının 53,5°C olduğu görülmüştür. 
Panel eğim açısının 37° ve su debisinin 0,33 kg/s olduğu durumda yapılan ölçümlerde su soğutmalı 
panelde ulaşılan maksimum güç soğutma yapılmayan paneldekine göre %31’lik bir artış göstermiştir. 
Panel açısının 37°’de sabit tutulması ve su debisinin 0,16 kg/s’ye düşürülmesi ile yapılan ölçümlerde 
su soğutmalı panelde ulaşılan maksimum güç soğutma yapılmayan paneldekine göre %28’lik bir artış 
sağlamıştır. Soğutma suyu debisinin düşürülmesi panel yüzey sıcaklığının yükselmesine ve elektriksel 
veriminde düşüşüne yol açmıştır. Su debisinin 0,33 kg/s’de sabit tutulduğu ve panel açısının 37°’den 
33°ye düşürüldüğü durumda yapılan ölçümlerde sistemin güç üretiminde %5,1’lik bir artış sağlandığı 
görülmüştür. Sonuç olarak soğutma yapıldığı durumda panellerin yüzey sıcaklığının düşürüldüğü 
elektriksel veriminin yükseltildiği ve güç üretiminin yaklaşık olarak %30 oranında arttırıldığı 
görülmüştür.    

c) Othman vd. [11] 2016 yılında yapmış oldukları bu çalışmada geleneksel fotovoltaik/termal (PV/T) 
kolektörü incelemişlerdir. İncelenen PV/T kolektörün üretilmiş olan yapısına bağlı olarak, bu 
kolektörden hem elektrik üretilmekte ve hem de hava ve su ısıtılması yapılmaktadır. Şekil 11’de 
görülen sistemin en üst katmanında geçirgen bir PV tabakası alt kısmında üzerinde su boruları 
bulunan bir kolektör plakası vardır. En alt kısım ve sistemin yan tarafları da izolasyon malzemesiyle 
yalıtılmıştır. Sistem içerisinden hava 2 geçişli su ise bir geçişli olarak dolaşmaktadır. Kolektör 
plakasının üst kısmına beş, alt kısmına ise dört bakır su borusu yerleştirilmiştir.  
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Şekil 11. Othman vd. tarafından tasarlanan su ve hava soğutmalı PV/T kolektörün kesit alanı [11]. 

Hem elektrik üretmeye yarayan hem de hava ve suyu ısıtan bu sistemin deneyleri laboratuvar 
ortamında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde güneş simülatörü ile paneller üzerine gönderilen güneş 
ışınım değeri 350; 500; 650 ve 800 W/m2 olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Suyun kütlesel debisi 0,02; 
0,04; 0,06; 0,08 ve 0,1 kg/s, havanın kütlesel debisi ise 0,01; 0,02; 0,03; 0,05 ve 0,07 kg/s olarak 
değiştirilerek deneyler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sistemin elektriksel verimi 13 
numaralı formül ile gösterildiği şekilde ve sistemin termal verimliliği ise 14 numaralı formül ile 
gösterildiği şekilde hesaplanmıştır. 

                (14) 

Burada   sırasıyla su ve havadan elde edilen yararlı enerjidir. Çalışmanın sonuç 
kısmında değişen güneş radyasyon oranına bağlı olarak, toplam faydalı gücün, toplam ısıl verimin ve 
elektriksel verimin nasıl değiştiği incelenmiştir. Ayrıca hava ve suyun kütlesel debileri değiştirilerek, 
yapılan bu değişimin yararlı enerjiye, termal verime, havanın ve suyun giriş ve çıkış sıcaklıklarına 
etkisi gözlemlenmiştir. Çalışmada hesaplanan en yüksek elektriksel verim %17, termal verim %76 ve 
ortalama elektriksel güç 145 W’tır.  

4. ISI POMPALI PV/T  

PV/T içerisinde soğutucu akışkan olarak suyun kullanıldığı sistemlerde suyun giderek ısınması ve 
PV/T’nin çalışma sıcaklığını yükseltmesi, ayrıca soğuk iklimlerde suyun donma tehlikesi gibi 
dezavantajlar bulunması farklı soğutucu akışkanların PV/T sistemlerinde kullanılmasına yol açmıştır. 
Farklı soğutucu akışkanların kullanılması içinde ısı pompalı PV/T (IP-PV/T) sistemleri geliştirilmiştir. Bu 
sistemlerde kullanılan farklı soğutucu akışkanlar sayesinde soğuk iklimlerde meydana gelebilecek 
donma tehlikesinin önüne geçilebilmekte ve PV’lerin çalışma sıcaklıklarının düşük mertebelerde 
tutulması sağlanmaktadır. Aşağıda literatürde bulunan IP-PV/T’li sistemlere bazı örnekler verilmiştir.  

a)  Ji vd. [12] 2009 yılında yaptıkları bu çalışmada yeni bir fotovoltaik/termal (PV/T) güneş enerjisi 
destekli bir ısı pompası sistemini tanımlamışlardır. Bu sistemden hem elektrik hem de ısı enerjisi elde 
etmeyi amaçlamışlardır. Şekil 12’de sistemde evaporatör olarak kullanılan PV’nin şematik gösterimi 
görülmektedir. Şematik olarak görülen PV’nin toplam kolektör alanı 5,49 m2 ve PV pillerinin alanı ise 
4,59 m2’dir.  
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Şekil 12. Ji vd. tarafından tasarlanan PV evaporatörün şematik gösterimi [12]. 

PV ünitesinin ısı pompasının evaporatörü olarak kullanılmasıyla beraber, bu sistemden hem elektrik 
hem de ısı enerjisi elde edilmiştir. Sistemde soğutucu akışkan olarak R22 kullanılmıştır. Tanımlanan 
sistemin hem deneysel hem de nümerik çalışması yapılmış ve yapılan bu deneysel ve nümerik 
çalışmanın sonuçları kıyaslanmıştır. Sistemin nümerik simülasyonu C++ dilinde yazılmıştır. Sistemin 
deney düzeneği 13 numaralı şekilde görülmektedir. 

 

Şekil 13. Ji vd. tarafından tasarlanan deney düzeneğinin şematik resmi [12]. 

Yapılan bu çalışmada da PV/T sisteminin toplam verimliliği 10 numaralı formülde gösterildiği şekilde 
hesaplanmıştır. Sistemin elektriksel verimliliği ise 15 numaralı formülden bulunmuştur.  

         (15) 

Burada  geçirgenlik katsayısı ve  ise K biriminde PV’nin sıcaklığıdır. Deneysel çalışmadan ve 
simülasyon çalışmasından elde edilen sonuçların kıyaslanması neticesinde deneysel ve nümerik 
çalışmanın yaklaşık olarak aynı sonuçları (ısı kazancı, elektrik üretimi, PV verimliliği gibi) verdiği 
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görülmüştür. Bu sistemin PV verim performansının diğer PV/T sistemlerine göre daha büyük ve 
%12’den fazla olduğu saptanmıştır.      

b) Xu vd. [13] 2009 yılında yapmış oldukları bu çalışmalarında yeni bir IP-PV/T sistemini teorik olarak 
incelemişlerdir. Şekil 14’den de görüleceği üzere bu sistemde PV/T ısı pompası sisteminin 
buharlaştırıcısı konumundadır. Bu sistemle birlikte hem elektrik üretimi, hem de hacim ısıtma ve 
kullanım için sıcak su elde edilmesi amaçlanmıştır.   

 

Şekil 14. Xu vd. tarafından tasarlanan ısı pompalı PV/T sisteminin şematik resmi [13]. 

Geleneksel IP-PV/T sistemlerinde ısı pompası sisteminin buharlaştırıcısı konumunda olan PV/T’lerin 
yapısı benzerdir. Bakır veya alüminyumdan yapılan absorbere yapıştırılmış olan yuvarlak bakır 
borulardan oluşan geleneksel PV/T’nin şematik resmi şekil 15’de görülmektedir. 

 

Şekil 15. Geleneksel ısı pompalı PV/T’li sistemlerde buharlaştırıcı konumundaki PV/T [13]. 

Xu vd. yaptıkları bu çalışmalarında ısı pompasının buharlaştırıcısı konumunda olan PV/T sistemini 
modifiye ederek yeni bir PV/T meydana getirmişlerdir. Modifiye edilmiş PV/T’nin yapısı 16 numaralı 
şekilde görülmektedir. Şekilden de görüleceği üzere absorbere yapışık halde bulunan borular, 
alüminyumdan yapılmış olup genişletilmiş yassı biçimindeki borular haline getirilmiştir.  

 

Şekil 16. Xu vd. tarafından tasarlanan ısı pompalı PV/T’li sistemlerde buharlaştırıcı konumundaki 
modifiye edilmiş PV/T [13]. 
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Üzerinde çalışılan ısı pompalı PV/T sisteminde kolektörün yüzey alanı 2,25 m2, PV’nin alanı ise 1,91 
m2’dir. Isı pompası içerisinde çalışma akışkanı olarak R22 kullanılmıştır. Sistemde kullanılan su tankı 
150 L kapasitesinde olup yoğuşturucuda atılan ısı ile içerisindeki suyun ısınmasını sağlanmaktadır. Isı 
pompası sisteminde farklı devirlerde çalışabilen kompresör kullanılmış ve sonuç kısmında da değişen 
devir sayısına bağlı olarak sistem performansının nasıl değiştiği araştırılmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda PV’nin elektriksel verimi 16 numaralı formülden belirlenmiştir. 

           (16)  

Burada  standart koşullar ( G=1000 W/m2 , tp=25 °C) altındaki fotovoltaik hücrelerinin elektriksel 
verimi,  PV hücrelerinin sıcaklık katsayısı,   ise PV panellerin °C birimindeki sıcaklığıdır. Modifiye 
edilmiş PV/T’nin termal verimi ise 17 numaralı formülden bulunmuştur.  

                        (17) 

Burada  IP-PV/T sisteminde soğutucu akışkanın buharlaştırıcı konumundaki PV/T’den elde ettiği 
ısı miktarı, G ise kolektör yüzeyinde birim alana gelen güneş radyasyonudur. IP-PV/T sisteminin 

 değeri ise 18 numaralı formülden hesaplanmıştır. 

                (18) 

Burada  yoğuşturucuda suya verilen ısı miktarı,  ve  ise sırasıyla kompresörde ve 
pompada tüketilen güç miktarıdır. Sonuçlar göstermiştir ki aynı koşullarda çalışan geleneksel ve 
modifiye edilmiş ısı pompalı PV/T sistemlerinin karşılaştırması yapıldığında modifiye edilmiş PV/T’nin 
kullanıldığı sistemlerin  değerinin %7, termal veriminin %6 ve elektriksel veriminin %2 daha 
fazla olduğu görülmüştür.      

c) Zhao vd. [14] 2011 yılında yapmış oldukları bu çalışmada ısı pompası ile birlikte çalışan çatı tipi bir 
PV/e (fotovoltaik/evaporatör) sisteminin tasarımını yapmışlar ve bu sistemin teorik analizini 
gerçekleştirmişlerdir. Bu sistem sayesinde bina için hem elektrik üretilirken hem de ısı pompası 
sayesinde ısı enerjisi üretilmektedir. Sistemin şematik resmi şekil 17’de görülmektedir. Bu şematik 
resimden de görüleceği üzere PV/e modülü ısı pompası sisteminin evaporatörü konumundadır. Isı 
pompasında bulunan diğer bileşenler ise kompresör, genleşme vanası ve yoğuşturucudur. Isı 
pompasında kullanılan soğutucu akışkan R134a olup ısı pompasının kapasitesi 5 kW’tır.     

 
Şekil 17. Zhao vd. tarafından tasarlanan sistemin şematik resmi [14]. 

 
Yapılan analizlerde ısı pompasının evaporatörünün 10ºC, kondenserinin 60ºC sıcaklıklarında çalıştığı 
belirtilmiştir. Çalışma sonucunda ısı pompası tabanlı PV/e modülünün ısıl ve elektriksel veriminin 
önemli ölçüde geliştirildiği görülmüştür. Çalışmada sistemin termal, elektriksel ve toplam verimliliği 
sırasıyla 19, 20 ve 21 numaralı formüller ile hesaplanmıştır.  
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                        (19) 

                        (20) 

            (21) 

Burada  ve  sırasıyla sistemden elde edilen net termal ve elektriksel enerjidir. Yapılan 
analizler neticesinde sistemin ortalama elektriksel veriminin %19,03, termal veriminin %55,58 ve 
sistem toplam verimliliğinin %70,14 olduğu görülmüştür. Ayrıca ısı pompası tabanlı PV/e sisteminin 
performansının fotovoltaik (PV) ve fotovoltaik/termal (PV/T) sistemlere göre daha fazla olduğu 
saptanmıştır. 

d) Chen vd. [15] 2011 yılında yapmış oldukları bu çalışmalarında IP-PV/T sisteminin deneysel 
incelemesini yapmışlardır.  Hem elektrik üretmek hem de sıcak su üretmek için tasarlanan bu hibrit 
sistem şekil 18’de görülmektedir. Isı pompası sistemi şekilden de görüleceği üzere 4 ana elemandan 
oluşmaktadır. Bunlar buharlaştırıcı konumundaki PV/T, kompresör, yoğuşturucu ve kısılma vanasıdır. 
Isı pompası içerisinde soğutucu akışkan olarak R134a kullanılmıştır.  

 

Şekil 18. Chen vd. tarafından tasarlanan ısı pompalı PV/T sistemi [15]. 

Deneyler laboratuvar koşularında gerçekleştirilmiştir. Güneş radyasyonu bir simülasyon paneli 
kullanılarak simüle edilmiştir. Yapılan çalışma içerisinde PV’nin elektriksel verimi 22 numaralı formülde 
belirtildiği şekilde hesaplanmıştır. 

                       (22) 

Burada belirtilen  PV/T’den elde edilen elektrik enerjisi,   ise PV’lerin efektif absorplama 
katsayısıdır. Isı pompası sisteminin  değeri ise 23 numaralı formülden hesaplanmıştır.  

                 (23)  

Deneylerde üç farklı durumun sistem performansına etkisi incelenmiştir. Bunlardan birincisi güneş 
radyasyon miktarının değişimidir. Yoğuşturucu su debisinin 2 L/dak ve yoğuşturucuya tedarik edilen su 
sıcaklığının 35°C olduğu durumda radyasyon miktarının 200 W/m2’den 800 W/m2’ye yükseltilmesi ısı 
pompası sisteminin  değerini 2,9’dan 4,6’ya yükseltmiştir. Ayrıca radyasyon oranının 
arttırılmasıyla PV’den elde edilen elektriksel güç ve PV’nin elektriksel verimi de artış göstermiştir. İkinci 
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olarak sistem performansına etkisi incelenen parametre yoğuşturucuya sağlanan su sıcaklığıdır. 
Radyasyonun 600 W/m2, yoğuşturucu su debisinin 2 L/dak debide sabit tutulması ile gerçekleştirilen 
deneylerde yoğuşturucuya sağlanan su sıcaklığının 25 C’den 45ºC’ye çıkartılması ısı pompası 
sisteminin  değerinin 5,2’den 3,2’ye düşmesine neden olmuştur. Değişen yoğuşturucu su 
sıcaklığının PV’den elde edilen elektriksel güç ve PV’nin elektriksel verimine etkisi oldukça küçük 
olduğu saptanmıştır. Üçüncü ve son olarak sistem performansına olan etkisi incelenen parametre ise 
yoğuşturucu su debisidir. Radyasyonun 600 W/m2 ve yoğuşturucuya sağlanan su sıcaklığının 35ºC 
olduğu durumda yapılan deneylerde yoğuşturucu su debisinin 1 L/dak’dan 5 L/dak’ya yükseltilmesi ısı 
pompası sisteminin  değerini 6,7’den 2,8’e düşürmüştür. Değişen yoğuşturucu su debisinin 
PV’den elde edilen elektriksel güç ve PV’nin elektriksel verimine etkisi oldukça küçük olduğu 
saptanmıştır.     

e) Wang vd. [16] 2015 yılında yaptıkları bu çalışmada çift ısı kaynaklı kompozit buharlaştırıcıya sahip 
IP-PV/T sisteminin deneysel ve teorik analizini gerçekleştirmişlerdir. Kurulan sistem ile ısı pompası 
buharlaştırıcısında hem PV/T’den gelen sudan hem de çevre havadan ısı çekilmektedir. Şekil 19’da ısı 
pompasında kullanılan kompozit buharlaştırıcı görülmektedir. Kompozit buharlaştırıcıda su ve 
soğutkan karşıt akışlı, hava ise çapraz akışlı olarak ısı değiştiriciden geçmektedir.   

 

Şekil 19. Wang vd. tarafından tasarlanan kompozit buharlaştırıcı [16]. 

Çift ısı kaynaklı kompozit buharlaştırıcıya sahip ısı pompalı PV/T sisteminin şematik resmi şekil 20’de 
görülmektedir. Şekilden de görüleceği üzere sistem ısı pompası, PV/T ve sıcak su sistemi olmak üzere 
üç bölüme ayrılmıştır. Isı pompası sistemi çalıştığı zaman soğutkan ilk olarak kompresöre girmekte, 
düşük basınç ve sıcaklıkta olan soğutkan kompresörde yüksek basınç ve sıcaklığa çıkartılmaktadır. 
Sonrasında yoğuşturucuya giren soğutkan ısısını kullanım suyuna vererek yoğuşmaktadır. 
Yoğuşturucudan çıkan soğutulmuş soğutkan kısılma vanasına girerek yüksek basınçtan düşük 
basınca kısılıp düşük basınçta sıvı ve buhar karışımı formuna getirilmektedir. Sonrasında kompozit 
buharlaştırıcıya giren soğutkan çevre hava ve PV’lerden gelen ısınmış olan sudan ısı çekerek 
buharlaşmakta ve sonrasında tekrardan kompresöre girerek ısı pompası sistemindeki çevrimini 
tamamlamaktadır. PV/T sistemi çalıştığı zaman kolektörde bir yandan elektrik üretilirken bir yandan da 
düşük sıcaklıkta su üretilmektedir. Bu sıcak su PV’lerden çektiği ısıyı ısı pompasının 
buharlaştırıcısında soğutkana verdikten sonra tekrardan kolektöre dönerek PV’lerin ısısını çekip 
çevrimini tamamlamaktadır. Böylece PV’ler düşük sıcaklıkta çalışarak hem verimleri arttırılmakta hem 
de güneşten gelen enerjiden ısı olarak da yararlanılmaktadır. Bu iki sistemin yanında sıcak su sistemi 
de çalıştırılarak soğutkanın yoğuşturucuda verdiği ısı kullanım suyu ile alınmakta ve yoğuşturucudan 
çıkan sıcak su tanka gönderilmektedir. Tank ile yoğuşturucu arasında çevrim gerçekleştiren kullanım 
suyu sayesinde yoğuşturucuda soğutkandan ısı çekilerek soğutkanın yoğuşması sağlanmakta ve 
kullanım için sıcak su elde edilmektedir. 
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Şekil 20. Wang vd. tarafından tasarlanan ısı pompalı PV/T sisteminin şematik resmi (T: Sıcaklık ölçüm 
yerleri, P: Basınç ölçüm yerleri, W: Güç ölçüm yerleri, Q: Debi ölçüm yerleri) [16]. 

Yapılan analizler iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birincisi PV/T sistemini bir elektrikli ısıtıcı ile simüle 
ederek yapılan analizdir. Bu simülasyon çalışmaları ile tek ısı kaynaklı ve çift ısı kaynaklı ısı pompası 
sisteminin karşılaştırılması yapılmıştır. Yapılan çalışmada kolektörün termal verimi 24 numaralı 
formülde gösterildiği şekilde hesaplanmıştır. 

                        (24) 

Burada  kolektörden elde edilen ısı enerjisidir. PV/T kolektörün elektriksel verimliliği ise 25 
numaralı formülden hesaplanmıştır.  

                  (25) 

Burada V ve I sırasıyla PV’den elde edilen gerilim ve akım değerleridir.  PV/T’den elde edilen 
elektrik enerjisi,  ise kolektör üzerindeki PV’lerin toplam alanıdır. Sistemin  değeri ise 26 
numaralı formülden hesaplanır.  

                           (26) 

Formülde geçen ,  ve  ise sırasıyla kompresör, pompalar ve fan tarafından tüketilen güç 
miktarlarıdır. Aynı koşullar altında yapılan analizlerde çift ısı kaynaklı ve tek ısı kaynaklı çalışma 
modlarında sistemin  değeri ortalama olarak sırasıyla 2,49 ve 2,24 olarak bulunmuştur. Çift ısı 
kaynaklı çalışma modunda sistemin anlık ve ortalama performansının tek ısı kaynaklı çalışma moduna 
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göre daha iyi olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar göstermektedir ki çift ısı kaynaklı bir ısı pompasının 
kullanılması sistem performansı açısından daha uygundur. Simülasyon çalışmasından sonra deneysel 
çalışmaya geçilmiştir. Çift ısı kaynaklı kompozit buharlaştırıcıya sahip olan ısı pompalı PV/T sisteminin 
deneysel analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu sistemde kullanılan kolektördeki toplam toplayıcı alanı ve PV 
güç üretim alanı sırasıyla 2,56 m2 ve 2,25 m2’dir. Isı pompası sisteminde kullanılan soğutucu akışkan 
R22’dir. Ayrıca deneyler süresince kompozit buharlaştırıcıya giren su ve havanın sıcaklıkları 
arasındaki farkın 5°C olacak şekilde kontrol altında tutulması sağlanmıştır. Yapılan deneysel çalışma 
PV/T’nin ortalama elektrik kazancının ve elektriksel veriminin sırasıyla 278 W ve %14,5 olduğu 
bulunmuştur. Bunun yanı sıra PV/T’nin ortalama termal kazancının ve veriminin sırasıyla 664 W ve 
%36 olduğu görülmüştür. Sistemin ortalama  değeri ve ekserji verimliliğine bakıldığında ise 
sırasıyla 4,08 ve 0,33 olduğu saptanmıştır.  

 

 

5. ISI BORULU PV/T 

IP-PV/T sistemlerinin kullanılması ile birlikte su ve hava ile soğutmalı PV/T’lerde oluşan dezavantajlar 
ortadan kaldırılmış olmasına rağmen bu sistemlerde de soğutucu akışkanın sızıntı yapma olasılığı gibi 
bir takım olumsuzluklar bulunmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi adına da son yıllarda ısı borulu 
PV/T (IB-PV/T) sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerin kullanılarak PV/T içerisinde kullanılan soğutucu 
akışkanın sızıntı yapma olasılığı ortadan kaldırılmış ve yüksek ısı transfer kapasitelerine sahip 
akışkanların kullanılması ile PV’lerin çalışma sıcaklıkları düşük mertebelerde tutulmuştur. Ayrıca ısı 
boruları içerisinde farklı akışkanlar kullanılarak su ile soğutmalı sistemlerde meydana gelen donma 
riski de ortadan kaldırılmıştır. Aşağıda son yıllarda IB-PV/T sistemleri ile ilgili çalışmalara yer 
verilmiştir.  

a) Wu vd. [17] 2011 yılında yaptıkları bu çalışmada IB-PV/T sistemin teorik araştırmasını yapmışlardır. 
Şekil 21’de teorik çalışması yapılan IB-PV/T sistemi görülmektedir. Şekilden de görüleceği üzere PV 
modüller güneş PV paneli üzerine dikdörtgen biçiminde yerleştirilmiştir. Güneş PV paneli altında ise 
PV modüllerin ısısını çekmek için ısı borularının buharlaştırıcı kısmı yerleştirilmiştir. Isı borularının alt 
kısmında ise ısı kayıplarını önlemek adına yalıtım malzemesi kullanılmıştır. Isı borularının yoğuşturucu 
kısmı ise ısıtılması düşünülen akışkanla temas edebileceği bir kanal içerisine yerleştirilmiştir. 
Yoğuşturucuda ısı transferinin arttırılması amacıyla da ısı boruları etrafında dairesel kanatçıklar 
kullanılmıştır. Güneş ışınları PV/T üzerine geldiği zaman ilk olarak cam yüzeyden geçerler. Bu 
ışınların bir kısmı PV modüller aracılığı ile soğurularak elektrik enerjisine dönüştürülür. Kalan kısmı ise 
güneş PV paneli ısıtmaya başlar. Bu panelde toplanan ısı altında bulunan ısı borularına iletim ile 
geçer. Isı boruları içerisindeki sıvı halde bulunan akışkan bu ısıyı alarak buharlaşır ve ısı borularının 
yoğuşturucu kısmına doğru ilerler. Daha sonra yoğuşturucu kısmına gelen buhar burada ısısını 
dışarıdan gelen akışkana verir ve yoğuşup sıvı forma geldikten sonra tekrardan ısı borularının 
evaporatör kısmına gelerek çevrimini tamamlar. Bu şekilde PV panelin sıcaklığı sürekli düşük 
mertebelerde tutularak hem PV modüllerin elektriksel verimlerinde oluşabilecek kayıpların önüne 
geçilir, hem de güneş PV panelinden alınan ısı ile dışarıdan gelecek bir akışkan ısıtılarak termal enerji 
elde edilir.   
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Şekil 21. Wu vd. tarafından tasarlanan ısı borulu fotovoltaik/termal (IB-PV/T) sistemi [17]. 

 
Bu çalışmada yapılan teorik çalışmanın doğruluğu, literatürde aynı yapıda ve işletme parametrelerinde 
yapılmış deneysel çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonrasında 
teorik ve deneysel çalışmaların birbiri ile uyumlu olduğu görülmüş ve bu teorik çalışma ile IB-PV/T 
sisteminin performans değerlendirmelerinin yapılabileceğine karar verilmiştir. 
Çalışmada kullanılan ısı boruları bakırdan olup, kondenser üzerinden geçirilip ısı borularından transfer 
edilecek ısıyı alıp ısıtılan akışkan sudur. Çalışmanın sonuç kısmında ısıtılan akışkan suyun giriş 
sıcaklığının ve debisinin, PV modülleri sıcaklığı, thermal, elektriksel ve ekserji verimlilikleri üzerine 
etkisi gözlemlenmiştir. Yapılan çalışma içerisinde PV/T sisteminin elektriksel ve termal verimleri 
sırasıyla 13 ve 24 numaralı formüllerden hesaplanmıştır. Yapılan analizler neticesinde sistemin toplam 
termal, elektriksel ve ekserji verimliliği sırasıyla %63,65, %8,45 ve %10,26 olduğu bulunmuştur.    
 

b) Gang vd. [18] 2012 yılında yapmış oldukları bu çalışmalarında ısı borulu fotovoltaik/termal (IB-PV/T) 
sisteminin simülasyon çalışmasını yapmışlardır. Simülasyon modeli kullanılarak Çin’de üç farklı kentte 
(Hong Kong, Lhasa, ve Beijing) yıllık elde edilen elektrik ve ısıl enerji miktarları belirlenmiştir. İki farklı 
IB-PV/T sistemi incelenmiştir. Birincisi yardımcı ısıtıcı ekipmana sahip IB-PV/T sistem diğeri ise 
yardımcı ısıtıcı ekipmana sahip olmayan IB-PV/T sistemdir.  

22 numaralı şekilde IB-PV/T güneş kolektörünün yapısı görülmektedir.  Şekilden de görüleceği üzere 
ısı borusunun buharlaştırıcı kısmı alüminyum plaka üzerinde yoğuşturucu kısmı ise suyun geçtiği kutu 
içerisindedir.  
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Şekil 22. Gang vd. tarafından tasarlanan IB-PV/T güneş kolektörü [18]. 

Sistemde kullanılan bir kolektörün alanı 0,967 m2 PV’lerin alanı ise 0,555 m2’dir. Kullanılan PV 
modülün standart elektriksel verimi %15’dir. 23 numaralı şekilde IB-PV/T sisteminin şematik resmi 
görülmektedir. Sistem bir depolama tankı, gazlı ısıtıcı, sirkülasyon pompası ve IB-PV/T güneş 
kolektörlerinden oluşmaktadır. Kolektörler su sirkülasyon döngüsüne göre birbirlerine paralel olacak 
şekilde dizilmişlerdir.    

 

Şekil 23. Gang vd. tarafından tasarlanan IB-PV/T sisteminin şematik resmi [18]. 

Soğuk iklime sahip bölgelerde yapılan çalışmalarda akışkanın donma riskinden dolayı amonyak-
alüminyum ısı borusu kullanılmıştır. Fakat ılıman iklime sahip bölgelerde ise akışkanın donma riski 
olmadığı için su-bakır ısı borusu kullanılmıştır. Simülasyon çalışması saat 08:00 ila 16:30 arasında 
yapılmıştır. Simülasyon çalışmasında toplam kolektör alanı 3,868 m2 ve toplam PV’lerin alanı 2,22 m2 

olarak alınmıştır. Depolama tankı kapasitesi de 250, 300, 350 ve 400 L olacak şekilde seçilerek 
simülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Simülasyon çalışmalarında depo içerisindeki su 45°C 
sıcaklığa ulaştıktan sonra kullanım için gönderildiği bu sıcaklığa ulaşmadığı takdirde gönderilmediği 
belirtilmiştir. Depo içerisindeki su gün sonunda 45°C sıcaklığa ulaşmazsa yardımcı ısıtıcı ekipmana 
sahip sistemde ısıtıcı ile su bu sıcaklığa ısıtılmaktadır. Fakat yardımcı ısıtıcı ekipmana sahip olmayan 
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sistemde ise depo içerisindeki su bir sonraki gün ısıtılmaya devam edilmesi için bekletilmekte ve 
ancak 45°C sıcaklığa ulaştıktan sonra kullanım için gönderilmektedir. Gece boyunca depodan olan ısı 
kayıpları bu simülasyon programında dikkate alınmaktadır. Simülasyon programı C++ dilinde 
yazılmıştır. Yapılan simülasyon çalışmaları sonucunda yardımcı ısıtıcı ekipmana sahip olan ve 
olmayan IB-PV/T sistemler için aylık ısıl ve elektriksel performans değerleri belirlenmiştir. Ayrıca su 
depolama kapasitesine göre ısıl performans değerlendirilmiş ve düşük su depolama kapasitesine 
sahip sistemlerin daha az ısıl enerji elde ettiği sonucuna varılmıştır. Üretilen elektrik enerjisinin ise su 
depolama kapasitesinden bağımsız olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca sonuç kısmında aylara göre 
güneş enerjisinden yararlanma oranları ve yıllık elde edilen ısıl ve elektriksel enerji miktarları 
belirtilmiştir. 

c) Gang vd. [19] 2012 yılında yaptıkları bu çalışmalarında ısı borulu fotovoltaik/termal (IB-PV/T) 
sisteminin deneysel ve nümerik olarak incelemesini yapmışlardır. Bulunan deneysel sonuçlar 
simülasyon sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Simülasyon sonuçlarının doğruluğu deneysel çalışma ile 
kanıtlandıktan sonra, kolektördeki su debisi, kolektördeki PV pillerinin kapsam faktörü ve ısı boruları 
arasındaki mesafeler gibi farklı parametrik koşulların sistem performansı üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır. Sistemde kullanılan IB-PV/T güneş kolektörünün tabanı olarak 780x1270 mm 
boyutunda ve 1,16 mm kalınlığında bir parça alüminyum plaka kullanılmıştır. Kolektörde 9 adet bakır 
ısı borusu kullanılmış olup ısı boruları içerisindeki akışkan ise sudur. IB-PV/T güneş kolektörünün 
toplayıcı alanı 0,967 m2 ve PV pillerin alanı ise 0,555 m2’dir. PV modül iki grup halinde konumlanmış 
ve 72 parçadan oluşmaktadır. PV pillerinin aynı grupta olanları birbirine seri bağlanmış fakat iki grup 
birbirine paralel olacak şekilde bağlanmıştır. Isı borularının buharlaştırıcı kısmı kolektör üzerinde 
bulunurken, yoğuşturucu kısmı ise depodan gelen suyla temas halindedir. Kolektörde cam örtüden 
geçen güneş ışınımın bir kısmı PV pilleri tarafından absorbe edilmekte ve elektrik enerjisine 
çevrilmektedir. Kalan kısmı ise ısı boruları vasıtasıyla suya iletilmekte ve ısı enerjisi olarak 
depolanmaktadır.     

Şekil 24’de deneysel IB-PV/T sisteminin deney şeması görülmektedir. Şemadan da görüleceği üzere 
deney sistemi bir depolama tankı, sirkülasyon pompası, ve iki IB-PV/T güneş kolektöründen 
oluşmaktadır. İki kolektör birbirlerine paralel olacak şekilde su sirkülasyon devresi ile bağlanmışlardır. 
Su sirkülasyon pompası depo ile kolektörler arasında suyu sirküle ederek kolektörde toplanan ısının 
su tarafından alınmasını sağlamaktadır. Su depolama tankının kapasitesi 200 L’dir. Toplam kolektör 
toplayıcı alanı 1,934 m2 ve toplam PV pillerin alanı 1,11 m2’dir.  

 

Şekil 24. Gang vd. tarafından tasarlanan IB-PV/T sisteminin deney şemasının resmi [19]. 

Yapılan bu çalışmada da PV’lerin ısıl verimi 24 numaralı formül ile hesaplanmıştır. Deneyler Çin 
Henfei’de 7 Eylül 2010 tarihinde saat 08:00 ila 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Deneyler 
süresince sirküle edilen suyun debisi yaklaşık olarak 9,9-10,2 L/dak debide sabit tutulmuştur. Deney 
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sonucunda görülmüştür ki su deposunda ki suyun sıcaklığı 28°C’den 47,1°C’ye çıkmıştır. Deneyler 
süresince ortalama toplam elektrik ve ısı kazancının sırasıyla 66,9 W ve 521,3 W olduğu bulunmuştur. 
Elektriksel ve ısıl verimin test süresince ortalama sırasıyla %10,2 ve %45,7 olduğu saptanmıştır. 
Bunun yanı sıra ortalama toplam enerji verimliliğinin (1. Yasa verimi) %51,5, ekserji veriminin (ikinci 
yasa verimi) ise %7,1 olduğu görülmüştür. 

Deneysel sonuçlar simülasyon sonuçları ile karşılaştırılmış ve benzer sonuçlar elde edilmiştir. 
Simülasyon sonuçlarının doğruluğu deneysel sonuçlarla kanıtlandıktan sonra simülasyon programı ile 
yapılan çalışmalara geçilmiştir. İlk olarak depo ile kolektörler arasında sirküle edilen suyun debisinin 
değiştirilmesinin ısı ve elektrik kazancı üzerine etkisi gözlemlenmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki 
sirkülasyon suyunun debisinin arttırılması elektrik, ısı kazancı ve toplam PV/T verimlerini (1. Yasa ve 
2. Yasa) arttırmaktadır. Fakat suyun debisinin 0,07 kg/s’den daha fazla arttırılması elektrik ve ısı 
kazancında çok az bir artış sağlamaktadır. Ayrıca su debisinin ısı kazancı üzerindeki etkisinin elektrik 
kazancı üzerindeki etkisinden çok daha fazla olduğu belirtilmiştir. Elektrik kazancının ve toplam PV/T 
verimlerinin PV pillerinin kapsam faktörünün artmasıyla beraber artış göstermiştir. Fakat sistemin ısı 
kazancı PV pillerinin kapsam faktörünün artmasıyla beraber düşmüştür. Isı boruları arasındaki 
mesafenin düşürülmesinin elektrik, ısı kazancının ve toplam PV/T verimlerini arttırmıştır. Fakat bu 
mesafelerin azalması kolektörde bulunan ısı borusu sayısının artması ve buna bağlı olarak kolektör 
maliyetlerini arttırması ile sonuç bulmuştur. 

d) Zhang vd. [20] 2013 yılında yapmış oldukları bu çalışmada sıcak su üretmek için kullanılan yeni 
güneş fotovoltaik/döngü-ısı borulu (PV/DIB) ısı pompası sisteminin deneysel ve teorik çalışmasını 
yapmışlardır. Şekil 25’de görülen bu sistem PV/DIB güneş kolektörü, bir elektrik kontrol/depolama 
ünitesi, buhar/sıvı taşıma hattı, düz plakalı ısı değiştirici (ısı borusu döngüsü için kondenser, ısı 
pompası çevrimi için evaporatördür), sıcak su tankı, kompresör, tank içerisinde spiral tip kondenser ve 
kısılma vanası bileşenlerinden oluşmaktadır.  

 
Şekil 25. Zhang vd. tarafından tasarlanan fotovoltaik/döngü-ısı borulu (PV/DIB) ısı pompası sistemi 

[20]. 
 

PV/DIB ısı pompası sistemi iç ortam koşullarında Shanghai, Çin’de kurulmuştur.  PV/DIB modülünün 
etkin absorber alanı 0,612 m2’dir. PV pilleri toplamda 36 adettir (4x9 sıralı). Isı borusu bakırdan olup, 
içerisindeki akışkan ise su/glikol (%95 / %5) dür. Isı pompası sistemi buharlaştırıcı ve kondenser 
sıcaklığı sırası ile 10°C ve 55°C’dir. Isı pompası sisteminde çalışma akışkanı olarak R134a 
kullanılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında güneş radyasyon oranına, hava sıcaklığına, rüzgar hızına, 
ısı pompası buharlaştırıcı sıcaklığına, cam örtü sayısına, ve ısı borusu sayısına bağlı olarak sistemin 
termal veriminin, elektriksel veriminin ve sistemin  değerinin nasıl değiştiği hem deneysel 
olarak hem de simülasyon programı ile incelenmiştir. Deneysel ve simülasyon sonuçlarının ortalama 
%5’ten daha az bir hata ile aynı sonuçları verdiği görülmüştür. Yapılan bu çalışmada da PV/T 
modülünün elektriksel, termal ve sistem toplam verimliliği sırasıyla 13, 24 ve 21 numaralı formüllerden 
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hesaplanmıştır. Sistemin  değeri de 27 numaralı gösterilen formülden bulunur. Bu formülde  
yoğuşturucuda suya verilen enerjidir. 

                            (27) 

Yapılan çalışma neticesinde Güneş radyasyonun, çevre hava sıcaklığının ve cam örtü sayısının 
artmasının termal verimin artmasına, elektriksel verimin ve sistemin  değerinin düşmesine yol 
açtığı görülmüştür. Çevre hava hızının artması ise termal verimin biraz düşmesine, elektriksel verimin 
ve sistemin  değerinin artmasına neden olduğu saptanmıştır. Isı pompası buharlaştırıcı 
sıcaklığının artması elektriksel ve termal verimin düşmesine fakat sistemin  değerinin 
artmasına neden olduğu görülmüştür. Isı borusu sayısının artmasının ise termal, elektriksel verimin ve 
sistemin  değerinin artmasını sağlamıştır. Son olarak laboratuvar koşullarında yapılan 
ölçümlerde elektriksel, termal ve toplam verimin sırasıyla %10, %40 ve %50 civarında olduğu 
görülmüştür. Sistem değeri ise yaklaşık olarak 8,7 bulunmuştur.  
          
e) Moradgholi vd. [21] 2014 yılında yaptıkları bu çalışmalarında ısı borulu fotovoltaik/termal (PV/T)  
sistemin deneysel araştırmasını yapmışlardır. İncelenen sistemde termosifon tip bir ısı borusu 
kullanılmıştır. Deney düzeneğinin şematik resmi şekil 26’da görülmektedir. 

 

Şekil 26. Moradgholi vd. tarafından tasarlanan ısı borulu fotovoltaik/termal (PV/T)  sisteminin şematik 
resmi [21]. 

Araştırılan PV/T sistemi ile ilgili deneyler ilkbahar ve yaz koşullarında olmak üzere iki ayrı mevsimde 
gerçekleştirilmiştir.  Yapılan çalışmada termal ve elektriksel verim sırasıyla 24 ve 25 numaralı 
formüllerde gösterildiği şekilde hesaplanmıştır. Sistemin toplam verimliliği ise 28 numaralı formülden 
hesaplanmıştır.  

             (28) 
Bu formüldeki  parametresi 29 Numaralı formüldeki şekilde tanımlanmıştır. 

                   (29) 

 
İlkbahar koşullarında yapılan deneylerde sistem 30° açı ile yerleştirilmiş ve ısı boruları içerisinde de 
çalışma akışkanı olarak metil alkol kullanılmıştır. Deneyler süresince PV/T sistemin PV sisteme göre 
ortalama %0,72 daha fazla elektrik gücü ürettiği görülmüştür. Bununda ötesinde PV/T sistemin termal 
veriminin PV sistemine göre ortalama olarak %15,3 daha fazla olduğu saptanmıştır. Yaz koşullarında 
yapılan deneylerde sistem 40° açı ile yerleştirilmiş ve ısı borularında çalışma akışkanı olarak aseton 
kullanılmıştır. Yapılan bu deneyler neticesinde PV/T sisteminin PV sistemine göre %0,88 daha fazla 
güç ürettiği belirlenmiştir. Ayrıca PV/T sistemin termal veriminin PV sistemine göre ortalama olarak 
%44,38 daha fazla olduğu saptanmıştır    
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f) Zhang vd. [3] 2014 yılında yapmış oldukları bu çalışmalarında yeni güneş fotovoltaik/döngü-ısı 
borulu (PV/DIB) ısı pompası sisteminin hacim ısıtma veya sıcak su üretmesinin dinamik performansını 
deneysel ve teorik olarak araştırmışlardır. Şekil 27’de görülen bu sistem PV/DIB güneş kolektörü, bir 
elektrik kontrolü/depolama ünitesi, buhar/sıvı taşıma hattı, düz plakalı ısı değiştirici (ısı borusu 
döngüsü için kondenser, ısı pompası çevrimi için evaporatördür), sıcak su tankı, kompresör, tank 
içerisinde spiral tip kondenser ve kısılma vanası bileşenlerinden oluşmaktadır. 

 
 

Şekil 27. Zhang vd. tarafından tasarlanan PV/DIB ısı pompası sisteminin şematik resmi [3]. 
 
Çalışma kapsamında dış ortam koşullarında kurulan deney düzeneği ile yapılan deneylerden elde 
edilen sonuçlar, bilgisayar ortamında oluşturulan simülasyon programından elde edilen sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır. PV/DIB ısı pompası sistemi dış ortam koşullarında (gerçek hava koşulu) Shanghai, 
Çin’de kurulmuştur. PV/DIB modülünün etkin absorber alanı 0,612 m2’dir ve 30° eğim ile kurulmuştur. 
PV pilleri toplamda 36 adettir (4x9 sıralı). Isı borusu bakırdan olup, içerisindeki akışkan ise 75 ml 
su/glikol (%95 / %5) dur. Isı pompası sistemi buharlaştırıcı ve kondenser sıcaklığı sırası ile 10°C ve 
55°C’dir. Isı pompası sisteminde çalışma akışkanı 300 g olarak R134a kullanılmıştır. Isı pompası 35 
L’lik bir tankın içindeki suyu ısıtmaktadır ve tankın içerisine bakırdan spiral ısı değiştirici 
yerleştirilmiştir. Deneyler günlük 8 saat süreyle yapılmış ve güneşli veya bulutlu hava koşullarında 1 
hafta sürede gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışma kapsamında da PV’nin elektriksel, termal ve 
toplam verimleri sırasıyla 13, 24 ve 21 numaralı formüller ile belirlenmiştir. Isı pompası sisteminin 

 değeri ve PV/T sisteminin toplam  değeri ise sırasıyla 23 ve 27 numaralı formüllerde 
gösterildiği şekilde hesaplanmıştır.  
 
Sonuç kısmında analiz edilen PV/DIB sistemi geleneksel güneş paneli sistemleri ile karşılaştırılmıştır. 
PV/DIB sisteminin  değerinin geleneksel sistemlere göre 1,5-4 kat daha fazla olduğu 
görülmüştür. Gün içerisinde PV sıcaklığı ortalama 40°C iken tank içerisindeki su sıcaklığının son hali 
ortalama 54°C’leri bulmaktadır. Sistem ile ilgili sonuçlara bakıldığında ortalama elektriksel verimin 
%9,3 ve termal veriminin ise %39,25 olduğu saptanmıştır. Ayrıca toplam enerji ve ekserji verimliliği 
sırasıyla %48,37 ve %15,02 olarak bulunmuştur. Ortalama  ve  değerleri sırasıyla 
yaklaşık olarak 5,51 ve 8,71 olduğu belirlenmiştir.   
 

SONUÇ 

PV/T sistemler birçok üretici tarafından ticari hale getirilmiş uygulamalardır. Bu sistemlerde farklı 
teknikler denenerek PV’lerin çalışma koşullarında soğutulup, ısınmalarının önüne geçilmeye 
çalışılmaktadır. Böylece verimlerinde oluşabilecek kayıpların önüne geçilmekte ve dahası verimlerinin 
arttırılmaya çalışılması hedeflenmektedir. Fakat PV’lerde kullanılan soğutucu akışkanlardan 
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kaynaklanan farklı sorunlarla karşılaşılmakta ve PV’lerden beklenen verim artışları elde 
edilememektedir. PV’lerin soğutulması sırasında karşılaşılan sorunların çözümü üzerine, bu 
araştırmada değinilen farklı teknikler denenmiştir. Bu araştırmaların birçoğunda da Tablo 1’de 
özetlendiği gibi verim artışları da sağlanabilmiştir. 

Tablo 1. Literatürde yapılan çalışmaların karşılaştırılması 
 

Referans Yıl Çalışmanın 
yapısı PV/T’nin yapısı 

PV/T’de 
kullanılan 
soğutucu 
akışkan 

Çalışmanın amacı PV’nin Termal 
verimliliği (%) 

PV’nin 
Elektriksel 
verimliliği (%) 

Sistem 
toplam 
verimliliği 
(%) 

Sopian v.d. [5] 1996 Teorik Hava ile soğutmalı 
PV/T Hava Elektrik ve sıcak hava 

üretimi 24-34 6-9 30-45 

Solanki v.d. [6] 2009 Deneysel Hava ile soğutmalı 
PV/T Hava Elektrik ve sıcak hava 

üretimi 42 8,4 50 

Kim v.d. [7] 2014 Deneysel Hava ile soğutmalı 
PV/T Hava Elektrik ve sıcak hava 

üretimi 22 15 - 

Saygin v.d. [8] 2016 Deneysel Hava ile soğutmalı 
PV/T Hava Elektrik ve sıcak hava 

üretimi 48 11,5 57 

Dubey ve Tiwari 
[9] 2008 Deneysel ve 

Teorik Su ile soğutmalı PV/T Su Elektrik ve sıcak su 
üretimi 33-64 - - 

Kabul ve Duran 
[10] 2014 Deneysel Su ile soğutmalı PV/T Su Elektrik ve sıcak su 

üretimi - - - 

Othman v.d. 
[11] 2016 Deneysel Su ve hava soğutmalı 

PV/T Su ve hava Elektrik, sıcak su ve 
hava üretimi 76 17  

Ji v.d. [12] 2009 Deneysel ve 
teorik Isı pompalı PV/T R22 Elektrik ve sıcak su 

üretimi 68,1 14,5 - 

Xu v.d. [13] 2009 Teorik Isı pompalı PV/T R22 Elektrik ve sıcak su 
üretimi - - - 

Zhao v.d. [14] 2011 Teorik Isı pompalı PV/T R134a 
Elektrik, sıcak su 
üretimi ve hacim 
ısıtma 

55,58 19,03 70,14 

Chen v.d. [15] 2011 Deneysel Isı pompalı PV/T R134a Elektrik ve sıcak su 
üretimi - - - 

Wang v.d. [16] 2015 Deneysel  Isı pompalı PV/T R22 Elektrik, sıcak su ve 
hava üretimi 36 14,5 - 

Wu v.d. [17] 2011 Teorik Isı borulu PV/T Su Elektrik ve sıcak su 
üretimi 63,65 8,45 - 

Gang v.d. [18] 2012 Teorik Isı borulu PV/T Amonyak/Su Elektrik ve sıcak su 
üretimi - - - 

Gang v.d. [19] 2012 Deneysel ve 
Teorik Isı borulu PV/T Su Elektrik ve sıcak su 

üretimi 45,7 10,2 51,5 

Zhang v.d. [20] 2013 Deneysel ve 
teorik Isı borulu PV/T Su-Glikol Elektrik ve sıcak su 

üretimi 40 10 50 

Moradgholi v.d. 
[21] 2014 Deneysel Isı borulu PV/T Metil 

alkol/Aseton 
Elektrik ve sıcak su 
üretimi - 14 55 

Zhang v.d. [3] 2014 Deneysel ve 
teorik Isı borulu PV/T Su-Glikol Elektrik ve sıcak su 

üretimi 39,25 9,3 48,37 

 
Tablo 1’den de görüldüğü üzere PV/T’li sistemlerle ilgili yapılan çalışmalarda en düşük sistem toplam 
verimliliğinin %30 oranında olduğu görülmektedir. 2011 yılında Zhao vd.’nin yaptığı çalışmaya 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



  _____________________ 327 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

bakıldığında ise ısı pompalı PV/T sistemi kullanılarak yapılan deneyler sonucunda bütünleşik sistem 
toplam verimliliğinin %70 ve PV’nin elektriksel veriminin %19’lara kadar çıkarılabildiği görülmüştür. Bu 
konu günümüzdeki güncel araştırma konularından olup, konu üzerinde yapılan yeni araştırmalarla 
karşılaşılmaktadır. Ülkemizde de PV/T sistemlerin kullanım verimini arttıracak bu tip uygulamaların 
arttırılması gereklidir. Özellikle bütünleşik uygulamalarla elektrik üretimi, hacim ısıtma-soğutma, 
kullanım için sıcak su üretimi türü araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir.   
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GÜNEŞ ENERJİLİ HAVALI KOLLEKTÖRLERDE V DİZİLİMLİ 
ÇUBUKLARIN TERMAL VE TERMOHİDROLİK VERİME 

ETKİSİ 
 
 

Cihan YILDIRIM 
İsmail SOLMUŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, V dizilimli çubuklar kullanılarak pürüzlendirilmiş yutucu yüzeyli havalı güneş 
kollektörünün termal ve termohidrolik verimi araştırılmış ve düzlemsel yutucu yüzeyli havalı güneş 
kollektörü ile karşılaştırılmıştır. Kollektör elemanları arasındaki enerji dengesi yazılarak sistem, farklı 
parametreler için teorik olarak incelenmiştir. Dört farklı Relatif Pürüzlülük Yüksekliği ve dört farklı Akış 
Hücum Açısı farklı hava debileri için araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Relatif Pürüzlülük 
Yüksekliğinin artmasının termal verimi arttırdığı, termohidrolik verimi ise belli bir Reynolds sayısına 
kadar arttırdığı daha yüksek Reynolds sayılarında ise azalmasına neden olduğu görülmüştür. 60o 
derecelik Akış Hücum Açısının maksimum termal verimi sağladığı gözlemlenmiştir. Bununla beraber 
60o derecelik Akış Hücum Açısının düşük Reynolds sayılarında termohidrolik verimi düşürdüğü, 
yüksek Reynolds sayılarında ise termohidrolik verimi arttırdığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Havalı güneş kollektörü, pürüzlendirilmiş yutucu yüzey, Termal verim, 
Termohidrolik verim.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, thermohydraulic efficiency of a solar air collector having a roughened absorber with V-
shaped rib roughness element have been investigated and compared with the flat plate solar air 
collectors. The system has been theoretically investigated for different parameters by help of energy 
balance between the elements of collector. Four Relative Roughness Height and four Angle of Attack 
of Flow are examined for different air flow rates. According to results, Relative Roughness Height 
increases the thermal efficiency, and increases thermohydraulic efficiency up to certain Reynolds 
number and after that point decreases the thermohydraulic efficiency. 60o degree Angle of Attack of 
Flow gives to maximum thermal efficiency. On the other hand, 60o degree Angle of Attack of Flow 
leads to minumum thermohydraulic efficiency for lower Reynolds number values and maximum for the 
higher Reynolds number values. 
 
Key Words: Solar air collector, Roughned absorber plate, Thermal efficiency, Thermohidrolic 
efficiency. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Fosil yakıtların neden olduğu sorunların daha iyi anlaşılması ile son yıllarda yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ilgi daha da artmıştır. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin farklı 
kullanımları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut çalışmalar içerisinde yoğunluğu güneş 

Effect of V-Rib Shaped Element in Solar Air Heaters on the Thermal and Thermohydraulic Efficiencies 
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enerjisinin termal kullanımı oluşturmaktadır. Güneş enerjisinin termal sistemlerde kullanımı için gerekli 
olan toplayıcılar temelde sıvılı (genellikle sulu) ve havalı olmak üzere ikiye ayrılır. Termal verimlerinin 
yüksek olması ve kullanım gereksinimlerinden ötürü sulu tip toplayıcılar daha çok kullanılır. Bununla 
beraber ortam ısıtması, kurutma gibi işlemler için havalı güneş toplayıcılarına ihtiyaç vardır. 
Uygulamada kullanılan havalı toplayıcıların termal verimlerinin düşük olması nedeni ile havalı 
toplayıcıların verimlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında öne 
çıkanlar ise, toplayıcı yüzeyi üzerinde yapılan değişikliklerle ısı transfer katsayısını arttırmaya yönelik 
çalışmalar, toplayıcı üzerinde ısı depolamaya yönelik çalışmalar ve ısı transfer yüzeyini arttırmaya 
yönelik çalışmalardır [1]. Isı transfer katsayısını arttırmaya yönelik olarak farklı yutucu yüzey 
tasarımları literatürde incelenmiştir. Bu çalışmalar kapsamında yutucu yüzeyler belirli geometrilerle 
pürüzlendirilebildiği gibi özel kanatçık ya da türbülatörler de kullanılmaktadır. 
 
Chamoli vd. [1] sundukları incelemede çift geçişli güneş enerjili havalı toplayıcıları ele almışlardır. 
Yazarlar çift geçişli havalı toplayıcılar üzerine yapılan teorik ve deneysel çalışmaları derlemişler ve 
termal verimi arttırmaya yönelik güncel stratejileri rapor etmişlerdir. 
 
Tchinda [2] farklı araştırmacıların güneş enerjili havalı toplayıcılar üzerine yaptıkları teorik çalışmaları 
derlemiş ve kullanılan matematiksel modelleri tanıtmıştır. 
 
El-Sebaii vd. [3] yaptıkları çalışmada dolgu yataklı çift geçişli havalı toplayıcının deneysel ve teorik 
incelemesini yapmışlardır. Hava debisi, dolgu yatak kütlesi ve gözenekliliğinin hava sıcaklığı ve 
termohidrolik verim üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda dolgu malzemesi 
olarak çakıl kullanıldığı durumda 0.05 kg/s kütlesel debili bir akış için en iyi sonuç elde edilmiştir. 
Sistemin yıllık ortalama çıkış sıcaklığı ve termohidrolik verimi dolgu yatak kullanılması durumunda 
sırasıyla %16.5 ve %28.5 artmıştır. 
 
Ramadan vd. [4] yaptıkları çalışmada dolgu yataklı çift geçişli havalı toplayıcının deneysel ve teorik 
incelemesini yapmışlardır. Kalker ve çakıl gibi gözenekliliği farklı iki doğal materyal kullanarak 
yaptıkları araştırmada, kütlesi yüksek fakat gözenekliliği düşük malzemelerin daha iyi sonuç 
verdiklerini gözlemlemişlerdir. Bununla birlikte hava debisinin 0.05 kg/s den daha fazla arttırmanın 
termohidrolik verimi arttırmadığı bununla beraber basınç düşümünün arttığı gözlemlenmiştir. 
 
El-Sebaii vd. [5] yaptıkları çalışmada çift geçişli havalı toplayıcılarda düzlemsel plakalı ve V-oluklu 
plakalı yutucu yüzeyin toplayıcı termal ve termohidrolik verimine etkisini deneysel ve teorik olarak 
incelemişlerdir. V-oluklu yüzeyde, düzlemsel yüzeye göre termohidrolik verimin %11-14 arasında daha 
fazla olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Kamthania vd. [6]  çift geçişli hibrid PV/T havalı toplayıcı için enerji ve ekserji analizi yapmışlardır. 
Hindistan’daki 5 farklı şehir için elde ettikleri sonuçları tek geçişli havalı toplayıcı ile 
karşılaştırmışlardır.  
 
Naphon [7] her iki kanala da boylamasına kanatçık yerleştirilmiş çift geçişli havalı toplayıcının teorik 
analizini yapmıştır. Kararlı haldeki sistemin matematiksel modelini oluşturarak toplayıcının termal 
verimini ve entropi üretimini hesaplamıştır. 
 
Naphon [8] yaptığı diğer bir çalışmada dolgu yataklı çift geçişli havalı toplayıcıların sayısal analizini 
yapmıştır. Elde ettiği sonuçlar literatürdeki deneysel çalışmalarla ve dolgu yatak kullanmayan 
sistemlerle karşılaştırmıştır. 
 
Othman vd. [9] çift geçişli hibrid (PV/T) havalı kolektörün termal ve elektriksel performansını 
oluşturdukları bir boyutlu kararlı matematiksel model ve hazırladıkları deney düzeneği ile 
incelemişlerdir.  
 
Yamalı ve Solmuş [10, 11] yapmış oldukları teorik ve deneysel çalışmalarda çift geçişli havalı toplayıcı 
kullanan nemlendiricili-nemalıcılı damıtma sistemini incelemişlerdir. 
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Bhushan ve Singh, dairesel bombeler ile pürüzlendirilmiş yüzeyler üzerinde gerçekleşen ısı transferini 
incelemişler [12] ve deneysel veriler üzerinden oluşturdukları Nusselt sayısı ve sürtünme faktörüne ait 
korelasyonları havalı güneş kolektörü üzerinde teorik olarak incelemişlerdir [13]. 
 
Yıldırım ve Solmuş [14], çift geçişli düzlemsel yutucu yüzeyli bir havalı kolektörün zamana bağlı 
incelemesini yaparak kanal yüksekliğinin termal ve termohidrolik verime etkisini incelemişlerdir. 
 
Yıldırım ve Solmuş [15] dairesel bombeler kullanılarak pürüzlendirilmiş yutucu yüzeye sahip bir havalı 
güneş kollektörünün teorik analizini yapmışlardır. Sistemin matematiksel modellemesi yapılarak farklı 
pürüzlülük parametrelerinin termal ve termohidrolik verime etkisi incelenmiştir. 
 
Momin vd. [16] yaptıkları deneysel bir çalışmada V dizilimli çubukların ısı transferine etkisini 
incelemişler ve elde ettikleri verileri kullanarak Nusselt sayısı ile sürtünme faktörü için korelasyonlar 
üretmişlerdir. 
 
Yapılan bu çalışmada, V dizilimli çubuklar kullanılarak pürüzlendirilmiş yutucu yüzeyli havalı güneş 
kolektörünün termal ve termohidrolik verimi araştırılmış ve düzlemsel yutucu yüzeyli havalı güneş 
kolektörü ile karşılaştırılmıştır. İncelemeye konu olan pürüzlülük parametreleri kanatçık yüksekliğinin 
hidrolik çapa oranı olan Relatif Pürüzlülük Yüksekliği (e/Dh) ve kanatçığın akış yönünde hangi açı ile 
dizildiğini belirleyen Hücum Açısıdır ( ). 
 
2. TOPLAYICI SİSTEMİN TANIMI VE MATEMATİKSEL MODEL 
 
Teorik analizi yapılan kollektörün şematik gösterimi ve kollektör elemanları arasındaki enerji dengesi 
şekil 1’de ve V dizilimli çubuklar ile pürüzlendirilmiş yutucu yüzeyin şematik gösterimi şekil 2’de 
gösterilmiştir. Toplayıcı plaka olarak 1 mm kalınlığında siyaha boyalı bakır plaka ( ) 
kullanılmaktadır. Kolektörün kasası 5 cm kalınlığında cam yünü ile izole edilmiştir. Kolektöre giren 
hava cam örtü ( ) ile yutucu yüzey arasından geçerken kolektörden aldığı ısı ile sıcaklığı 
artmaktadır.  

 
Şekil 1. Havalı güneş kolektörünün şematik gösterimi ve bileşenleri arasındaki enerji dengesi [15]. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 2. V dizilimli çubuklu yutucunun (a) üstten şematik görünümü [16], (b) üç boyutlu modeli. 
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Sistemin teorik analizi; kolektör için, enerji korunumu esasına göre türetilen denklemlerden oluşturulan 
matematiksel modelin sayısal çözümü şeklinde olmaktadır. Bu matematiksel model belirlenen iklim 
verileri üzerinden farklı tasarım parametreleri için çözülerek sistemin termal ve termohidrolik verimi 
hesaplanmıştır.  
 
Toplayıcının enerji dengesi Şekil 1’de gösterildiği gibi yazılmıştır. Hesaplamaları kolaylaştırmak için 
bazı kabuller yapılmaktadır: 
 
• Sistemde hava kaçağı nedeniyle oluşan kütle kaybı yoktur. İletim ile gerçekleşen ısı 
transferleri ihmal edilmiştir. 
• Toplayıcıdaki hava sıcaklığı akış boyunca doğrusal olarak değişir. 
• Kullanılan korelasyonların incelenen tüm Reynolds sayıları için geçerli olduğu kabul edilmiştir. 
• Güneş ışınımı değeri 500 W/m2, rüzgar hızı değeri 1 m/s, dış ortam sıcaklığı 10 oC, kolektör 
eni 1 m, kolektör boyu 2 m, kanal yüksekliği 5 cm, yutucu yüzey tabanından iletim ile gerçekleşen ısı 
kaybı =10 W/m2  kabul edilmiştir. 
 
Toplayıcıyı oluşturan her eleman için yazılan zamandan bağımsız enerji denklemleri MATLAB 
ortamında hesaplanmıştır [14]: 
 
Cam örtü: 
 

                                                                                    (1) 
 
Hava kanalı: 
 

                                                                                                   (2) 
 
Yutucu yüzey: 
 

     (3) 
 
Enerji dengesinin yazılması sonucu elde edilen denklem seti matris formunda yazılır: 
 

[A][T]=[B]                                                                                                                                                                        (4) 
 
Burada [A] matrisi ısı transfer katsayılarının hesaplanması [14] ile oluşturulur. Isı transfer katsayıları 
sıcaklığın bir fonksiyonu olduğu için bilinmemekte ve iteratif çözüm gerektirmektedir. Başlangıç koşulu 
olarak kabul edilen ortam sıcaklığı kullanılarak ısı transfer katsayıları hesaplanır ve denklemler iteratif 
olarak çözülerek yeni sıcaklık değerleri ve bu sıcaklık değerlerine ait yeni ısı transfer katsayıları 
hesaplanır. İteratif çözüm sonrası tüm sıcaklık değerlerinin ilk ve son hali karşılaştırılarak aradaki fark 
0.01 oC olana kadar işleme devam edilmiştir. 
 
Sistemin termal verimi; 
 

                                                                                                                           (5) 
 
termohidrolik verimi ise sistemdeki basınç kayıpları göz önüne alınarak;  
 

                                                                                                                (6) 
 
olarak yazılır. 
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V dizilimli kanatçıklara sahip yüzeylerde Nusselt sayısı ve sürtünme faktörü için Momin vd. [15] 
tarafından verilmiş olan korelasyonlar kullanılır. 
 

                                     (7) 
 

                                      (8) 
 
Denklem 7 ve 8 de ifade edilen RRH; relatif pürüzlülük yüksekliği (e/Dh),  ise akışın hücum açısıdır. 
 
 
 
 
3. SONUÇLAR 
 
Pürüzlülük geometrisi parametreleri için Momin vd.  [16] tarafından kullanılan değerler ele alınıp farklı 
Reynolds sayıları için simülasyonlar yapılmıştır. Kullanılan parametre seti Tablo 1 de gösterilmiştir 
 
Tablo 1. Seçilen Parametre değerleri 

Reynolds Sayısı (Re) Relatif Pürüzlülük Yüksekliği (RRH) Akışın Hücum Açısı ( ) 

0~100000 

0.020 30 
0.022 45 
0.028 60 
0.034 90 

 
3.1. Relatif Pürüzlülük Yüksekliğinin Termal ve Termohidrolik Verime Etkisi 
 
Yutucu yüzey üzerine uygulanan V dizilimli çubukların, relatif pürüzlülük yüksekliklerinin kolektörün 
termal ve termohidrolik verimine etkisi sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’de gösterilmiştir. 
 
Şekil 3’de relatif pürüzlülük yüksekliğinin termal verime etkisi gösterilmiştir. Relatif pürüzlülük 
yüksekliğinin artması ile termal verim bir miktar artmıştır. Bunun temel sebebi çubuk yüksekliğinin 
artması ile akışa daha fazla engel oluşturulması ve akışın daha türbülanslı hale gelmesidir. Bu durum, 
Şekil 3’de verilen iç resimde de görüldüğü üzere incelenen tüm Reynolds sayısı aralığında 
gözlemlenmektedir. 
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Şekil 3. Relatif Pürüzlülük Yüksekliğinin termal verime etkisi. 

 
Şekil 4’de relatif pürüzlülük yüksekliğinin termohidrolik verime etkisi gösterilmiştir. V dizilimli 
çubuklarının yüksekliklerinin artması türbülansı arttırmış, bu sayede yutucu yüzeyden transfer edilen 
ısı miktarı artmış bununla beraber sürtünmenin artması neticesinde sistemde oluşan basınç kayıpları 
da artış göstermiştir. Termohidrolik verim belli bir Reynolds sayısına kadar (~60000) artış göstermiş 
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fakat bu noktadan sonra basınç kaybının daha fazla artması neticesinde azalmaya başlamıştır. Şekil 
4’de iç resimde farklı iki Reynolds sayısı için relatif pürüzlülük yüksekliklerinin termohidrolik verime 
etkisi gösterilmiştir. Görüldüğü üzere relatif pürüzlülük yüksekliğinin artması düşük Reynolds 
sayılarında ısı transfer miktarını basınç kayıplarına göre daha fazla arttırdığı için termohidrolik verimi 
arttırıcı bir özellik sergilemektedir. Bununla beraber daha yüksek Reynolds sayılarında basınç 
kayıplarını yenmek için gerekli olan fan gücü daha fazla artış göstermiş ve sonuçta termohidrolik 
verimde düşüş gözlemlenmiştir. 
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Şekil 4. Relatif Pürüzlülük Yüksekliğinin termohidrolik verime etkisi. 

 
3.2. Akış Hücum Açısının Termal ve Termohidrolik Verime Etkisi 
 
Yutucu yüzey üzerine uygulanan V dizilimli çubukların, akış hücum açılarının kolektörün termal ve 
termohidrolik verimine etkisi sırasıyla Şekil 5 ve Şekil 6’da gösterilmiştir. 
 
Şekil 5’de görüldüğü üzere, akış hücum açılarının termal verim üzerindeki etkisi, relatif pürüzlülük 
yüksekliğine kıyasla daha az olmuştur. Akış hücum açısının artması ile termal verim bir miktar artmış 
bununla beraber 60o dereceden sonra düşmüştür. Bu durum akışın ayrılması, tekrar birleşmesi ve 
oluşan ikincil akışların farklılığından kaynaklanmaktadır[16]. 
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Şekil 5. Akış Hücum Açısının termal verime etkisi. 

 
Şekil 6’da akış hücum açılarının termohidrolik verime etkisi gösterilmektedir. Şekil 6’daki iç resimde 
gösterildiği üzere düşük Reynolds sayılarında termohidrolik verim akış hücum açısının artması ile 
miktar düşmüş 60o dereceden sonra ise bir miktar artmıştır. Yüksek Reynolds sayılarında ise tam tersi 
olarak akış hücum açısının artması ile bir miktar artmış 60o dereceden sonra ise bir miktar düşmüştür. 
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Şekil 6. Akış Hücum Açısının termohidrolik verime etkisi. 

 
3.3. V Dizilimli Çubuklar ile Yüzeyi Pürüzlendirilmiş Yutucu Yüzey ile Düzlemsel Yüzeyli 
Yutucu’nun Karşılaştırması 
 
Şekil 7 ve Şekil 8’de V dizilimli çubuklar ile pürüzlendirilmiş yutucu yüzey ve düzlemsel yutucu yüzey 
sırasıyla termal ve termohidrolik verim açısından karşılaştırılmıştır. Her iki şekilde de görüldüğü üzere 
yüzeyi pürüzlendirilmiş yutucu yüzey sayesinde daha fazla ısı havaya aktarılabilmiş ve bu sayede her 
iki verim ifadesi de düzlemsel yutucu yüzeye göre artış göstermiştir. Bununla beraber Şekil 8‘de 
görüldüğü üzere V dizilimli çubuklar ile yüzeyi pürüzlendirilmiş yutucu yüzeyde yüksek Reynolds 
sayılarında basınç kayıplarının artması ile sağlanan kazanç azalma eğilimine girmiştir. 
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Şekil 7. V dizilimli çubuklar ile pürüzlendirilmiş yutucu yüzeyin ve düzlemsel yutucu yüzeyin termal 

verim açısından karşılaştırması (RRH=0.034, =60o). 
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Şekil 8. V dizilimli çubuklar ile pürüzlendirilmiş yutucu yüzeyin ve düzlemsel yutucu yüzeyin 

termohidrolik verim açısından karşılaştırması (RRH=0.034, =60o). 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada V dizilimli çubuklar ile yüzeyi pürüzlendirilmiş yutucu yüzeye sahip havalı güneş 
kolektörünün termal ve termohidrolik verimleri incelenmiştir. Farklı pürüzlülük geometrilerine göre 
yapılan incelemeler sonucunda; 

• Kollektörden geçen hava debisinin, yani Reynolds sayısının artması sonucunda termal ve 
termohidrolik verim artmıştır. Bununla beraber yüksek Reynolds sayılarına çıkıldıkça basınç 
kayıplarının artması neticesinde akışı sağlamak için gerekli olan fan gücü de artmış ve 
termohidrolik verim azalma eğilimine girmiştir. 

• Yüzeyi pürüzlendirmek için kullanılan V dizilimli kanatçıkların yüksekliklerinin artması ile termal 
verimin arttığı termohidrolik verimin ise belli bir Reynolds (~60000) sayısına kadar artış 
gösterip ardından azaldığı gözlemlenmiştir. 

• Termal verimi arttırmak için, V dizilimli çubukların akış yönünde sahip olması gereken optimum 
hücum açısı 60o derece olarak bulunmuştur. Hücum açısının artması veya azalması termal 
verimi bir miktar azaltmıştır. Bununla beraber düşük Reynolds sayılarında 60o derecelik 
hücum açısı minimum termohidrolik verimi verirken, yüksek Reynolds sayılarında 60o 
derecelik hücum açısı maksimum termohidrolik verimi vermektedir. 

• Yüzeyin V dizilimli kanatçıklar ile pürüzlendirilmesi düzlemsel yüzeye göre termal ve 
termohidrolik verimi arttırıcı bir etki göstermiştir. Bununla beraber yüksek Reynolds sayılarına 
çıkıldığında artan basınç kayıpları elde edilen faydayı azaltmaktadır. 
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SEMBOLLER  
 
Ac   : Kollektör yutucu yüzey alanı 
I  : Kollektöre gelen güneş ışınımı miktarı 
Nu  : Nusselt sayısı 
Re  : Reynold sayısı 
RRH  : Rölatif pürüzlülük genişliği 
T  : Sıcaklık 
f  : Sürtünme katsayısı 
q  : Isı transferi 
α  : Akış hücum açısı 
∝  : Camın yutma-geçirme katsayısı 
η  : Verim 
m ̇   : Kütlesel debi 
 
Alt İndisler (Sub-Indexes) 
a  : Hava 
amb  : Dış ortam 
c  : Konveksiyon ile ısı iletimi 
g  : Cam 
loss  : Kollektör tabanında meydana gelen kayıp 
p  : Yutucu yüzey 
r  : Radyasyon ile ısı transferi 
sky  : Gökyüzü 
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EK (ISI TRANSFER EŞİTLİKLERİ) 
 
Cam Örtü üzerinden rüzgâr nedeniyle gerçekleşen ısı kaybı: 
 

  
 
Isı transfer katsayısı 
 

  
 
Cam örtü üzerinden dış ortama radyasyon ile gerçekleşen ısı kaybı: 
 

  
 
Isı transfer katsayısı; 
 

  

 
Cam örtü ile hava kanalı arasında taşınım ile gerçekleşen ısı transferi: 
 

  
 
Isı transfer katsayısı 

  
 

  
 

  
 
Yutucu yüzey ile hava arasında taşınım ile gerçekleşen ısı transferi 
 

  
 

  
 

  
 
Yutucu yüzey ile cam örtü arasında radyasyon ile gerçekleşen ısı kaybı: 
 

  
 
Isı transfer katsayısı; 
 

  

 
Sürtünme katsayısı 
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Basınç kaybı; 
 

  
 
Gerekli fan gücü; 
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ÖZET 
 
Fosil yakıt kaynaklarının ve ulaşılabilirliğinin kısıtlı olması, ayrıca yarattığı olumsuz çevresel etkiler 
nedeniyle, yenilebilir enerji kaynakları kullanarak güç üreten santraller, fosil yakıtla çalışan geleneksel 
güç santrallerine bir seçenek oluşturmaktadır. Ülkemizdeki yüksek güneş enerjisi potansiyeli dikkate 
alındığında, güneş ısıl güç santralleri, yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek için 
kullanılacak etkin yöntemlerden biridir. Güneş ısıl güç santrallerinde kullanılan aynalar ve bu aynalara 
bağlı güneşi izleme sistemleri vasıtasıyla geniş bir alana düşen güneş ışınları, nispeten küçük bir 
alana yansıtılır. Yansıtılan güneş enerjisi akışkan, türbin ve jeneratör kullanılarak elektriksel işe 
dönüştürülür. Bu çalışmada, 1MW’lık bir güneş ısıl güç santralinin termodinamik analizi Engineering 
Equation Solver yazılımı ile gerçekleştirilmiş ve bir tasarım yöntemi geliştirilmiştir. Santralin, 493 W/m2 
tasarım DNI’ ye sahip olan Aydın’daki Nazilli ilçesine kurulması planlanmış ve güneş kolektörü olarak 
8228 m2 ‘lik kolektör alanlı bir parabolik çukur kolektörü seçilmiştir. Yapılan analizde ısı transfer sıvısı 
olarak Terminol VP-1kullanılmış, termal depolama malzemesi olarak ise 6 saatlik termal depolama 
kapasiteye sahip %60 NaNO3 %40 KNO3 karışımından oluşan erimiş tuz seçilmiştir. Rankine 
çevrimindeki türbini döndürmek için gerekli olan çalışma sıvısı su/buhar olarak kararlaştırılmıştır. 
Yapılan analizin sonucunda toplam santral verimi %14 kabul edilerek tasarlanan güneş ısıl santralinin 
ısıl verimi (elde edilen mil işinin akışkana verilen ısıya oranı) %35, Rankine çevriminin brüt verimi 
%41.58 olarak belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Parabolik oluk kolektör, ısı transfer sıvısı, rankine çevrimi, termal depolama, 
yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ısıl santrali. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Renewable energy power stations are preferred over the conventional fossil fuel-driven power plants 
due to the limited availability of fossil fuels and environmental concerns. Solar thermal power plants 
provide a promising way to generate electricity in Turkey due to the high energy potential of the 
country. Solar thermal power plants use reflectors that capture and focus sunlight onto a receiver via 
tracking systems. The captured solar energy is converted to electrical work by using a heat transfer 
fluid, a turbine and a generator. In this project, a thermodynamic analysis of 1MW solar thermal power 
plants was performed by using the Engineering Equation Solver software and a design methodology 
was developed. The power plant was planned to be installed at Nazilli in Aydın having 493 W/m2 
design DNI and a parabolic trough collector with area of 8228 m2 was used to collect solar 
energy.Terminol VP-1 and eutectic mixture of 60% NaNO3 and 40% KNO3 called molten salt was 
used as a heat transfer fluid and thermal storage material respectively. Molten salt has a 6 hour 
thermal storage capacity with 1.76 SM. Water and steam was used as working fluids to drive turbine in 
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rankine cycle. Based on our design considerations, the thermodynamic analysis showed that, the 
thermal efficiency of solar field is 35 %, total plant efficiency is14 % and, gross efficiency is 41.58 %. 
 
Keywords: Parabolic trough collector, heat transfer fluid, rankine cycle, thermal storage, concentrated 
solar power plant. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünya enerji ihtiyacı, artan dünya nüfusuyla doğru orantılı olarak yıldan yıla artış göstermektedir. 
Günümüzde dünya toplam enerji üretiminin yaklaşık %80 i kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar 
tarafından sağlanmaktadır. Toplam enerji üretiminde yüksek bir paya sahip olmalarına rağmen fosil 
yakıt rezervleri sınırlıdır. Bunun yanında yoğun fosil yakıt kullanımı zararlı gaz emisyonları (örneğin, 
CO2, NOx, SO2) miktarını arttırarak sera etkisine neden olmakta, ekonominin yoğun fosil yakıt 
bağımlılığı, siyasi ve sosyo-ekonomik problemlere yol açmaktadır [1].Fosil yakıtlardan kaynaklanan 
ekonomik ve çevresel olumsuzluklar nedeniyle, çevre dostu olan ve sınırsız kaynaklara sahip 
yenilenebilir enerji kaynakları geçtiğimiz yıllarda önem kazanmıştır. 2012 yılında yenilebilir enerji 
kaynaklarının toplam enerji üretimindeki payı %12’dir ve bu oran yıllar içerisinde artış göstermektedir 
[2]. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en yüksek potansiyele sahip olan güneş enerjisidir. Güneş 
enerjisi ısı ve elektrik üretmek için kullanılmaktadır. 
 
Güneş enerjisi kullanarak elektrik üretmenin iki yolu vardır: Fotovoltaik güneş hücreleri ve güneş ısıl 
güç santralleri. Fotovoltaik güneş hücreleri, güneşten gelen fotonların enerjisini kullanarak yarıiletken 
malzemeler yardımıyla doğrudan elektrik üretirler [3]. Fotovoltaik hücrelerin ürettiği doğru akım, evirici 
adı verilen cihazlarla alternatif akıma çeviriler ve daha sonra şebekeye verilirler. Bu, %4 ile %12 
aralığında enerji kaybına sebep olur. Güneş enerjisiyle elektrik üretmenin diğer yolu olan güneş ısıl 
güç santralleri daha yüksek verime ve daha yüksek ekonomik getiriye sahiptirler (bu kısma referans 
verin). Ayrıca, ısıl depolama ve hibrid sistem olanağına sahip olması nedeniyle, fotovoltaik 
teknolojilere kıyasla daha fazla güç üretimine olanak sağlar. Böylece, geceleri ve güneş ışığının 
yetersiz olduğu bulutlu günlerde bile elektrik üretimi devam eder [2].Güneş ısıl güç santralleri, güneş 
kolektörlerinin, güneş ışınlarını bir odak hattına veya tek bir odak noktasına konsantre edip 
etmemesine bağlı olarak iki tipte incelenebilir. Odak hattına yoğunlaştırma yapan sistemler, parabolik 
oluk yoğunlaştırıcı sistemler ve Fresnel aynalı yoğunlaştırıcılardan oluşur. Nokta odaklama sistemleri 
ise parabolik çanak ve güneş kulesi sistemlerden meydana gelir [3]. 
 
Parabolik oluk yoğunlaştırıcı sistemler, teknik olarak kendini ispatlamış ve en çok kullanılan 
yoğunlaştırıcı sistemlerdir. Parabolik oluk kolektörler, güneş ışınlarını alıcı bir boru üzerine 
yoğunlaştıran parabolik aynalardan meydana gelir. Alıcı boru, parabolik aynanın orta kısmının biraz 
üzerine konumlanmış ve içinde özel sıvılar bulunan borulardır. Çoğunlukla kuzey-güney doğrultusunda 
yerleştirilmiş aynalar gündüz zamanları güneşi doğudan batıya doğru izleyerek, güneş ışınlarını alıcı 
boru üzerine odaklar ve borunun içinde bulunan sıvıyı 150-400 oC sıcaklığa kadar ısıtır ve sıvıyı ısı 
kaynağı durumuna getirir. Daha sonra, sıvı içindeki ısı, buhar elde etmek amacıyla güç çevrimine 
aktarılır ve elde edilen su buharı ile buhar türbini döndürülür [4].  
 
Fresnel aynalı yoğunlaştırıcılar, yan yana birçok sayıda küçük ve düz aynaların, güneş ışınlarını 
aynaların orta üst kısmında bulunan alıcı boru üzerinde doğrusal odaklanma prensibine dayanarak 
çalışırlar. Bu sistemin kurulum maliyeti, parabolik oluk kolektörlere kıyasla daha düşüktür, üstelik 
güneş ışınlarını daha geniş bir alandan toplayabilir fakat toplam sistem verimi parabolik oluk 
kolektörlere göre daha düşüktür ayrıca parabolik oluk kolektörler kadar yaygınlaşamamıştır [5]. 
 
Parabolik çanak sistemlerinde, ısı, konkav şekline büyük bir aynanın odağında bulunan bir alıcı 
üstünde toplanır ve alıcının hemen arkasında bulunan stirling (gaz) motoru tarafından mekanik 
enerjiye ve daha sonra da elektrik enerjisine dönüştürülür. Parabolik çanak sistemlerinde güneş iki 
eksen boyunca takip edilir ve odaklanma oranı çok yüksektir. Alıcı sıcaklığı 700 o C mertebesine kadar 
çıkar. Çevrim akışkanı olarak Helyum gibi hafif gazlar tercih edilir. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi 
sistemleri arasında en yüksek çalışma verimine sahiptir ancak kurulum maliyetleri yüksektir [5]. 
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Güneş kulesi sistemleri, güneş ışınlarını yüksek bir kule üzerinde bulunan alıcı üzerine yansıtan ve 
heliostat adı verilen çok sayıda aynadan oluşur. Alıcı içinden geçen eriyik tuz, sıcak gaz veya su gibi 
maddeler alıcı içinde 500-1000 o C sıcaklığa kadar ulaşır ve ısıyı kulenin hemen yanındaki güç 
merkezine taşır ve taşınan ısı, buhar veya gaz türbini tarafından elektrik enerjisine dönüştürülür. Isıl 
depolama olanağı ve yüksek verime sahip olmasına rağmen yüksek maliyeti nedeniyle ticari 
uygulamalarda parabolik oluk sistemlere kıyasla henüz yaygınlık kazanamamıştır [5]. Mevcut 
teknolojiler arasında en olgun ve ticari olarak kendini ispatlamış teknoloji parabolik oluk sistem 
teknolojisidir. 
 
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi araştırmalarında Almanya, İspanya, ABD, İtalya, Fransa, İsviçre ve 
Avustralya başı çekmektedir. Bu ülkelerde hem üniversite ve araştırma enstitüleri hem de 
yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sektöründe aktif olan çok sayıda firma mevcuttur. Güney Afrika, 
Hindistan, Tayland, Y. Zelanda vb. diğer ülkeler de henüz deney aşamasında olan çalışmalarını 
sürdürmektedirler. ABD Kaliforniya’daki SEGS ve Nevada’daki Nevada Solar One santrallerinin yanı 
sıra İspanya’daki çok sayıda santral parabolik oluk teknolojisiyle kurulmuşlardır [6].Türkiye’nin bu 
sektörde yolun başında olduğunu söylemek mümkündür fakat üç araştırma projesi dikkati 
çekmektedir. 
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Solitem Firması işbirliğiyle, 2010 yılında, ODTÜ Kıbrıs yerleşkesi 
içine 120 kWt gücünde bir pilot elektrik, ısıtma ve soğutma tesisi kurulmuştur. Türk- Alman ortaklığı ile 
kurulan bu sistemde, parabolik oluk kolektörlerden yararlanılmış ve 216 m2 alanda 12 kW elektrik 
üretebilecek şekilde tasarlanmıştır [5]. Mersin Toroslar beldesinde, Greenway Solar Firması tarafından 
kurulan tesiste, güneş kulesi sistemi tasarımına yönelinmiş ve 5 MW elektrik üretimi elde edilmiştir [5]. 
Hitit Solar Firması ise, parabolik oluk kolektörler kullanarak, doğrudan buhar üreten 500 kWt gücünde 
bir pilot tesisi 2009 yılında Zorlu Enerji Firması’nın talebi doğrultusunda Denizli Kızıldere’de hayata 
geçirmiştir [5]. 
 
Bu çalışmada 1 MW kapasiteye sahip parabolik oluk sistemleri ile güneş enerjisini toplayan güneş ısıl 
santralleri Aydın-Nazilli bölgesinde kurulma hedefi ile tasarlanmıştır. Tasarlanan güneş ısıl güç 
santralinin termodinamik analizi Engineering Equation Solver yazılımı ile gerçekleştirilmiş ve bir 
tasarım yöntemi geliştirilmiştir. Çalışma sonunda santralin çevrim verimlilikleri hesaplanmıştır. Çalışma 
Türkiye’de ve dünyada güneş ısıl santrallerinin tasarımı ve termodinamik analizine yönelik 
çalışmaların az olması nedeniyle önem kazanmaktadır. Yüksek güneş enerjisi potansiyele sahip 
ülkemizde güneş ısıl santrallerinin uygulanabilirliğinin belirlenmesi açısından öncü bir çalışma olması 
hedeflenmektedir.  
 
 
 
 
2. GÜNEŞ ISIL GÜÇ SANTRALİNİN TASARIMI VE TERMODİNAMİK ANALİZİ 
 
2.1 Santral Konfigürasyonu 
 
Bu çalışmada tasarlanan güneş ısıl güç santralinin proses akış şeması Şekil 1’de, çevrimin T-s 
diyagramı ise Şekil 2’de gösterilmektedir. Santral üç ana bölümden oluşmaktadır: (i) Güneş enerjisi 
toplama bölümü, (ii) Termal depolama bölümü, (iii) Türbin, yoğuşturucu, jeneratör ve soğutma 
kulesinden oluşan güç bloğu bölümü. Şekil 1’de sol tarafta gösterilen güneş toplama bölümünde 
güneş ışınları parabolik oluklu kolektörler tarafından toplanır ve alıcı boru üzerinde odaklanır. Alıcı 
boru içinde bulunan ısı transfer sıvısı, alıcı boru boyunca dolaşarak ısıtılır. Bu çalışmada ısı transfer 
sıvısı olarak Terminol VP-1 seçilmiştir. Isıtılan transfer sıvısı, bir ısı eşanjörü yardımıyla ısısını termal 
depolama malzememiz olan ve %60 NaNO3 - %40 KNO3 bileşiminden oluşan erimiş tuza aktarır ve 
burada depolanan ısıl enerji daha sonra güç ünitesinde buhar eldesinde kullanılır. Güç ünitesinde 
kullanılan çalışma sıvısı olarak su tercih edilmiştir. Termal depolama gerekli değilse, ısı enerjisi 
doğrudan güç ünitesinde buhar elde etmek amacıyla kullanılır. Güç ünitesinde Rankine çevrimi 
kullanılmıştır. Isı transfer sıvısı ile yapılan ısı alışverişi sonunda elde edilen yüksek sıcaklık ve 
basınçtaki buhar yüksek basınç ve alçak basınç türbinlerinden geçerek elektriksel iş üretir. Türbin 
sistemi çıkışında enerjisini kaybeden buhar düşük basınç ve sıcaklıktaki doymuş buhara dönüşerek 
kondenser ünitesine girer. Kondenser ünitesinde yoğunlaştırılan buhar sıvıya dönüşür ve sırasıyla, 
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açık besleme suyu ısıtıcısı, kapalı besleme suyu ısıtıcısı ve karıştırma odası gibi çeşitli birimler 
aracılığıyla ısı eşanjörü ünitesine geri pompalanır. Kondenser için soğutma sıvısı, soğutma kulesi 
çıkışından sağlanmaktadır.  

 
Şekil 1.Güneş ısıl santralinin akış şeması 

 

 
 

Şekil 2.Rankine çevriminin T-s diyagramı 
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2.2 Santral Tasarım Yöntemi 
 

 
Şekil 3. Güneş ısıl güç santrali güneş toplama bölümünün tasarım yöntemi 

 
Güneş ısıl santrali güneş toplama ve güç üretme bölümlerinin tasarım yöntemi şematik olarak Şekil 3 
ve 4’ de gösterilmektedir. Güneş toplama bölümünün tasarımında ilk olarak 1 MW elektriksel güç 
üretebilecek bir güneş ısıl santrali hedeflenmiş ve santralinin kurulması düşünülen Aydın-Nazilli 
bölgesi için güneş yük profili çıkarılmıştır. Santralin güneş yük profiline göre kolektör tipi belirlenmiştir. 
Kolektör tipi belirlendikten sonra, ısı transfer sıvısı, toplayıcının çalışma sıcaklığı aralığına bağlı olarak 
seçilmiş, daha sonra ısı transfer sıvısının giriş ve çıkış sıcaklığı, seçilen malzemeye bağlı olarak 
bulunmuştur. İkinci olarak, tasarım direkt normal ışınım (DNI), kolektörlere gelen toplam güneş 
enerjisi, güneş kolektörleri toplam alanı, optik ve termal kayıplar ve ısı transfer sıvısına aktarılan ısıl 
enerji sırasıyla bulunmuştur. Son olarak, güneş tarlası kısmındaki ısı transfer sıvısının kütlesel debisi 
hesaplanmıştır. 
 

 
Şekil 4.Rankine çevrimi tasarım yöntemi 
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Güç üretme bölümünün tasarımında öncelikle Rankine çevrimi için çalışma sıvısı seçilmiş ve çevrimi 
döndürebilmek için gerekli olan ısıl enerji hesaplanarak, termal depolama veya fosil yakıt yedekleme 
sistemi gerekip gerekmediği belirlenmiştir. 
 
2.3. Analiz 
 
2.3.1 Güneş Toplama Bölümünün Analizi 
Güneş ısıl güç santrali güneş toplama ünitesinde toplanan güneş enerjisinin belirlenmesi için gereken 
hesaplamalar PVGIS yazılımı ve literatürde bulunan kabuller kullanılarak yapılmıştır. Parabolik güneş 
kolektörlerinin üzerine gelen güneş enerjisi eşitlik(1) kullanılarak belirlenmiştir [7]. 
 

SOL=  = η santral         (1) 
 
Eşitlik 1’de SOLkolektöre gelen güneş enerjisini, edilmek istenen elektriksel çıktıyı, η santralsantral 
verimini, DNI direkt normal ışınım ve Ac toplam kolektör alanını ifade etmektedir. Denklem 1’de 
görüldüğü gibi kolektörler üzerine gelen güneş enerjisi SOL edilmek istenen elektriksel çıktının  , 
kabul edilen santral verimine, η santral bölünmesiyle bulunmuştur. Santral verimi olarak literatürdeki 1 
MW’lık güneş ısıl santrali için kullanılan %14 değeri alınmıştır [7]. Kolektörler üzerine gelen güneş 
enerjisi hesaplandıktan sonra yine literatürde toplam kolektör alanı için verilen değer olan 8228 m2 
kullanılarak dizayn DNI değeri hesaplanmıştır. Güneş toplama bölümü için literatürden yararlanılarak 
yapılan kabuller Tablo 1’de gösterilmektedir.  
 
Tablo 1.Güneş tarlası kısmında yapılan bazı kabuller [7] 

Toplam kolektör alanı (m2) 8228 
R,kolektörler arası mesafe (m) 17,31 

W,kolektör genişliği (m) 5,77 
F,odak uzunluğu(m) 1,71 

L,kolektör uzunluğu(m) 150 
η CLN 0,98 
ηOPT,R 0,75 
qpipe 5 
qtube 5 

Isı transfer sıvısı giriş/çıkış 
sıcaklığı (oC) 

204/305 

Isı transfer sıvısı giriş/çıkış 
entalpileri,h (kJ/kg) 

344,9/566,2 

Isı transfer sıvısı giriş, özgül ısı 
kapasitesi, cp,kJ/kgK 

2,058 

Isı transfer sıvısı çıkış özgül 
özgül ısı kapasitesi,cp,kJ/kgK 

2,32  

Santral net verimi %14 
 
Güneş kolektörlerinde kolektöre gelen güneş enerjisi ile alıcı borular üzerine yoğunlaştırılan termal 
enerji, yoğunlaştırma işlemi sırasında oluşan optik kayıplar nedeniyle aynı değildir. Alıcı borular 
üzerine yoğunlaştırılan termal enerjiyi, QRCV, bulmak için eşitlik(2) kullanılmıştır [7]. 
 
 RCV =  OPT, R END SHD CLN      (2) 
 
Eşitlik (2)’de  OPT, R optik kayıpları,ηSHD gölge verimliliği, ηCLN ayna ve cam tüp temizlik verimliliği, 
ηEND geometrik u ç kaybı optik verimliliği, IAM( ) ise geliş açısı düzenleyicisini göstermektedir. ηSHD 
ve ηEND değerleri (3) ve (4) nolu eşitliklerle bulunurken,  OPT, R ve  CLN değerleri ise literatürden 
alınmıştır (Tablo 2) [7].  
 
           (3) 
 
Eşitlik (3)’de, kolektörün odak uzaklığı, ‘F’ ile kolektörün uzunluğu ise ‘L’ ile gösterilir [7]. 
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           (4) 
 
Eşitlik (4)’de, kolektörler arasındaki sıra mesafesi ve kolektör genişliği sırasıyla R,W harfleri ile 
simgelenmektedir. Eşitlik (3) ve (4) deki F,L,R ve W değerleri de literatürden alınmıştır [7] ve Tablo 
1’de gösterilmektedir [7]. 
 
Eşitlik (2)’de bulunan geliş açısı düzenleyicisi, , eşitlik (5) kullanılarak belirlenmiştir. θ güneş 
ışınları ile kolektör yüzeyinin normali arasındaki açıyı simgelemektedir [7]. 
 

L) T)         (5) 
 
Eşitlik (5)’de bulunan θL ve θT gelme açısının dikey ve yatay bileşenlerini simgelemektedir. Bu 
değerler (6) ve (7) nolu eşitlikler kullanılarak bulunmuştur [7]. 
 

           (6) 

L)=           (7) 
 
Bu eşitliklerdeki α, güneş yükseklik açısını ,γ ise azimut açısını simgelemektedir ve bu açılar Aydın, 
Nazilli bölgesi (37o 91’ K, 28o 324’ D) için PVGIS yazılımı kullanılarak elde edilmiştir (Tablo 2).  
 
Tablo 2. PVGIS yazılımından elde edilen meteorolojik tasarım parametreleri 

Ortalama Çevresel Sıcaklık (oC) 18,7o 

Güneş Yükseklik Açısı (α) 75,54o 

Azimut Açısı (ϒ) 0o 

  
Gelme açısının dikey ve yatay bileşenlerini belirlendikten sonra, IAM(θL) ve IAM (θT) değerleri Şekil 
4’teki grafik yardımı ile elde edilmiş ve bu değerlere göre IAM(θ) değeri hesaplamıştır. 

 
Şekil 5.Geliş açısı düzenleyicisi [7] 

 
Bütün değerler belirlendikten sonra eşitlik (2) kullanılarak alıcı borular üzerine yoğunlaştırılan termal 
enerji, QRCV hesaplanmıştır. Isı transfer sıvısına aktarılan termal enerji,QHTF, alıcı borular üzerine 
yoğunlaştırılan termal enerjiden boru üzerindeki toplam termal kayıp THR çıkarılarak bulunur (Eşitlik 
8). THR 9 numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır [7]. 
 

HTF= RCV THR          

 (8) 
THR= tube+qpipe]xAc          (9) 
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Eşitlik 9’da tubealıcı tüpte birim alanına düşen ısıl kayıp, qpipe ise alıcı boruda birim alana düşen ısıl 
kayıp anlamına gelmektedir [7]. 

HTF= p, HTF HTF, out HTF, in)        (10) 
 
Isı transfer sıvısına aktarılan termal enerji eşitlik (8) ve (9) yardımı ile bulunduktan sonra 10 numaralı 
eşitlik kullanılarakısı transfer akışkanının kütlesel debisi, HTF bulunmuştur. Eşitlikteki cp, HTF ısı transfer 
sıvısının özgül ısı kapasitesi, THTF, out ısı transfer sıvısı kolektör çıkış sıcaklığı ve THTF, in ısı transfer 
sıvısı kolektör giriş sıcaklığı anlamına gelmektedir. Bu değerler literatürden alınmıştır [7].  
 
Sistemin güneşten gelen fazla enerjiyi depolama kapasitesi eşitlik 11 veŞekil 6’te görülen grafik 
kullanılarak saat cinsinden bulunur [8]. 
 
Depolama Kapasitesi= (  HTF, stored ) rated       (11) 

 
Eşitlik (11)’deki ratedçevrim girişinde1 MW elektrik elde edebilmek için gerekli olan enerjiyi,  HTF, stored 
depo edilen toplam ısıl enerjiyi, t ise bir gün için ortalama güneşlenme süresini simgelemektedir. 

 
Şekil 6.Termal enerji - zaman eğrisi [8] 

 
Depolama malzemesinin kütlesel debisi ve kütlesi ise eşitlik (12) ve (13) kullanılarak bulunur [8]. 
 

= SMl p, SM  T                                                                                                                          (12) 
SM = VTANK SM           (13) 

 
Burada SM depolama malzemesinin kütlesel debisini, pSM depolama malzemesinin özgül ısı 
kapasitesini, VTANK sıcak ve soğuk tankların hacmini ve SM depolama malzemesinin özkütlesini 
simgelemektedir. 
 
Termal depolama malzemesi olarak kullanılan erimiş tuzun soğuk tank sıcaklığı 265 oC sıcak tank 
sıcaklığı 565 oC, özkütlesi 1870 kg/m3, ortalama ısıl iletkenliği 0.52 w/mK, ortalama özgül ısı kapasitesi 
1,8 kJ/kgK, olarak kabul edilmiştir [9]. 
 
2.3.2 Güç Üretme Bölümünün Analizi 
 
Güç üretme bölümünün analizinde Tablo 3 ve 4’de listelenen kabuller kullanılmıştır. Bu kabuller ve 
Rankine çevriminde çalışma sıvısı olarak kullanılan suyun sıcaklık ve basınç değerlerine karşılık gelen 
termodinamik özellikleri Engineering Equation Solver programı kullanılarak belirlenmiş ve Şekil 1’de 
sayı ile gösterilen her bir ünite için kütle, enerji, entropi ve ekserji değerleri hesaplanmıştır.  
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Tablo 3.Rankine Çevriminde Yapılan Kabuller [10]. 
 

Yüksek basınç türbini giriş sıcaklığı 600 oC 
Yüksek basınç türbin giriş basıncı 15 MPa 
Yüksek basınç türbin çıkış basıncı 4 MPa 
Düşük basınç türbin giriş sıcaklığı 600 oC 
Düşük basınç türbin çıkış sıcaklığı 376 oC 
Düşük basınç türbin giriş basıncı 4 MPa 
Kondenser giriş basıncı 10 kPa 
Açık besi suyu ısıtıcısı giriş basıncı 0,5 MPa 
Kapalı besi suyu ısıtıcısı giriş basıncı 4 MPa 

 
 
Tablo 4.Rankine Çevriminde Yapılan Verim Kabulleri [11] 
 

Türbin verimi 0,97 
Pompa verimi 0,71 
Çevrimin ısıl verimi 0,40 

 
Açık besi, kapalı besi, karıştırma odası, türbin sistemi ve pompa sistemi için madde ve enerji 
denklikleri aşağıda gösterilmektedir. Enerji ve kütle eşitlikleri denklemlerinde kullanılan 9 ısı 
değiştiricisinden elde edilen buharın kütlesel debisi anlamına gelmektedir. 
 
Açık besi suyu ısıtıcısının kütle ve enerji denklikleri Şekil 7 göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

 
Şekil 7.Açık besi suyu ısıtıcısı 

 
Kütle eşitliği: 12 + 2= 3           (14) 
Enerji eşitliği: 9 (z) h12 + 9 (1-y-z) h2= 9(1-y) h3           (15) 
  
Kapalı besi suyu ısıtıcısının şematik gösterimi Şekil 8’de verilmiştir ve eşitlik 16 ve 17 Şekil 7 
kullanılarak elde edilmiştir. 

 
Şekil 8. Kapalı besi suyu ısıtıcısı 

 
Kütle eşitliği: 14 + 4= 5 + 6                                                                                                      (16) 
  
Enerji eşitliği: 9h14+ 9(1-y)h4= 9 (1-y) h5 + 9 (y) h6       (17) 
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Karıştırma odası kütle ve enerji denklikleri Şekil 9 yardımıyla elde edilmiştir. 
 

 
Şekil 9. Karıştırma odasının şematik gösterimi 

 
Kütle eşitliği: 5+ 7 = 8      (18) 
Enerji eşitliği: 9 (1-y)h5+ 9(y)h7= 9h8      (19) 
  
Aşağıdaki alçak ve yüksek basınç türbinlerinin kütle ve enerji denklikleri Şekil 10 ile oluşturulmuştur. 

 
Şekil 10. Alçak basınç ve yüksek basınç türbinlerinin şematik gösterimi 

 
Aşağıdaki alçak ve yüksek basınç türbinlerinin kütle ve enerji denklikleri Şekil 10 ile oluşturulmuştur.
  
Kütle eşitliği: 9+ 11 = 10+ 12+ 13      (20) 
Enerji eşitliği: turb, out= 9(h9-h10)+ 9(1-y)(h11-h12)+ 9(1-y-z)(h12-h13)        (21) 
  
Pompa sisteminin enerji ve kütle eşitlikleri şekil 11 kullanılarak yapılmıştır. Rankine çevrim dışında 
kalan pompalar eşitliklere dahil edilmemiştir. 

 
 
Şekil 11. Pompa I, Pompa II ve Pompa III ün şematik gösterimi 

 
Enerji eşitliği: pump, total= 9[(1-y-z) pump,1 + (1-y) pump,2 +y pump,3    (22) 
Kütle eşitliği: 1 = 2          (23) 

3= 4             (24) 
6 = 7           

 (25) 
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3. Analiz Sonuçları ve Bulguların Değerlendirilmesi 
 
Tablo 5’te santralden 1 MW elektrik çıktısı elde etmek için gerekli olan ortalama DNI değeri, bölgeye 
gelen maksimum DNI, kolektörlerin kapladığı toplam alan ve güneş enerjisinin ısı transfer sıvısına 
aktarılma oranı listelenmiştir. 
 
Tablo 5.Güneş tarlası kısmında elde edilen sonuçlar I 
 

Dizayn DNI (W/ m2) 493 
Maksimum DNI (W/m2) 820 

Toplam Kolektör Alanı (m2) 8228 
Güneş Enerjisinin Termal Enerjiye Dönüşme Verimi 0,35 

 
Dizayn ve maksimum koşullar altında güneş alanı kısmında elde edilen ısıl enerji değerleri Tablo 6’da 
listelenmiştir. 
 
Tablo 6.Güneş tarlası kısmında elde edilen sonuçlar II 
 

Isı Değerleri Tasarım Şartları Maksimum Koşul Altında 
QSOL(kW) 6747 11700 
QOPT (kW) 4129 7349 
QRCV (kW) 2617 4351 
QTHR (kW) 256,2 256,2 
QHTF(kW) 2361 4095 

QSTORAGE (kW) 1734 - 
 
Isı transfer sıvısı olarak kullanılan Terminol VP-1 ve termal depolama malzemesi olarak kullanılan 
erimiş tuz ( %60 NaNO3 - %40 KNO3) ile ilgili bulunan değerler Tablo 7’de listelenmiştir. 
 
Tablo 7.Isı transfer sıvısı ve termal depolama malzemesi ile ilgili bulgular 
 

Isı transfer sıvısının kütlesel debisi (kg/s) 10,68 
Termal depolama malzemesinin kütlesel debisi (kg/s) 4,28 

Termal depolama malzemesinin kütlesi (kg) 33,66 
Depolama kapasitesi (saat) 6 

 
Rankine çevriminde çalışma sıvısı olarak kullanılan suyun sıcaklık ve basınç değerlerine karşılık gelen 
termodinamik özellikleri EES programı ile bulunmuştur ve Tablo 8’de listelenmiştir. Pompalarda 
harcanan güç, kondenserden atılan ısı ve net,brüt güç değerleri Tablo 9’da listelenmiştir. 
 
Tesisteki ekipmanların ekserji akımı To=25 oC ve Po=1atm referans koşullarına göre belirlenmiş olup, 
güç ünitesinde bulunan 15 durum için kütlesel debi, faz, entalpi ve entropi değerleri EES programı 
vasıtası ile hesaplanmıştır, bu değerler Tablo 8’de yer almaktadır. 
 
Kondenserden atılan ısı enerjisi çok yüksektir ve bu ısı soğutma kulesinde veya santralin içindeki bazı 
prosesler için kullanılabilir. Santralde bulunan ısı değiştiricilerinin basınç kayıpları ihmal edilmiştir ve 
santralin çalışmasında harcanan en büyük güç pompalarda harcanmaktadır. Günde 6 saat depolama 
süresi Haziran ayının ortalama bir günü için elde edilmiştir. Haziran ayı kuzey yarım kürede bulunan 
ülkeler için güneş ışınlarının en şiddetli geldiği ay olarak düşünülürse bu santralin, diğer aylarda günde 
6 saat depolama kapasitesine ulaşabilmesi mümkün değildir. Kolektörün termal verimi yani üzerine 
gelen güneş ışınlarını ısı transfer sıvısına aktarma oranı olan %35 değeri, diğer çalışmalar göz önüne 
alındığı zaman düşüktür ancak bu değer 1 MW e sağlamamız için yeterli gelmiştir, tesisin toplam 
verimi olan %14 değeri literatürle uyuşmaktadır. Kolektör-alıcı düzeneği enerji kayıplarının en çok 
olduğu yerdir, bu nedenle gerekli iyileştirmelerin bu kısımda yapılması çok önemlidir. Güneş 
tarlasındaki kolektörlerde enerji kayıpları çok fazladır, kolektör sayısının artırılması ve düzenlenmesi 
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enerji verimliliğini artırabilir. Alıcıların çevreye olan ısı aktarımı nedeniyle de kayıplar meydana 
gelmektedir. Bu nedenle alıcı tüpün malzemesinin veya uzunluk ve çapının değiştirilmesi, alıcının 
enerji verimliliğini artırabilir. Güneş tarlası kısmındaki ısı transfer sıvısının kolektöre giriş sıcaklığı, besi 
suyu ısıtıcılarının sayısı artırılarak yükseltilebilir. Doğrudan buhar üretme teknolojisinin kullanılması 
yani,güneş tarlasındaki ısı transfer sıvısının ve Rankine çevrimindeki çalışma sıvısının su olarak 
seçilmesi ve Rankine çevrimi yerine organik Rankine çevriminin (ORC) kullanılması santral verimini 
arttırabilir. 
 
Tablo 8.Rankine çevriminde kullanılan çalışma sıvısının termodinamik özellikleri 
 
Hal 
 
 

Tanım Faz Sıcaklık 
( oC) 

Basınç 
(kPa) 

Entalpi 
(kJ/kg) 

Entropi 
(kJ/kg) 

Kütlesel 
Debi 
(kg/s) 

Özgül 
Ekserji 
(kJ/kg) 

Enerji 
Akımı 
(kW) 

Ekserji 
Akımı 
(kW) 

0 - ÖH* 25 101,33 104,8 0,3669 - - - - 
1 Kondenser 

Çıkışı 
DS** 45,82 10 191,8 0,6493 0,2597 79,83 79,93 20,76 

2 Pompa 1 
Çıkışı 

SS*** 45,83 500 192,3 0,6493 0,2597 80,43 80,43 20,89 

3 Açık BSI 
Çıkışı 

DS 151,9 500 640,09 1,861 0,3087 498,2 498,2 153,8 

4 Pompa 2 
Çıkışı 

SS 152,3 4000 643,92 1,861 0,3087 502 502 155 

5 Kapalı BSI 
Çıkışı 

SS 250 4000 1087,4 2,793 0,3087 919,8 919,8 284 

6 Pompa 3 
Girişi 

DS 250,4 4000 1087,4 2,796 0,06583 921,6 921,6 60,68 

7 Pompa 3 
Çıkışı 

SS 253,2 15000 1101,2 2,772 0,06583 936 936 61,62 

8 Karıştırma 
Odası 
Çıkışı 

SS 250,5 15000 1089,8 2,772 0,3746 923,1 923,1 345,8 

9 YB Türbin 
Girişi 

KB**** 600 15000 3155 6,677 0,3746 3319 3319 1243 

10 YB Türbin 
çıkışı 

KB 376 4000 3155 6,682 0,3746 2893 2893 1084 

11 AB Türbin 
Girişi 

KB 600 4000 3674,9 7,369 0,3087 3394 3394 1048 

12 Açık BSI 
Girişi 

KB 275,5 500 3014,8 7,369 0,04904 2733 2733 134 

13 Kondenser 
Girişi 

DS 45,82 10 2335,7 7,369 0,2597 2055 2055 533,7 

14 Kapalı BSI 
Girişi 

KB 376 4000 3156 6,882 0,06583 2893 2893 190,5 

15 Ara Isıtıcı 
Girişi 

KB 376 4000 3156 6,882 0,3087 2893 2893 893,2 

*Ölü Hal 
**Doymuş Sıvı 
***Sıkıştırılmış Sıvı 
****Kızgın Buhar 
 
 
Tablo 9. Rankine çevrimindeki güç değerleri 
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Net Güç 944,5 kW 
Brüt Güç 981,9 kW 
Brüt Verimlilik 0,4158 
Kondenserden Atılan Isı 556,6 kW 
Pompa 1’de harcanan güç 0,6972 kW 
Pompa 2’de harcanan güç 5,386 kW 
Pompa 3’te harcanan güç 19,4 kW 

 
SONUÇ 
 
Optimum yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (YGE) tasarımı, güneş ışınlarını alıcı boruya en iyi şekilde 
yansıtmak için yüksek yansıtma özellikli aynalardan oluşmaktadır. İdeal bir alıcı tüpün, enerjisini ısı 
transfer sıvısına verimli bir şekilde aktarabilmesi için düşük konveksiyon ve iletim kayıplarına sahip 
olması gerekir. Bir güneş tarlası, parabolik oluk kolektör, Fresnel aynalı yansıtıcılar, parabolik çanak 
tipi kolektör veya güneş kulesi sistemlerinden oluşur. Parabolik oluk güneş kolektörleri, günümüzde 
güneş enerji termik santrallerde kullanılan en yaygın kolektör çeşididir. Bu çalışma, Aydın, Nazilli’de 
termal depolama birimine sahip 1 MW elektrik çıkışlı güneş termik santralinin analizini sunmaktadır. 
204 o C ile 305o C arasında çalışan Terminol VP-1, ısı transfer sıvısı olarak kullanılmıştır. Isı transfer 
akışkanının kütlesel debisi 10.68 kg/s olarak bulunmuştur. Sıcak ve soğuk tanktaki termal depolama 
malzemesinin (erimiş tuzun) kütlesel debisi 4.28 kg/s’dir ve sıcaklık aralığı 265 oC ile 565oC 
arasındadır.Termal depolama, güç ünitesi girişinde bulunan ısı değiştiricisi girişinde 2361 kW’lık termal 
enerji ile geceleri de 944,5 kWe net çıkışını karşılamak için 6 saatlik bir depolama olanağı sağlar. 
Tesisin toplam verimi %14 kabul edilerek, kolektörün termal verimliliği %35, ve Rankine çevriminin 
brüt verimi %41.58 olarak hesaplanmıştır. 
 
 
SEMBOLLER VE KISALTMALAR 
 
Semboller Açıklamalar 
Cp Özgül ısı (kJ/kg.K) 

 

Ekserji akımı (kW) 
H Entalpi (kJ/kg) 

 

Kütlesel debi (kg/s) 

 

Isı akımı (kW) 
P  Basınç (kPa) 
s  Entropi (kJ/kgK) 
T  Sıcaklık( K ya da oC) 

 Güç (kW) 
η Verim 
Ψ  Özgül ekserji (kJ/kg) 
ɵ  Güneş ışınları ile kolektör yüzeyinin normali arasındaki açı 
ϒ  Güneş ışınlarının yatay düzlemdeki izdüşümü ile güney yönü arasındaki açı 
α. Yükseliş açısı 
ɵT. Geliş açısının yatay bileşeni 
ɵL. Geliş açısının dikey bileşeni 
QSOL. Kolektörlerin üzerine gelen güneş enerjisi 
A c. Toplam kolektör alanı 
QRCV. Alıcı borular üzerine yoğunlaştırılan termal enerji 
QOPT. Güneş kolektörünün optik kayıpları 
QTHR. Alıcı boru üzerindeki toplam ısıl kayıp 
η OPT, R  Referans optik verimliliği. 
η  SHD Gölge verimliliği. 
η CLN Ayna ve cam tüp temizlik verimliliği. 
η END Geometrik uç kaybı optik verimliliği. 
F Kolektörün odak uzaklığı 
L Kolektörün uzunluğu 
R Kolektörlerin arasındaki sıra mesafesi 
W  Kolektör genişliği 
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Kısaltmalar Açıklamalar 
YGE Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi 
BSI Besi suyu ısıtıcısı 
ORC Organik Rankine çevrimi 
PTC Parabolik Oluk Kolektör 
LFR Fresnel Aynalı Yansıtıcılar 
IAM 
SM 

Gelme Açısı Düzenleyicisi 
Depolama Malzemesi 
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ÖZET 
 
Bina sektörü, birincil enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Bu kapsamda, her geçen gün sayıları 
giderek artan üniversite yapıları, cazip enerji tasarrufu fırsatlarını sunmaktadır. Üniversiteler, içerdikleri 
bölümlere, fakültelere,  vs. bağlı olarak (içerisinde hastane veya yoğun enerji kullanan ünitelerin 
varlığına) farklı enerji tüketim değerlerine sahip olabilirler. Öte yandan, yüksek kullanım alanlarına 
sahip binaları içerdiklerinden, toplam enerji tüketimi önemli boyutlarda olmakta ve bu nedenle 
sertifikalı bir enerji yöneticisinin bulunması gerekli olmaktadır. Burada önemli olan, yasal zorunlulukları 
karşılamak üzere, salt bir enerji yöneticisinin atanmasından öte, üniversitelerde enerji yönetim 
sistemlerinin oluşturulması ve sürekli bir iyileşmenin sağlanıp devam ettirilmesiyle,  gelecek için daha 
iyi bir çevrenin bırakılmasıdır. 
 
Bu çalışmada, öncelikle enerji yönetim sistem standardına kısa bir giriş yapıldı. Daha sonra, 
üniversiteler için enerji yönetim sistem standardı sertifikalandırılmasının nasıl oluşturulacağı, bu 
kapsamda izlenecek adımlar, yapılacak işler, teknik ve idari işlerinin yürütülme süreci ele alındı. Son 
olarak, bu süreçte karşılaşılacak bazı zorluklar ve çözüm önerileri sunuldu. TS EN ISO 50001:2011 
Sertifikasını ülkemizde ilk alan Yaşar Üniversitesi’nin bu konudaki bilgi ve deneyimlerinin,  bu alanda 
çalışanlara çok yararlı olacağı yazarlar tarafından beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Enerji Yönetimi, Enerji Yönetim Sistem Standardı, ISO 50001 Sertifikası,  
Sürdürülebilirlik, TS EN ISO 50001, Üniversiteler. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The building sector accounts for a significant share of primary energy consumption. In this regard, 
university buildings, of which numbers have increased gradually, offer attractive energy saving 
opportunities. Universities may have different energy consumption values depending on their 
departments, faculties etc. (availability of hospitals or other extensive energy consumption units). On 
the other hand, total energy consumption of universities is at a significant level, and hence, 
assignment of a certified energy manager is needed because they include buildings with large surface 
areas.  It is more important to leave a better environment for future by establishing energy 
management system structures at universities, and maintaining and sustaining continuous 
improvement rather than to assign an energy manager for fulfilling legal requirements.  
 
In this study, a brief introduction to energy management system standard was given first.  It was then 
treated how energy management system standard certification for universities would be established, 
the steps to be taken in this context, the tasks to be made, and the process for performing technical 
and administrative tasks. Finally, challenges to be faced in the process and their solution suggestions 
were presented. The authors expect that knowledge and experience in this topic of Yasar University, 
which achieved TS EN ISO 50001:2011 certification as the first university in our country, will be very 
beneficial to those working in this field.   
 

Sustainable Energy Management at Universities 
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Key Words: Energy Management, Energy Management System Standard, ISO 50001 Certification, 
Sustainability, TS EN ISO 50001, Universities.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Haziran 2011’de “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Standardı” yayınlanmıştır [1]. Bu standardın 
dünya çapında sertifikalandırılmasının yapıldığı yerlerin sayısı, Eylül 2011’de 21 iken, Mart 2013’de 
2200’e çıkmış,  Mart 2013-Mayıs 2014 sürecinde (14 aylık süreçte) % 234 artış göstermiş ve 30 Mayıs 
2014 tarihinde 7345’e (sertifika sayısı ise 3518’e)  ulaşmıştır. Anılan tarihte, Almanya 3441 sayısı ile 
başı çekmiştir. Bunu 973 ile ikinci sırada Fransa, 120 (sertifika sayısı 84) ile onuncu sırada ülkemiz ve 
62 ile Amerika Birleşik Devletleri izlemiştir. Bu değerler, standardın ne denli hızlı geliştiğini açıkça 
ortaya koymuştur [2]. Bu çerçevede, EN ISO 50001 (2011) standardı esas alınarak, 21 Şubat 2013’de,  
TS EN ISO 50001:2011 olarak ülkemizde yayınlanmıştır [3]. Bu standart, gönüllü global yönetim 
sistem standardı olup, kalite ve çevre yönetim sistem standartlarında olduğu gibi, performansın sürekli 
iyileştirilmesi esasına dayanır [4].  
 
Üniversitelerde enerji yönetim sistemlerinin oluşturulmasına yönelik girişimler, 1998 yılına gider. 
Anılan yılda yapılan bir çalışmada [5],  bazı üniversitelerin yıllık enerji tüketimleri 8000 ton eşdeğer 
petrol (TEP)dan büyük oldukları ve herhangi bir enerji yönetim sistemi olmadığı ortaya konmuştur. 
Oysa o yıllarda, yıllık enerji tüketimi 2000 TEP’den fazla olan endüstriyel işletmeler için enerji 
yöneticisi bulundurulması söz konusuydu. 1998’den 2016 yılına kadar, üniversite yapılarında enerji 
verimliliği sağlanmasına yönelik sınırlı çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bugün gelinen noktada, 5 
Ocak 2016 tarihinde, Yaşar Üniversitesi, TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistem (EnYS) 
Standardı belgesini ülkemizde alan ilk üniversite olmuştur [6].  
 
Bu çalışmanın amacı; Yaşar Üniversitesi’nde kazanılan bilgi ve deneyiminin paylaşılarak, EnYS 
standardı belgesi alan üniversitelerin sayısının artmasına katkı koymaktır. Bu çerçevede, çalışmanın 
yapısı şu şekilde organize edilmiştir: Öncelikle, EnYS standardı kısaca tanıtılacaktır. Daha sonra, 
sürdürülebilirlik ve enerji yönetimi arasında ilişki ele alınacaktır. Son olarak, Yaşar Üniversitesi’nde 
EnYS standardı belgesinin alınma süreci ele alınacaktır.  
 
 
 
 
2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ 
 
2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan hızlı teknolojik büyümenin ekolojik denge üzerinde yarattığı 
sorunların farkına varılması ve kalkınma ile çevre arasındaki bağlantıların ortaya çıkmasıyla başlayan 
tartışmalar 1970’lerin ikinci yarısında Sürdürülebilir Gelişme kavramının şekillenmesine neden 
olmuştur. 1983 yılında Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 
tarafından sürdürülebilir gelişme, ″karar vermede ekonomik ve ekolojik düşünceleri bütünleştirme 
ana teması ile bugünün gereksinimlerini ve beklentilerini geleceğin gereksinim ve 
beklentilerinden ödün vermeden karşılamanın yollarının aranması″ olarak tanımlanmıştır [7]. 
 
Yeni bir kavram olmayan sürdürülebilirlik, şu anda yaşayan kuşakların, gelecek kuşaklar için çevresel 
sorumluluklarını tanımlamanın yeni bir anlatım şeklidir. Astrofizikçi Robert Gilman, toplumun, 
ekosistemin ya da devam eden herhangi bir sistemin ana kaynakları tüketmeden belirsiz bir 
geleceğe dek işlevini sürdürmesini sürdürülebilirlik olarak tanımlamıştır [8]. 
 
Artan nüfus, büyüyen kentler, baş döndürücü hızla gelişen teknoloji ve yükselen hayat standardını 
yakalama çabaları sonucu birincil enerji kaynaklarına ve elektrik enerjisine olan ihtiyaçta giderek 
artmaktadır. Buna karşılık enerji kaynak rezervlerinin her geçen gün azalması, artan enerji tüketime 
paralel olarak çevresel sorunların ve enerji maliyetlerinin artması, dünya için çözülmesi en acil 
sorunlardan birisidir. Bu çevresel sorunlar hava, su ve toprakların kirlenmesi, ormanların yok olması, 
ozon tabakasının delinmesi, asit yağmurları ve sera gazı etkisiyle iklim değişimlerinin yaşanmaya 
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başlamasıdır [9].Tüm bu sorunların geleceğin gereksinim ve beklentilerinden ödün vermeden 
olarak yapılan tanımın gerçekleşmesini olanaksız hale getireceği açıktır. 
 
Şekil 1’de yıllara göre enerji kaynaklı sera gazı türlerinin salınımlarını gösteren grafik görülmektedir. 
Bu grafikten de görüleceği üzere farklı sera gaz türleri içerisinde enerji üretimi nedeniyle salınan en 
önemli sera gazı CO2’dir [10].   

 

 
Şekil 1. Enerji kaynaklı sera gazı salınımları miktarı.   

 
Şekil 2’de ise 1990 yılı ile 2014 yılı arasında salınan CO2 miktarının sektörlere göre dağılımı 
görülmektedir. Karbondioksitin yaklaşık üçte birlik kısmı enerji üretimi sırasında, diğer üçte birlik kısmı 
ise binalarda yaşamın devam etmesi ve endüstrideki üretim süreçleri sırasında ortaya çıkmaktadır[10].     
 

 
Şekil 2. Karbondioksitin salınımının sektörlere göre dağılımı. 

 
Bina ve endüstride enerji yönetimi gerçekleştirildiğinde ortaya çıkan daha az enerji tüketimi öncelikli 
olarak daha az enerji üretilmesi gerekliliği ile sonuçlanacaktır. Böylece, hem bina ve endüstriyel 
süreçlerde, hem de enerji üretimi aşamasında daha az CO2 salınımı sağlanmış olacaktır.   
 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (International Energy Agency-IEA) Kasım 2015’de yapılan yönetim 
toplantısında güncellenen Planlanan Ulusal Belirli Katkı Senaryoları’na (Intended Nationally 
Determined Contributions- INDCs) göre, 2030 yılına kadar, 1990 yılı değerlerine göre CO2 salınımında 
%40 azalma sağlanması hedefi konmuştur. Bu hedef, bölgelere göre belirlenmiş ve Şekil 3’de 
azalması beklenen mega ton CO2 salınım değerleri ile birlikte, bu azalmanın hangi yöntemlerle 
olacağı da verilmiştir. Söz konusu yöntemler aynı olmakla birlikte, bölgelerin toplumsal, kültürel, 
coğrafi, jeolojik ve jeopolitik yapılarına göre farklı oranlarda gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Bu 
yöntemlerin en önemli iki tanesi yenilenebilir kaynakların kullanımı ile enerji verimliliği çalışmalarıdır. 
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Sera gazı salınımını azaltma konusunda verimlilik çalışmalarının en az yapılması önerilen bölge Orta 
Doğu olup salınımdaki azalma yaklaşık %15, en fazla yapılması önerilen bölge ise Çin olup yaklaşık 
%75 civarındadır. Orta Doğu bölgesi için önerilen rakam 553 Mega ton olup bunun %15’i 83 Mega ton 
yapmaktadır. Bu oran bile sürdürülebilirlik kavramı için çok önemli bir değerdir [10]. 

 
Şekil 3. Karbondioksit salınımının azaltılmasının bölgelere ve kullanılacak yöntemlere göre dağılımı. 

 
Sürdürülebilirlik kavramı ile enerjiyi birlikte yorumladığımızda,  birincil enerji kaynakları kullanılarak 
yapılan enerji üretiminde yüksek verimli çevre dostu yeni teknolojilerin kullanımı, yenilenebilir 
kaynakların kullanımına ağırlık verilmesi, termik bazlı elektrik üretiminde atık enerji olan ısıyı 
değerlendiren kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması sürecin 
karşımıza çıkan ilk adımıdır. Eğitim ile toplumun duyarlılığının arttırılması ve işletmeler (hizmet binaları 
ve endüstri) bazında enerji verimliliği odaklarının belirlenmesi ve uygulanması şeklinde 
özetlenebilecek enerji yönetim sistem standartlarının kullanılması ise diğer ve belki de en önemli 
adımıdır [11]. 
 
Dünya Enerji Konseyi’nin (World Energy Council) her yıl yayınladığı enerji üçlemesi (energy trilemma 
index)  indeksi 2016 yılı içinde yayınlanmıştır. Enerji üçlemesi olarak tanımlanan Şekil 4’de görüldüğü 
gibi, enerji güvenliği (güvenirliliği ve yeterliği), enerji hakkaniyeti (ulaşılabilirliği ve finanse edilebilirliği) 
ve çevresel sürdürülebilirliği (yenilenebilir ve düşük karbon kaynakların kullanımı ve enerji verimliliği 
çalışmaları)  açısından değerlendirilmesidir [12]. 
 

 
Şekil 4. Enerji üçlemesi. 
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125 ülkenin yer aldığı 2016 indeksinde Danimarka, İsviçre, İsveç, Hollanda, Almanya, Fransa, Norveç 
ve Finlandiya ilk sekiz sırayı alırken, İngiltere 11nci, Amerika Birleşik Devletleri 14ncü, Kanada 22nci, 
Japonya 30ncu ve Türkiye 46ncı sırada yer almaktadır. Ülkemizin son üç yıllık değerlendirmesi Şekil   
5’de görülmektedir. Yapılan değerlendirmeye göre, 2015’de bir derece yükselen ülkemizin indeksi 
maalesef 2016’da tekrar 46ncı sıraya gerilemiştir[12].  
 

 
 

 Şekil 5. Enerji üçlemesi Türkiye değerlendirmesi. 
 
Sonuç olarak sürdürülebilirlik direk olarak çevrenin (doğanın) korunmasıyla ilişkilidir ve enerji yönetimi 
ile direk bağlantılıdır. Enerji ve çevre arasındaki yakın ilişki ise, enerji yönetimi konusunu gündeme 
taşır. Enerji kullanımı ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarından kaçınan pasif (sıfır enerji veya yeşil) 
bina dizaynlarına yönelerek, binalarda ve endüstride enerji verimliliğine önem vererek, düşük karbon 
emisyonlu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek sürdürülebilirlik güvence altına alınabilir. Enerji 
verimliliği ise ancak uygulandığı alana göre farklılık gösterecek olan farklı enerji yönetim uygulamaları 
ile gerçekleştirilebilir.  
 
 
 
 
3. ENERJİ YÖNETİM SİSTEM STANDARDINA GENEL BİR BAKIŞ 
 
Aslında, EnYS standardı, aynı bir bilgisayarda olduğu gibi (yazılım ve donanım olmak üzere), Şekil 
6’da gösterildiği gibi [5], yönetime ve tekniğe ait, iki ana kısımda olmak üzere, PUKÖ (Planla, Uygula, 
Kontrol et, Önlem al) çevrimine dayanan ve sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır.  Zorunlu bir standart 
değildir [4].  

 

 
Şekil 6. Enerji yönetim sistemi (Kaynak [5]’den adapte edildi). 
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Bu standart, esas itibariyle, Şekil 7’de gösterildiği gibi, önemli altı ana yapı taşından oluşmaktadır [4]. 
Bu ana yapı taşları, ilgili standardın, 4 no’lu maddesinde ele alınmıştır [3].  Aslında, ISO 50001 bir aile 
olup, bu ailenin üyeleri, diğer alt standartlarda ele alınmıştır [13, 14]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Şekil 7. EnYS standardının ana yapı taşları [4]. 

 
Aşağıda, soru-cevap şeklinde, EnYS’nin anlaşılmasına katkı koyulmaya çalışılmıştır [15]:  
 
S1. TEP neyi ifade eder? 
C1. TEP, enerjinin ölçülmesi için bir birim olup, bir ton ham petrolün yakılmasıyla ortaya çıkan enerji 
miktarı olarak tanımlanır. Yaklaşık olarak 42 Gigajoule (GJ)dür. 

S2. Enerji tüketimi ile enerji kullanımı arasındaki fark nedir? 
C2. Enerji kullanımı; havalandırma, aydınlatma, ısıtma, soğutma, nakliye ve proses hatları gibi 
enerjinin sağlanma yolu veya şekli iken enerji tüketimi sağlanan enerji miktarını ifade eder.  

S3. Enerji verimliliği ne demektir? 
C3. Bir faaliyet, mal, hizmet veya enerji çıktısı ile enerji girdisi arasındaki oran veya diğer nicel 
bağlantıdır.  

S4. Enerji performansının üç kilometre taşı nelerdir? 
C4. Bunlar;  enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimidir.  

S5.  Enerji yönetim sistemi (EnYS) nedir?  
C5. EnYS, bir kuruluşun, enerji yönetim eylemlerine ve enerji performans iyileştirmelerine sistematik 
olarak ulaşarak sürdürebilmesini mümkün kılan bir dizi birbirini etkileyen işlemlerdir. EnYS, sürekli 
iyileştirme için Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al-Düzelt modeline dayanır. 

S6. Bir işletme veya kuruluş olarak neden EnYS’ni kurmak isteriz? 
C6.  

• Sürdürülebilirlikte liderliğimizi göstermek, 
• Kurumsal sosyal sorumluluğumuzu görsel olarak göstermek,  
• Enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanmak, 
• Enerji giderlerimizi azaltmak (tasarruf sağlamak) ve 
• Sera gazı emisyonları ve diğer çevresel etkileri düşürmek için istiyoruz.  

S7. EnYS’nin oluşturulmasıyla bize ne tür katkılar sağlanacaktır? 
C8.  

• Enerji performansımızı sürekli iyileştirmek için sistematik bir yaklaşım oluşturulacaktır. 
• İş amaçlarımız doğrultusunda enerji performansı iyileştirmelerimiz için kaynaklar 

düzenlenecektir.  
• İşletme veya kuruluşumuzda enerji verimliliklerimiz artacaktır. 
• İşletmemiz veya kuruluşumuzdaki insanların enerji farkındalığı ve sorgulaması artacaktır.  
• Enerji verimliliği günlük etkinliklerimize entegre edilebilecektir.  
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S9.  Enerji yönetim sistemini olan ve olmayan kuruluşlar arasında ne tür farklılıklar vardır? 
C9. Şekil 8’de açıklanmıştır.  

 
Şekil 8. EnYS olan ya da olmayan iki kuruluşun kıyaslanması. 

 
S10. EnYS etkinliklerinde başka kimler yer almaktadır? 
C10. Ancak şunu lütfen unutmayınız: 
HERKES çalışma alanlarındaki enerji farkındalığından ve enerjinin yönetiminden sorumludur. 

S11. Ne tür önemli bilgiye ihtiyacınız vardır? 
C11. Aşağıda belirtildiği gibi. 

• Enerji Politikası: Üst yönetim tarafından taahhüt edilip herkese duyurulmalı.   
• Önemli Enerji Kullanımları: Bizim ana enerji-tüketim (kullanım) faaliyetlerimiz ve 

ekipmanlarımız ve/veya iyileştirme için en iyi fırsatlarımız 
• Enerji Amaç ve Hedeflerimiz: Düzenlediğimiz enerji performans iyileştirme amaçlarımız (Şekil 

9). 
 

 
Şekil 9. Enerji politikası, enerji amacı ve enerji hedefi tanımları. 

 
S12. İşletme veya kuruluşumuzun enerji hedefi nedir? 
C12. Örneğin: 2015 yılının enerji referans noktasına göre enerji performansımızı % 3 iyileştirmek.   

S13. Enerji politikamız var mı? 
C13. Evet.   
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S14. Önemli enerji kullanımlarını (ÖEK) niçin göz önüne almamız gereklidir? 
C14. Önemli Enerji Kullanımları: 

• Enerji yönetimi için önceliklerin oluşturulmasında ve 
• Kaynakların paylaştırılmasında 

 yardımcı olur. 
 Enerji Yönetim Sisteminde: 

• Personelin yetkinliğinin (yeterliliğinin) ve eğitilmesinin, 
• İşletme kontrollerinin yürütülmesi ve  
• İzleme ve ölçmenin sağlanmasıyla, önemli enerji kullanımlarımız yönetilmek zorundadır.  

S15. İşletme veya kuruluşumuzdaki üç ÖEK nelerdir? 
C15. Örneğin: Y-Blok’ta bulunan, soğutma grubu, kazanlar ve büyük kapasiteli klima santralidir.  

S16. Eylemleriniz niçin önem oluşturmaktadır? 
C16. Şekil 10’da gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 10. Prosedürü izlemenin ya da izlememenin etkileri. 

 
S17. Enerji performansımızın iyileştirilmesiyle ne tür yararlar elde edeceğiz? 
C17.  
Enerji tüketimimizin azaltılması: 

• Enerji giderlerimizin azaltılma potansiyeli 
• Doğal kaynaklarımızdan tasarruf artışı potansiyeli 

Enerji verimliliğimizin artırılması: 
• Daha az enerjiyle aynı miktarda ürün üretmemiz 
• Aynı enerji miktarıyla daha fazla ürün üretmemiz 

Sera gazı emisyonlarımızın ve diğer çevresel etkilerimizin azaltılması:  
• Uzun süreli iş risklerimizin ve yükümlülüklerimizin azaltılması 
• Mevzuat (düzenleme) giderlerimizin azaltılma potansiyeli 

 
 
 
 
4. ÜNİVERSİTELERDE ENERJİ YÖNETİMİ: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI 
 
Yaşar Üniversitesi’nde TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) belgesini alma süreci 
11 Aralık 2014 tarihinde Genel Sekreterimiz ‘in odasında yapılan bir toplantı ile başlamıştır. 
Toplantının ardından gerekli görevlendirmeler yapılarak 5 akademik ve 7 teknik personelden oluşan 
bir enerji yönetim ekibi (EYE) oluşturulmuştur. Genel Sekreter Yardımcımız üst yönetim temsilcisi 
olarak atanmış ve aynı zamanda da EYE’nin başkanlığı görevini üstlenmiştir.  
 
EYE’nin oluşturulmasından sonra, TS EN ISO 50001:2011 EnYS Belgesi alım sürecinin tüm üniversite 
genelinde daha sağlıklı yürütülmesi için üniversitenin tüm idari birimlerini ve öğrenci topluluğu 
temsilcisini içeren bir Enerji Verimliliği ve Yönetimi Koordinasyon Kurulu (EVYKK) oluşturulmuştur. 
EYE ve EVYKK’yı gösteren organizasyon şeması Şekil 11’de sunulmaktadır.  
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Şekil 11. Organizasyon şeması. 

 
EVYKK, EnYS Belgesi alım süresince her ayın son Cuma günü olmak üzere her ay toplanarak, 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı, yeni yapılacak işlerin planlanması için gerekli kararların 
alınması, daha önceki toplantılarda alınan kararların ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi gibi 
çalışmalar yapılmıştır. EYE ekibi ise haftalık periyodlarda toplanarak toplamda 26 toplantı yapmıştır. 
Süreç içerisinde EVYKK ve EYE’nin yaptığı toplantı bilgileri Tablo 1 ‘de verilmektedir.   
 
Tablo 1. Yapılan EVYYK ve EYE toplantıları 
No Toplantı Adı Tarih No Toplantı Adı Tarih 
1 EVYKK-1 11.12.2014 20 EYE -6.3 24.07.2015 
2 EVYKK-2 28.01.2015 21 EYE -6.4 28.07.2015 
3 EYE-2.1 23.02.2015 22 EVYKK-7 31.07.2015 
4 EVYKK-3 26.02.2015 23 EYE -7.1 06.08.2015 
5 EYE -3.1 03.03.2015 24 EYE -7.2 13.08.2015 
6 EYE -3.2 13.03.2015 25 EYE -7.3 20.08.2015 
7 EYE -3.3 17.03.2015 26 EYE -7.4 25.08.2015 
8 EYE -3.4 25.03.2015 27 EVYKK-8 28.08.2015 
9 EVYKK-4 27.03.2015 28 EYE -8.1 08.09.2015 
10 EYE -4.1 03.04.3015 29 EYE -8.2 15.09.2015 
11 EYE -4.2 15.04.2015 30 EYE -8.3 22.09.2015 
12 EYE -4.3 21.04.2015 31 EVYKK-9 25.09.2015 
13 EVYKK-5 24.04.2015 32 EYE -9.1 13.10.2015 
14 EYE -5.1 29.04.2015 33 EYE -9.2 27.10.2015 
15 EYE -5.2 06.05.2015 34 EVYKK-10 * 09.11.2015 
16 EYE -5.3 27.05.2015 35 EYE -10.1 17.11.2015 
17 EVYKK-6 29.05.2015 36 EYE-10.2 24.11.2015 
18 EYE -6.1 19.06.2015  TSE TETKİK 22-24.12.2015 
19 EYE -6.2 17.07.2015 37 EVYKK-11 25.12.2015 
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Yapılan EVYYK ve EYE toplantılarının sayısı, toplantılarda alınan kararlar bu kararların 
gerçekleştirilme yüzdeleri gibi istatistikler Tablo 2’de sunulmuştur.  
 
Tablo 2. EVYKK ve EYE toplantı istatistikleri 
 
  Teknik Ekip EVYKK 
Üye Sayısı  12 30 
Üyelerin Toplantıya Katılım Oranı ~  %82 ~  %79 
Yapılan Toplantı Sayısı 26 11 
Alınan Karar Sayısı 96 31 
Gerçekleştirilen Karar Sayısı 87 28 
Kararların Gerçekleşme Yüzdesi %90,6 %90,3 
 
EnYS Belgesi alım çalışmalarının öncelikli aşamalarından birisi Yaşar Üniversitesi’nin Enerji 
Politikası’nın oluşturulması olmuştur. EVYKK toplantısında kabul edilen Enerji Politikası daha sonra 
Rektörlük makamınca onaylanmış ve e-posta ile tüm üniversite çalışanlarına ve de elektronik 
ekranlarda yayınlanarak da öğrencilere kadar üniversitedeki herkesin politika hakkında bilgilendirilmesi 
sağlanmıştır.  
 
Enerji politikamız: 
 
“Biz Yaşar Üniversitesi olarak, enerji yönetim sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, tüm faaliyet 
alanlarımızda, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz. Yukarıda belirtilen amaca 
ulaşmak için, 
 
 Tüm faaliyetlerimizde enerji ve su kullanımını azaltmaya, 
 Sürekli eğitim/seminerler düzenleyerek, üniversitemizde enerji verimliliği konusunda 

bilinçlendirme kültürünü sürekli artırmaya, 
 Enerji tüketim hedeflerini belirleyip, sürekli izlemeye ve raporlamaya, 
 Enerji verimliliği iyileştire alanlarını belirlemek için, enerji verimliliği tetkiklerini düzenli olarak 

yapmaya, 
 Enerji ve su kullanımıyla ilgili güncel mevzuatı takip etmeyi ve gereklerini yerine getirmeye, 
 Projelerin tasarım aşamalarında enerji performans iyileştirmelerini içermeye, 
 Enerji verimli ürünler ve hizmetleri satın almaya ve etkin olarak kullanmaya çaba 

göstereceğiz.” 
 
EnYS Belgesi için en önemli şartlardan biri EnYS El Kitabı’nın oluşturulmasıdır.  El kitabı, EnYS’nin 
kapsamını, enerji politikasını, organizasyon şeması, gerekli prosedürler, tablolar ve dokümantasyon 
hakkında bilgiler vermekte ve sürecin nasıl yönetileceğini anlatan bir rehberdir. Eğer bir kurum veya 
kuruluşta hali hazırda mevcut herhangi bir standart belgesi (TS 9001, TS 14001 vb.) var ise TS EN 
ISO 50001:2011 EnYS Belgesi için mevcut prosedürlere enerji ile ek maddeler ekleyerek sürecin daha 
kolay ve hızlı yürütülebilme olasılığı vardır. Yaşar Üniversite’sinde TS EN ISO 50001:2011  EnYS 
Belgesi alımı ile ilgili süreçte mevcutta herhangi bir standart olmadığından bütün gerekli 
dokümantasyon büyük bir titizlik ve özveri ile yapılan çalışmalar sonrasında ilk kez oluşturulmuştur.  
 
Üniversitemizdeki elektrik kullanımı ile ilgili verileri daha sağlıklı bir şekilde toplayabilmek ve enerji 
performans göstergelerine daha sağlıklı veriler sağlamak amacıyla Selçuk Yaşar Kampüsü ve Öğrenci 
Yurdu için, mekanik ve elektrik kısımlarına ayrı ayrı olmak üzere 14 ayrı yere enerji analizörleri 
bağlanmıştır (Şekil 12). Enerji analizörlerine uzaktan izleme ve raporlama olarak bilgisayarlardan 
erişim sağlanarak, erişim yetkisi teknik yönetim temsilcisi ve sistem yönetim temsilcisi ile elektrik 
şefine verilmiştir. 
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Şekil 12.  Enerji analizörleri. 
 
Üniversitemizde çalışan teknik ekip üyelerine düzenli aralıklar ile EYE bünyesindeki akademisyenler 
tarafından eğitimler verilmiştir. Verilen eğitimlerin konuları, tarihi ve eğitmen bilgileri Tablo 3’te 
sunulmaktadır.  
 
Tablo 3. Teknik ekibe verilen eğitimler. 
No Eğitimin Adı  Eğitimi Veren  Katılan Kişi  

1 Daha İyi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma için 
yenilenebilir Enerji  

İbrahim Dinçer  7 

2 Standart V-kayışlar Yerine Enerji Verimli Dişli 
Kayışlar  

Nurdan Yıldırım  8 

3 Gerilim Dengesizliği ve Etkileri  Hacer Şekerci 7 
4 Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği  Arif Hepbaşlı 9 
5 Önemli Enerji Kullanımları  Arif Hepbaşlı 9 
6 Kazanlarda Hava-Yakıt Oranlarının Ayarlanması   A.Hepbaşlı   N.Yıldırım  9 
7 Yüksek Verimli Motorların Kullanımı  A.Hepbaşlı   H. Şekerci  9 
8 Güç Faktörü İyileştirilmesi  A.Hepbaşlı   H. Şekerci  9 
9 Vana ve Flanşların Yalıtımı  A.Hepbaşlı   N.Yıldırım  10 
10 Basınçlı Hava Kaçaklarının Onarılması ve 

kompresörlerde hava basıncının düşürülmesi 
A.Hepbaşlı   N.Yıldırım  9 

11 Kompresör Hava Giriş Sıcaklığının Düşürülmesi A.Hepbaşlı   N.Yıldırım  9 
12 Enerji Verimli Chiller Tercih Edilmesi  A.Hepbaşlı   N.Yıldırım  8 
13 Pitot Tüpü Yardımıyla Hava / Gaz Debisinin … M.Araz  T.Unutmaz  8 
 
Diğer yandan sürecin başlangıcında üniversitemizde 3 Sertifikalı Enerji Yöneticisi (akademisyen) 
bulunuyor iken, süreç içerisinde 2 akademisyen ve İnşaat Bakım ve Onarım Teknik İşler 
Müdürlüğü’nde görevli olan Makine Mühendisi’nin de eğitimlere katılması sağlanarak, 
üniversitemizdeki Sertifikalı Enerji Yöneticisi olan kişi sayısı 6’ya çıkarılmıştır. 
 
Üniversite genelinde farkındalığı arttırmak için çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Bunlardan biri akademik, 
idari personeller ve de öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri verilmiştir (Tablo 4).  
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Tablo 4. Gerçekleştirilen farkındalık eğitimleri. 
No Verilen Birim Verildiği Tarih Eğitimi Veren Katılan Kişi 
1 EVYKK  24.04.2015 A.Hepbaşlı & H. Şekerci 13 
2 Yaz Okulu Öğrencileri  18.08.2015 H. Şekerci 17 
3 Üniversite Senatosu  15.10.2015 A.Hepbaşlı 32 
4 Personel ve Öğrenciler 19.10.2015 A.Hepbaşlı & T. Unutmaz 63 
5 Personel ve Öğrenciler 20.10.2015 H. Şekerci & T. Unutmaz 74 
6 Personel ve Öğrenciler 21.10.2015 H. Şekerci & T. Unutmaz 58 
7 Personel ve Öğrenciler 22.10.2015 A.Hepbaşlı & T. Unutmaz 91 
8 Personel ve Öğrenciler 23.10.2015 A.Hepbaşlı & T. Unutmaz 59 
9 Öğrenci Yurdu Personeli 23.11.2015 H. Şekerci 10 
10 Yabancı Personel 23.11.2015 A.Hepbaşlı 5 
 
Diğer bir farkındalık etkinliği ise hem üniversitemiz Selçuk Yaşar Kampüsü’ne hem de öğrenci yurduna 
afişler asılmıştır (Şekil 13).  
 

 
Şekil 13. Farkındalık afişleri. 

 
Üniversite dışında daha geniş kitlelere ulaşabilmek için bir web sayfası (evy.yasar.edu.tr)  
oluşturulmuş ve bu sayfaya erişim için üniversitemiz ana web sayfasından buraya link konulması 
sağlanmıştır (Şekil 14).   
 

 
Şekil 14.   Enerji Verimliği ve Yönetimi web sayfası. 

 
Yapılan çalışmaların hem daha sürdürülebilir olması hem de üniversite genelinde Enerji verimliği ve 
yönetimi ile ilgili bilincin daha geniş bir mecraya ulaşması için çoğunlukla Enerji Sistemleri 
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Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden öğrencilerin yer aldığı bir öğrenci 
topluluğu kurulmuştur.  
 
Öğrenci topluluğumuz tarafından 29 Aralık 2015 tarihinde “Sürdürülebilir Kalkınmaya Giden Yol: Enerji 
Verimliliği” sloganı ile halka açık bir günlük bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Şekil 15’te verilen etkinlik 
programından da görüleceği gibi etkinlik kapsamında sektörden önemli isimler davet edilerek “Yeşil 
Binalar Paneli” gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda üniversite öğrencilerine yönelik soruları tamamen 
Enerji ve Enerji Verimliği ile ilgili olan ödüllü bir oryantring etkinliği de yapılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 15. Enerji Verimliği ve Yönetimi Öğrenci Topluluğu’nun gerçekleştirdiği bir etkinlik.  
 
Enerji verimliliğinin iyileştirilmesine ve böylelikle sürdürülebilir kalkınmaya katkı koymak, EnYS’ne 
kullanıcıların da katılımını sağlamak ve önerilerini almak üzere Endüstriyel Tasarım Bölümü’ndeki 
akademisyenlerimizin yardımı ile “Enerji Küpleri” yapılmış, Yemekhane, Kütüphane, C blok derslikler, 
Yurt ve Y blok girişlerine yerleştirilmiştir. Enerji küplerinin önüne ise Türkçe ve İngilizce olarak 
hazırlanmış öneri formları eklenerek toplanan görüş ve öneriler daha sonra EYE tarafından 
değerlendirerek uygulanabilir olanların gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır (Şekil 
16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 16. Enerji Küpü ve öneri formu.  

 
Yapılan çalışmalar hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla EVY öğrenci topluluğu üyeleri için fosforlu 
yelekler yaptırılmış ve çeşitli dönemlerde bu yelekler kampüs genelinde giyilerek genel farkındalığın 
oluşturulmasına çalışılmıştır.  
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TS EN ISO 50001:2011 EnYS Belgesi alım sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar ve hazırlıkların 
ardından,  22-24 Aralık 2015 tarihleri arasında TSE yetkilileri tarafından yapılan detaylı tetkik 
sonucunda üniversitemiz TS EN ISO 50001:2011 EnYS Belgesi‘ni almaya hak kazanmış ve 05 Ocak 
2016 tarihi itibari ile Türkiye’de EnYS Belgesi‘ni ilk alan üniversite olma başarısını kazanmıştır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, EnYS standardına genel bir bakış yapıldıktan sonra, Yaşar Üniversitesi’nde TS EN ISO 
50001:2011 sertifikasının alınmasında yaşanan süreç ve elde edilen deneyimler paylaşıldı. Bu 
bağlamda, aşağıdaki ana sonuçlar çıkarılabilir:   
 
a) Yaşar Üniversitesi’nde TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi belgesinin alınması süreci 11 

Aralık 2014 tarihinde başlamış, tamamen gönüllülük esasıyla yürütülen çalışmaların ardından, 22-
24 Aralık 2015 tarihleri arasında TSE yetkililerince yapılan tetkik sonucunda, 05 Ocak 2016 tarihi 
itibari ile Türkiye’de  EnYS Belgesi‘ni ilk alan üniversite olma başarısını kazanmıştır. 

b) Alınan belge entegre bir belge değildir. Yani daha önce hiçbir yönetim sistemi belgesi olmadan 
tüm prosedür ve yönergeler tamamen ilk kez oluşturularak TS EN ISO 50001:2011 EnYS Belgesi’nin 
alımı başarılmıştır. 

c) Belge alımından sonra da, alım sürecindeki çalışmalar benzer şekilde devam ettirilmiş ve 05-06 
Aralık 2016 tarihleri arasında TSE yetkililerince belge alımı sonrasında EnYS Belgesi’nin 
gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü için yapılan tetkik ile üniversitemiz 
çalışmaları tekrar yetkililerce onaylanmıştır. 

d) Enerji yönetim ekibi, prosesi çok karmaşık görüyorsa, enerji yönetim işlemini başlatmak için daha 
basit bir yaklaşımı uygulamaya doğru yönlenmelidir. Daha sonra, ekip, tecrübe, kurumun güvenini 
veya diğer becerileri kazanacağı için, daha fazla ileri teknikleri kullanabilir.   Daha fazla karmaşık 
tesisler ve şartlar için, zamanı ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla tesise yardımcı 
olacak bir uzmanının getirilmesi anlam ifade edebilir [2,16]. 

e) Enerji Yönetim Sistemi Standardı (TS EN ISO 50001), ülkemizde (yazarın bugünkü bilgisine göre 
dünyada ilk defa) bir ders olarak, Türkçe olarak, Yaşar Üniversitesi Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek 
Lisans Programı’nda, 2016-2017 Akademik yılı güz döneminden itibaren “Enerji Yönetim Sistemleri 
ve Standartları” adı altında [17] zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Bunun yanı sıra,  Mühendislik 
Fakültesi’nin tüm bölümlerinde ise, “Energy Management System Standards: Enerji Yönetimi 
Sistem Standartları” adıyla seçmeli ders olarak (İngilizce) aynı akademik yılının bahar döneminde 
okutulacaktır. Bu dersin, ülkemizdeki diğer üniversitelerde okutulması önerilmektedir. Böylece,  
EnYS sistemlerinin üniversitelerde oluşturulmasına ve bu konuda daha üniversite çağında bilinçli 
gençlerin yetişmesine katkı konulabilecektir. 

f) Sürdürülebilirlik tanımına bakıldığında ise bugünün gereksinimlerini, yarının gereksinimlerinden 
ödün vermeden karşılayabilmek olarak verilmektedir. Yarınların gereksinimlerini önemseyen bir 
yaklaşımda Dünya’yı tehdit eden iklim değişikliğini kontrol edebiliyor olmak durumundayız. 
Küresel ısınma iklim değişikliğinin en temel sebeplerinden birisi olarak tanımlanırken, küresel 
ısınmaya da atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu bilinmektedir. Birçok farklı sera 
gazından CO2 toplam emisyonların yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. CO2 salınımına ise binalar ve 
endüstriyel işletmelerde kullanılan enerjiler ile elektrik üretimi neden olmaktadır. Sonuç olarak 
eğer binalarda ve endüstride enerji verimliliği çalışmaları ile daha az elektrik enerjisi kullanılması 
ve daha az elektrik üretilmesi olarak karşımıza çıkacaktır. Bu da sürdürülebilir bir dünya demektir.      

g) Burada sunulan çalışmanın, diğer üniversiteler için iyi bir örnek olması ve özellikle cesaretlendirici 
bir etki yaparak, TS EN ISO 50001 belgesini alan üniversitelerin sayısının artması yazarlar 
tarafından umulmaktadır.   
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ÖZGEÇMİŞ 
 
Hacer ŞEKERCİ  
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerine 
devam etmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde önce Öğretim Görevlisi daha sonra aynı üniversitede 
Yardımcı Doçent olarak devam etmiştir. 2009 yılından beri Yaşar Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Enerji yöneticiliği ve sanayi proje etüt 
sertifikası bulunmaktadır. Elektrik makinaları, elektrik iletim, dağıtım ve güç kalitesi alanlarında 
çalışmalarını sürdürmekte olup, iki çocuk annesidir. 
 
 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 

http://evy.yasar.edu.tr/ulkemizde-ts-en-iso-500012011-belgesini-alan-ilk-universite-olduk/
http://evy.yasar.edu.tr/ulkemizde-ts-en-iso-500012011-belgesini-alan-ilk-universite-olduk/
https://viridis.energy/en/news/iso-50001-standards-family
https://viridis.energy/en/news/iso-50001-standards-family
http://enm.yasar.edu.tr/ders-icerigi-ve-mufredat/


  _____________________ 378 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Nurdan YILDIRIM ÖZCAN 
 
1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 
2003 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden Yüksek Mühendis, 2010 yılında da Doktor ünvanını aldı. 2000-2010 yılları arasında aynı 
bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Şubat 2010-Mart 2013 tarihleri arasında İzmirde özel bir 
firmada enerji bölümünde Proje Müdürü olarak çalıştı. Halen Yaşar Üniversitesi’nde Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2002 yılında İzlanda Hükümeti ve 
Birleşmiş Milletler bursu ile İzlanda’daki 6 aylık Birleşmiş Milletler Üniversitesi Jeotermal Eğitim 
Programına katıldı. Daha sonra 2004-2005 yılları arasında da NATO bursu ile Belçika’daki dünyaca 
ünlü Von Karman Institute’teki 9 aylık akışkan dinamiği konusundaki Diploma Kursu’na katıldı. Başta 
Enerji Yöneticisi sertifikası olmak üzere Doğalgaz İç Tesisat, Mekanik Tesisat, Soğutma Tesisatı, 
Havalandırma Tesisatı ve Klima Tesisatı Uzman Mühendis Yetki Belgelerine sahiptir. Başta jeotermal 
enerji olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları ve uygulamaları ile enerji verimliliği alanlarında 
çalışmalarını yürütmekte olup, evli ve 2 çocuk annesidir. 
 
Arif HEPBAŞLI 
 
1958 yılı İzmir doğumludur. 35 yıllık iş yaşamı olup, bunun 10 yılı değişik sanayi kuruluşları ve geri 
kalanı ise, 1996 yılından beri, yurt içi ve dışındaki değişik üniversitelerde çalışarak geçmiş olup, halen 
Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak çalışmaktadır.  600 adetten (290`dan fazlası SCI kapsamında makale) fazla bilimsel yayının 
yazarı/ortak yazarıdır. Web of Science (WOS) kategorisinde akademik ayak izi (h-indeks) 40 ve atıf 
sayısı 5468 (kendi atıfı dahil edilmeden) iken, Google Akademik kapsamında ise, akademik ayak izi; 
56 olup, 10896 atıf almıştır. Çok sayıda ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer 
alan/almakta olan Dr. Hepbaşlı, prestijli yedi adet derginin Uluslararası Yayın Danışma Kurulu Üyesi 
ve bir adet uluslararası derginin Yardımcı Editörü olup, ayrıca, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve 
uluslararası dergilere ve projelere de hakemlik yapmaktadır. HORIZON 2020 Enerji Programı Türkiye 
Uzmanlarından biridir. Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası bazda, değişik meslek kuruluşları 
üyelikleri olup, ilgi alanları çerçevesinde sanayiye de uzun yıllardır danışmanlık hizmeti vermektedir. 
Sertifikalı Enerji Yöneticisi olan Dr. Hepbaşlı,  İngilizce ve Almanca bilmekte olup, bir kız babasıdır. 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 



 
 
 
 
 
  TESKON 2017 BİLİMSEL / TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA BİLDİRİLERİ 
 
 
  
 
 
  
 

MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,  
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENDÜSTRİYEL MUTFAKLARDA ÇİFT CİDARLI 
DAVLUMBAZ UYGULAMASI VE ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ 

 
 

SÜLEYMAN KAVAS 
DOĞU İKLİMLENDİRME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  _____________________ 381 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

ENDÜSTRİYEL MUTFAKLARDA ÇİFT CİDARLI 
DAVLUMBAZ UYGULAMASI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE 

ETKİSİ 
↵ 
↵ 

Süleyman KAVAS 
↵ 
↵ 
↵ 
↵ 
↵ 
ÖZET 
 
Bu çalışmada endüstriyel mutfaklarda kullanılan klasik davlumbazlar ile yüksek performanslı çift cidarlı 
davlumbazların performansları, ilk yatırım ve işletme maliyetleri karşılaştırılmıştır. Çift cidarlı 
davlumbazların seçimi yapılırken VDI 2052 standardı dikkate alınmış, bu standardın avantaj ve 
dezavantajları da ayrıca irdelenmiştir. Çift cidarlı davlumbaz kullanılması durumunda mutfakta 
oluşacak hava değişim miktarındaki azalma ve buna bağlı olarak ısıtma/soğutma yüklerindeki düşüş 
ile gerçekleşecek enerji tasarrufu ve çift cidarlı davlumbaz yatırımının geri dönüş süresi analiz 
edilmiştir. Çalışmada ayrıca çift cidarlı davlumbazlarla birlikte ısı geri kazanım cihazı kullanılması 
durumu da dikkate alınmış ve gerçekleşen ilave enerji tasarrufu belirlenmiştir.  
 
Örnek bir çalışma İzmir ilinde bulunan bir restoran mutfağı dikkate alınarak gerçekleştirilmiş ve çift 
cidarlı davlumbaz kullanılması durumunda %40’a varan oranlarda enerji tasarrufu yapılabileceği ve bu 
davlumbazların kısa süre içinde kendilerini amorti edebileceği ortaya konmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Çift cidarlı davlumbaz, VDI 2052, Mutfak havalandırması.   
 
↵ 
↵ 
↵ 
ABSTRACT 
 
In this study, performance, initial investment and operating costs of industrial type conventional hoods 
and high performance double skin hoods were compared. While selecting kitchen hoods, the VDI 
2052 standard has been taken into account and the advantages and disadvantages of this standard 
have also been discussed. In the case of a double-skin hood, the energy saving due to a decrease in 
the amount of air change in the kitchen and accordingly the decrease in heating/cooling loads and the 
payback period of the double-skin hood venture investment have been analyzed. The study also 
considered the use of heat recovery equipment in conjunction with double-skin hoods and stated 
additional energy savings. 
 
A sample study has been carried out considering a restaurant kitchen in Izmir and it has been 
revealed that energy savings can be achieved up to 40% if double-skin hoods are used and these 
hoods can be depreciated within a short time. 
 
Key Words: Double skin kitchen hood, VDI 2052, Kitchen ventilation. 
 
↵ 
↵ 
↵ 
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1. GİRİŞ 
 
Son zamanlarda ülkemizde AVM, otel ve restoran yatırımlarında bir artış görülmektedir. Bu tür yapılar 
günün önemli bir kısmında çalışmakta ve büyük miktarda enerji harcamaktadır. Mutfaklar ise bu 
yapıların en fazla enerji ihtiyacı gösteren mahallerinden birisi olarak tasarımı özel önem arz 
etmektedir. Endüstriyel mutfaklardaki ısıtma ve soğutma yüklerinin yarıdan fazlası davlumbaz ile atılan 
egzoz havasından kaynaklanmaktadır [1]. Mutfak havalandırmasının ana elemanı olan davlumbazın 
seçiminde ve havalandırma projesinin tasarımında yapılacak bir iyileştirme bu yüklerin düşmesini 
sağlayacak ve dolayısıyla enerji tüketiminde azalma olarak karşımıza çıkacaktır.  
 
Uzun zamandır bilinmekte olan çift cidarlı davlumbazlar ülkemizde henüz yaygın bir şekilde 
kullanılmamaktadır. Bu çalışmada İzmir’de bulunan bir restoran örneği için klasik davlumbaz ve çift 
cidarlı davlumbaz kullanılması durumunda ortaya çıkan egzoz debileri, enerji tüketimleri ve yatırım 
maliyetleri karşılaştırılarak çift cidarlı davlumbazların avantajları ortaya konmaya çalışılmıştır.  
 
Dünya’da endüstriyel mutfak havalandırmasına yönelik hazırlanmış başlıca standartlar şu şekildedir; 
Alman standardı VDI 2052 (Ventilation Equipment for Kitchens), İngiliz standardı DW/172 
(Specification for Kitchen Ventilation Systems) ve Amerikan standardı ANSI/ASHRAE 154-2011 
(Ventilation for Commercial Cooking Operations). Ülkemizde endüstriyel mutfak havalandırmasına 
yönelik hazırlanmış bir standart bulunmamaktadır.  
 
Bu çalışmada VDI 2052 standardı dikkate alınarak davlumbaz debileri belirlenmiştir. Hesap yapılırken 
mutfağın türü, birim zamanda hazırlanan kuver sayısı, çalışma süresi, pişirici cihazlarının boyutları, 
türü ve bağıl yükleri gibi birçok parametre göz önüne alındığı için bu çalışmada VDI 2052 standardının 
kullanılmasına karar verilmiştir. VDI 2052 diğer standartlara göre en kapsamlı ve hassas olanıdır. 
↵ 
↵ 
↵ 
↵ 
2. ÇİFT CİDARLI DAVLUMBAZ  
 
Klasik davlumbazlara göre yüksek verimli olarak tarif edilen çift cidarlı davlumbazların en önemli 
özelliği kendi üzerinden taze hava vermesidir. Klasik davlumbazlar sadece emiş yaparken, çift cidarlı 
davlumbazlar hem emiş hem de taze hava üflemesi yaparlar. Bu yüzden klasik davlumbazlara göre 
şartlandırılmış ortam havasını daha az miktarda kullanarak enerji tasarrufu sağlarlar.  
 
Davlumbaz üzerinden verilen taze hava düşük hızlarla (ortalama 0,25 m/s) üflendiği için mahale 
karışmadan davlumbaz tarafından geri emilmektedir. Bundan dolayı taze hava şartlandırılmadan 
kullanılabilir. Ancak taze hava, mahal havasından en fazla 10 0C daha soğuk olabilir. Daha düşük 
sıcaklıklar için taze havanın davlumbaza verilmeden önce ısıtılması önerilmektedir[4].  
 
Isıtma işlemi davlumbazdan atılan egzoz havası kullanılarak ıs geri kazanım cihazı (IGK) ile yapılabilir. 
Bu tarz uygulamalarda IGK cihazı davlumbazın egzoz ve taze hava hattına bağlanarak egzoz 
hattından atılan sıcak havayla davlumbaza verilecek dış ortam havası ısıtılmaktadır. Böylelikle enerji 
tasarrufu daha da artacak ve çevreci bir sistem ortaya çıkacaktır. Yaz aylarında ise bypass damperi 
kullanımı ile ısı değiştirici pasif duruma getirilebilir.  
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Şekil 1. Çift cidarlı davlumbaz kesiti 
 
Taze hava davlumbaz üzerinden farklı şekillerde verilebilmektedir. En sık görülen çeşitler: 
 

1. Hava perdesi, 
2. Ön yüzden üfleme, 
3. Kısa devre (davlumbaz içine üfleme), 
4. Tezgâh arkasına üfleme 

 
Yukarıdaki listenin farklı kombinasyonları şeklinde de taze hava üflemesi yapılabilmektedir. 
Davlumbaz verimini ters yönde etkilememek için verilecek taze havanın belli değerleri geçmemesi 
önerilmektedir. Birçok üretici farklı değerler sunmakla birlikte, hava perdesi şeklinde üfleme yapılırken 
taze hava miktarı egzoz havasının %20’sini geçmemesi önerilir. Bu değer, kısa devre için %15 ve 
tezgâh arkasından üfleme için %46’dır [2]. Ön yüzden üfleme için önerilen en yüksek oran % 75’dir. [3] 
 
Davlumbazın egzoz tarafındaki hava hızı 5-7 m/s, taze hava tarafında ise 3-5 m/s. Bu hızlar 
davlumbazın giriş ve çıkış boğazındaki değerlerdir [3].  
↵ 
↵ 
↵ 
↵ 
3. ÖRNEK PROJE  
 
Mutfak 75 m2 alandan oluşmakta ve mutfakta iki adet duvar tipi davlumbaz bulunmaktadır. D1 
davlumbazı altında 3,6x1 m ve D2 davlumbazı altında 2,6x1 m ölçülerinde birer tezgah bulunmaktadır.  
 
Davlumbaz boyutları belirlenirken VDI 2052 standardının önerileri dikkate alınmış ve mutfak 
bloğundan minimum 20 cm geniş olacak şekilde davlumbazlar boyutlandırılmıştır. Mutfak planı Şekil 
2’de davlumbaz boyutları ise Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Mutfakta bulunan davlumbazların boyutları 
 

Davlumbaz Tipi Uzunluk (cm) Genişlik (cm) Yükseklik (cm) 
D1 Duvar tipi 380 120 40 
D2 Duvar Tipi 300 120 40 
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Şekil 2. Mutfak yerleşimi 

↵ 
↵ 
↵ 
↵ 
4. HAVA DEBİLERİNİN HESABI 
 
VDI 2052 standardına göre debi hesap yapılırken her cihazın gücü, yaydığı ısı ve nem miktarının 
bilinmesi gerekmektedir. Anma güçleri cihaz kataloglarından alınabilir. Referans ısı ve buhar 
yayınımları için ise VDI 2052’nin önerdiği değerler kullanılmaktadır. Bu iki davlumbaz için belirlenen 
değerler Tablo 2 ve 3’de verilmiştir.  
 
Tablo 2. D1 davlumbazı altındaki cihazlar ve yaydıkları ısı ve buhar miktarları  
 
No Pişirme Cihazı Adet Anma Gücü P 

(kW) 
Duyulur Isı Yayınımı Buhar Yayınımı 

  
    Qs (W/kW) P*Qs (W) g/h kW g/h 
1 Elektrikli Ocak 1 30 200 6000 118 3540 
2 Makarna Pişirici 1 20 35 700 294 5880 
3 Fritöz 1 35 50 1750 147 5145 
4 Tost Makinesi 1 13,2 800 10560 257 3392,4 
5 Elektrikli Izgara 1 16 800 12800 257 4112 
 
Tablo 3. D2 davlumbazı altındaki cihazlar ve yaydıkları ısı ve buhar miktarları  
 
No Pişirme Cihazı Adet Anma Gücü 

P (kW) 
Duyulur Isı Yayınımı Buhar Yayınımı 

  
    Qs (W/kW) P*Qs (W) g/h kW g/h 
1 Elektrikli Izgara 1 16 800 12800 257 4112 
2 Elektrikli Fırın 1 22 120 2640 235 5170 
3 Fritöz 1 35 50 1750 147 5145 
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4.1. Egzoz Debisinin Hesabı 
 
Davlumbaz altındaki cihazlardan yayılan ısının konvektif kısmını (  bulmak için eşitlik (1) 
kullanılmaktadır.  
 

               (W)      (1) 

Bu eşitlikte P pişirme cihaz için anma gücünü (W),  ise cihazın duyulur ısı yayınımını (W/kW) ifade 
etmektedir. Her cihaz için bulunan  değeri davlumbaz altında oluşan termal egzoz debisini 
hesaplamak için kullanılacaktır. Burada amaç ısıl olarak etkilenmiş havanın debisini hesaplamak ve bu 
miktar havayı davlumbaz üzerinden dışarı atmaktır.  

                 (m3/h)         (2) 
 

(2) eşitliğinde  termal egzoz debisi (m3/h), k  (18 m4/3W-1/3h-1) ampirik olarak belirlenen bir katsayı, 
dhydr ise pişiricinin veya mutfak bloğunun hidrolik çapıdır. Hidrolik çapın bulunması için eşitlik (3) 
kullanılmaktadır. Bu eşitlikte L pişiricinin veya mutfak bloğunun boyunu (m), B ise pişiricinin veya 
mutfak bloğunun enini (m) ifade etmektedir.  
 

         (m)       (3) 
Tablo 4. Eşitlik 2’de kullanılan parametreler 
 
Parametre Tanım Açıklama Değer 
z Davlumbaz - mutfak bloğu 

arasındaki mesafe 
 1,1 m 

 

Eşzaman faktörü Gastronomik tesis – küçük mutfak 1 
r Azaltım faktörü Davlumbaz duvara dayalı 0,63 
 
Değerler eşitlik (2) de yerine konduğunda her iki davlumbaz için egzoz debileri bulunur. Davlumbaz 
çevresinden yapılan hava beslemesinin türüne bağlı olarak egzoz hava akışında bozulmalar meydana 
gelmektedir. Bu bozulmaları dikkate almak için bulunan egzoz debisi “a” katsayısı (hava taşma 
faktörü) ile çarpılır ve davlumbazdan atılması gereken egzoz debisi (VErf) bulunur. a değeri çift cidarlı 
davlumbazlar için 1,10 klasik davlumbazlar için 1,35 olarak alınmıştır.  
 

          (m3/h)       (4) 
 
Bulunan VErf değerleri Tablo 5’de verilmiştir.  
 
Tablo 5. D1 ve D2 davlumbazları için hesaplanan VErf değerleri  
 

 VErf (m3/h) 
 Klasik davlumbaz Çift cidarlı davlumbaz 
D1 3501,64 2853,19 
D2 2597,42 2116,41 

 
Davlumbaz içinde yoğuşma oluşmaması için gerekli minimum egzoz debisi de (VABL) hesaplanmalıdır. 
Hesaplanan değer VErf değeri ile karşılaştırılır. Eğer VABL değeri VErf değerinden büyük ise yeni egzoz 
debisi olarak alınır, küçük ise VErf değeri aynı kalır. Yoğuşma kontrolü için eşitlik (5) kullanılmaktadır 
[4].  

                    (m3/h)      (5) 

ωex - ωsup =6g/kg kuru hava (Egzoz havasının ve taze havanın özgül nemleri arasındaki fark) 
 
Eşitlik (5)’de ρ (1,2 kg/m3) havanın yoğunluğunu, φ eşzaman faktörünü ve  kütlesel buhar debisini 
(g/h) ifade etmektedir.  
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Tablo 6. Çift cidarlı davlumbazlar için yoğuşma kontrolü ve egzoz debileri 
 
Davlumbaz Kütlesel Buhar Debisi (g/h) VABL (m3/h) VErf (m3/h) VErf,son (m3/h) 
D1 22069,4 3065,194 2853,19 3065,19 
D2 14427 2003,75 2116,41 2116,41 
   Toplam 5181,60 
 
Tablo 7. Klasik davlumbazlar için yoğuşma kontrolü ve egzoz debileri 
 
Davlumbaz Kütlesel Buhar Debisi (g/h) VABL (m3/h) VErf (m3/h) VErf,son (m3/h) 
D1 22069,4 3065,19 3501,64 3501,64 
D2 14427 2003,75 2597,41 2597,41 
   Toplam 6099,05 
 
4.2. Taze Hava Debisinin Hesabı 
 
Davlumbazdan atılacak egzoz debileri bulunduktan sonra mutfağa verilmesi gereken taze hava 
miktarının hesaplanması gerekecektir. Mutfaktan restoran kısmına hava kaçışını engellemek için VDI 
2052 mutfağın bir miktar negatif basınçta tutulmasını önermektedir. Ancak taze hava debisi egzoz 
debisinden en fazla %3-5 eksik olabilir [4]. Bu çalışmada taze hava debisi egzoz debisinden %3 küçük 
seçilmiştir.  
 
Çift cidarlı davlumbazlar üzerinde verilecek taze hava (iyileştirme havası) miktarı Bölüm 2’de 
anlatıldığı gibi farklı değerlerde olabilir. Bu çalışmada kullanılan çift cidarlı davlumbazlar hava perdesi 
ve ön yüzden üfleme yapacak şekilde tasarlanmış ve iyileştirme havası debisi egzoz debisinin %40 
olarak belirlenmiştir. Bu değerler dikkate alınarak hesaplanan egzoz ve taze hava debileri filtreli 
davlumbaz ve çift cidarlı davlumbaz olması durumuna göre Tablo 8’de gösterilmiştir.  
 
Tablo 8. Mutfak egzoz ve taze hava debileri 
 
Davlumbaz  Egzoz Havası Debisi 

(m3/h) 
Mahale Verilecek Taze 
Hava Debisi (m3/h) 

Davlumbazdan Verilecek 
İyileştirme Havası Debisi (m3/h) 

Çift Cidarlı Davlumbaz Durumu 
D1 3065,19 1783,94 1189,30 
D2 2116,41 1231,75 821,17 
    

Klasik Davlumbaz Durumu 
D1 3501,64 3396,59 - 
D2 2597,41 2519,49 - 
↵ 
↵ 
↵ 
↵ 
5. MUTFAK HVAC YÜKLERİ ve ENERJİ TÜKETİMİ 
 
Davlumbazlardan kaynaklı ısıtma/soğutma yükleri hesaplanırken mutfağın tasarım şartları yaz için 24 
0C, %60 bağıl nem ve kış için 20 0C, %60 bağıl nem olarak alınmıştır. Seçilen tasarım şartları VDI 
2052 standardının önerdiği değer aralığında seçilmiştir. Dış hava tasarım şartları için ise Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü’nün İzmir için uzun dönem sıcaklık ve nem istatistikleri kullanılmıştır. 12 ay için dış 
hava tasarım şartları Tablo 9’da verilmiştir. Mayıs-Eylül ayları arası soğutma, diğer aylar ısıtma 
yapılacaktır. Davlumbazdan verilecek iyileştirme havası sıcaklığı ile mahal havası sıcaklığı arasında 
10 0C’den daha büyük bir fark var ise iyileştirme havası şartlandırılacak yok ise şartlandırılmadan içeri 
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verilecektir [4]. Ocak, Şubat, Mart ve Aralık aylarında davlumbazdan verilecek iyileştirme havası 
ısıtılırken diğer aylarda sıcaklık farkı 10 0C’nin altında olduğu için şartlandırılmasına gerek yoktur.  
 
Tablo 9. İzmir için sıcaklık ve nem değerleri [5]. 
 
 Ocak Şub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eylül Ekim Kas.  Ara. 
Dış 
Sıcaklık 
(0C) 

5,9 6,2 7,8 11,3 26 30,7 33,2 32,9 29,1 14,7 10,7 7,7 

Bağıl 
Nem 
(%) 

70 68 66 63 60 53 51 52 57 63 65 67 

Dış 
havanın 
Entalpisi 
(kJ/kg) 

16 16,2 18,7 24,5 58,4 68,5 75,3 75,1 66,1 31,3 23,8 18,7 

 
Davlumbaz üzerinden atılan havadan kaynaklı ısıtma ve soğutma yükleri havanın entalpisine ve 
debisine bağlıdır.   
 

          (kJ/h)      (6) 
 
Eşitlik (6)’da m hava debisini (m3/h), ρ havanın yoğunluğunu (kg/m3) ve Δh iç-dış hava arasındaki 
entalpi farkını (kJ/kg) ifade etmektedir. Eşitlik (6) kullanılarak her ay için mutfağa ve davlumbaza 
verilmesi gereken taze havanın ısıtma/soğutma yükleri hesaplanmış, Tablo 10 ve 11’de gösterilmiştir.  
 
Tablo 10. Klasik davlumbazlar için egzoz havasından kaynaklanan ısıtma/soğutma yükleri 
 

Ay D1 D2  
 Mahal Taze Hava Yükü 

(kJ/h) 
Mahal Taze Hava Yükü 
(kJ/h) 

Toplam Isıtma/Soğutma 
Yükü (kJ/h) 

Ocak 107196,49 79515,16 186711,65 
Şubat 106381,31 78910,49 185291,79 
Mart 96191,53 71352,01 167543,54 
Nisan 72551,24 53816,35 126367,58 
Mayıs 23640,29 17535,66 41175,95 
Haziran 64807,00 48071,91 112878,91 
Temmuz 92523,21 68630,96 161154,16 
Ağustos 91708,02 68026,28 159734,30 
Eylül 55024,81 40815,77 95840,58 
Ekim 44835,03 33257,29 78092,33 
Kasım 75404,37 55932,72 131337,09 
Aralık 96191,53 71352,01 167543,54 
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Tablo 11. Çift cidarlı davlumbazlar için egzoz havasından kaynaklanan ısıtma/soğutma yükleri 
 

Ay D1 D2  
 Mahal Taze 

Hava Yükü 
(kJ/h) 

İyileştirme 
Havası Yükü 
(kJ/h) 

Mahal Taze 
Hava Yükü 
(kJ/h) 

İyileştirme 
Havası Yükü 
(kJ/h) 

Toplam 
Isıtma/Soğutma 
Yükü (kJ/h) 

Ocak 56301,25 37534,16 38874,08 25916,05 158625,54 
Şubat 55873,10 37248,73 38578,46 25718,97 131700,29 
Mart 50521,27 33680,85 34883,21 23255,47 119085,32 
Nisan 38105,03 - 26310,21 - 64415,24 
Mayıs 12416,24 - 8572,99 - 20989,24 
Haziran 34037,64 - 23501,82 - 57539,46 
Temmuz 48594,61 - 33552,91 - 82147,53 
Ağustos 48166,47 - 33257,29 - 81423,76 
Eylül 28899,88 - 19954,38 - 48854,26 
Ekim 23548,05 - 16259,12 - 39807,17 
Kasım 39603,54 - 27344,89 - 66948,42 
Aralık 50521,27 33680,85 34883,21 23255,47 119085,32 

 
Mutfağın şartlandırılması COP ’si 3,5 olan DX bataryalı bir klima santrali ile yapılmaktadır. Eğer çift 
cidarlı davlumbaz ile birlikte ısı geri kazanım cihazı da kullanılırsa iyileştirme havasını ısıtmak için 
klima santraline ihtiyaç kalmayacaktır. Bu durumda davlumbaza verilecek iyileştirme havası egzoz 
havası tarafından ısıtılarak davlumbaza verilecektir. Isıtma ihtiyacı olmayan aylarda ise bypass 
damperi vasıtasıyla hava ısı değiştirici üzerinden geçmeden davlumbaza verilecektir. Üç şart için 
ortaya çıkan ısıtma/soğutma güçleri Tablo 12’de özetlenmiştir.  
 
Tablo 12. Üç uygulama için ihtiyaç duyulan ısıtma/soğutma güçleri 
 

Ay Isıtma/Soğutma Güçleri (kW) 
 Klasik 

Davlumbaz 
Çift Cidarlı 
Davlumbaz 

Çift Cidarlı 
Davlumbaz  + 
IGK 

Ocak 14,83 12,60 7,56 
Şubat 14,72 10,46 7,50 
Mart 13,31 9,46 6,78 
Nisan 10,04 5,12 5,12 
Mayıs 3,27 1,67 1,67 
Haziran 8,97 4,57 4,57 
Temmuz 12,80 6,52 6,52 
Ağustos 12,69 6,47 6,47 
Eylül 7,61 3,88 3,88 
Ekim 6,20 3,16 3,16 
Kasım 10,43 5,32 5,32 
Aralık 13,31 9,46 6,78 
TOPLAM 128,17 78,68 65,33 

 
Not: Mayıs-Eylül ayları arasında soğutma, diğer aylarda ısıtma yapılmıştır.  
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Tablo 12’den de görüleceği gibi çift cidarlı davlumbaz kullanılması durumunda iklimlendirme amacıyla 
harcanan enerjiden %38,7 oranında tasarruf yapılabilmektedir. Çift cidarlı davlumbaz ile birlikte ısı geri 
kazanım cihazı kullanılması durumunda ise bu oran %49’a kadar çıkmaktadır.  
↵ 
↵ 
↵ 
↵ 
6. YATIRIM MALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİNİN HESABI 
 
Maliyetler karşılaştırılırken ilk yatırım ve işletme maliyetleri her durum için hesaplanmış ve sistemin 
geri dönüş süreleri belirlenmiştir. Geri dönüş süreleri NPV (net present value – net bugünkü değer) 
yöntemi ile hesaplanmıştır.  
 
6.1 İlk Yatırım Maliyeti  
 
İlk yatırım maliyetinin içinde davlumbaz, hava kanalları, aspiratör, vantilatör, ısı geri kazanım cihazı ve 
sistemin kurulum maliyeti bulunmaktadır.  
 
Aspiratörler metal filtreli ve geriye eğik fanlı hücreli tip olarak, vantilatör ise G4 panel ve F7 torba filtreli 
hücreli tip olarak seçilmiştir. Isı geri kazanım cihazı aspiratör ve vantilatörle aynı özelliklerde olup 
plakalı tip ısı değiştiricisi bulunmaktadır.  
 
Tablo 13. Üç uygulama için belirlenen cihazların elektrik güçleri 
 
 Klasik Davlumbaz 

Durumu 
Çift Cidarlı Davlumbaz 
Durumu 

Çift Cidarlı Davlumbaz  + IGK 
Durumu 

 Aspiratör Vantilatör Aspiratör Vantilatör Aspiratör 
Fanın Çektiği Güç 
(kW) 

2,69 0,85 2,36 0,88 2,45 

 
Tablo 14. Üç uygulama için ilk yatırım maliyetleri  
 

 Klasik 
Davlumbaz 
(€) 

Çift Cidarlı 
Davlumbaz 
(€) 

Çift Cidarlı 
Davlumbaz  + IGK 
(€) 

Davlumbaz 1 1500 2300 2300 
Davlumbaz 2 1400 2000 2000 
Kanal 500 800 800 
IGK   2500 
Aspiratör 1000 850  
Vantilatör  600  
Nakliye, Montaj ve İşçilik  1100 1750 1750 
TOPLAM 5500 8300 9350 

 
6.2 İşletme Maliyeti  
 
Restoranın günde 12 saat, haftada 7 gün çalıştığı kabul edilmiştir. İklimlendirme için harcanan güç, 
aspiratör ve vantilatörlerin çektiği elektrik ve bakım maliyetleri dikkate alınarak üç sistem için işletme 
maliyetleri hesaplanmıştır. 2016 yılı elektrik birim fiyatı 8,794 Cent/kWh olarak alınmıştır [6].  
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Tablo 15. Üç uygulama için iklimlendirme amacıyla aylık bazda tüketilen elektrik  
 

 Klasik Davlumbaz 
Uygulaması  
(€) 

Çift Cidarlı Davlumbaz 
Uygulaması  
(€) 

Çift Cidarlı Davlumbaz  
+ IGK Uygulaması 
((€) 

Ocak 469,50 398,88 239,33 
Şubat 434,87 309,09 221,67 
Mart 435,35 309,43 221,92 
Nisan 317,76 161,98 161,98 
Mayıs 106,99 54,54 54,54 
Haziran 283,84 144,69 144,69 
Temmuz 418,74 213,45 213,45 
Ağustos 415,05 211,57 211,57 
Eylül 241,00 122,85 122,85 
Ekim 202,92 103,43 103,43 
Kasım 330,26 168,35 168,35 
Aralık 435,35 309,43 221,92 
TOPLAM 4091,63 2507,69 2085,69 

 
Tablo 16. Üç uygulama için fanların aylık bazda tükettiği elektrik  
 

 Klasik Davlumbaz 
Uygulaması (€) 

Çift Cidarlı Davlumbaz 
Uygulaması 
(€) 

Çift Cidarlı Davlumbaz  + 
IGK Uygulaması 
(€) 

 Aspiratör Aspiratör Vantilatör Aspiratör Vantilatör 
Ocak 88,00 77,20 27,81 80,15 28,79 
Şubat 79,48 69,73 25,12 72,39 26,00 
Mart 88,00 77,20 27,81 80,15 28,79 
Nisan 85,16 74,71 26,91 77,56 27,86 
Mayıs 88,00 77,20 27,81 80,15 28,79 
Haziran 85,16 74,71 26,91 77,56 27,86 
Temmuz 88,00 77,20 27,81 80,15 28,79 
Ağustos 88,00 77,20 27,81 80,15 28,79 
Eylül 85,16 74,71 26,91 77,56 27,86 
Ekim 88,00 77,20 27,81 80,15 28,79 
Kasım 85,16 74,71 26,91 77,56 27,86 
Aralık 88,00 77,20 27,81 80,15 28,79 
TOPLAM 1036,13 909,02 327,40 943,68 338,96 

 
Fanların bir yılda tükettiği elektrik klasik davlumbaz uygulamasında 1036,13 €, çift cidarlı davlumbaz 
uygulamasında 1236,42 €, çift cidarlı davlumbaz ve ısı geri kazanım cihazının birlikte çalıştığı 
uygulama için ise 1282,64 €’dur.  
 
Yıllık bakım maliyeti klasik davlumbaz uygulaması için 100 €, çift cidarlı davlumbaz uygulaması için 
150 €, ısı geri kazanım cihazının olduğu uygulama için ise 200 € alınmıştır.  
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6.3 NPV Analizi ile Yatırım Geri Dönüş Sürelerinin Hesabı  
 
Yatırımın geri dönüş süreleri ve tasarruf miktarlarının analizi için NPV (net present value – net 
bugünkü değer) yöntemi kullanılmıştır. Cihazların ekonomik ömürleri 10 yıl ve 10 yılın sonunda hurda 
değerleri ilk yatırım maliyetlerinin %10 olarak kabul edilmiştir. Yıllık faiz oranı ise %10 olarak hesaba 
katılmıştır.  
 
İlk olarak çift cidarlı davlumbaz ve klasik davlumbaz uygulamalarının maliyet karşılaştırmaları 
yapılarak yatırımın geri dönüş süresi ve tasarruf miktarları analiz edilmiştir. İki alternatifin ilk yatırım 
maliyetleri karşılaştırıldığında çift cidarlı davlumbaz uygulamasının 2800 € daha pahalı olduğu görülür. 
Yıllık işletme maliyeti ise 1333,64€ daha azdır. Bu değerler dikkate alınarak NPV analizi 
gerçekleştirildiğinde Tablo 17’de de görüleceği gibi çift cidarlı davlumbaz uygulaması ilk yatırım 
maliyeti farkını 2 yıl 6 ayda kapatmaktadır. On yılın sonunda ise 5714,67€ tasarruf sağlamaktadır.  
 
Tablo 17. Çift cidarlı ile klasik davlumbaz uygulamalarının maliyet karşılaştırması 
 
Yıl Yatırım 

Farkı (€) 
Yıllık 
Tasarruf  (€) 

Hurda 
Değeri (€) 

Net Nakit Akışı 
(NNA) (€) 

NPV NNA x 
NPV (€) 

Toplam (€) 

0 -2800 0 0 -2800,00 1 -2800,00 -2800 
1 0 1333,64 0 1333,64 0,91 1212,40 -1587,60 
2 0 1333,64 0 1333,64 0,83 1102,19 -485,41 
3 0 1333,64 0 1333,64 0,75 1001,99 *516,58 
4 0 1333,64 0 1333,64 0,68 910,90 1427,47 
5 0 1333,64 0 1333,64 0,62 828,09 2255,56 
6 0 1333,64 0 1333,64 0,56 752,81 3008,37 
7 0 1333,64 0 1333,64 0,51 684,37 3692,74 
8 0 1333,64 0 1333,64 0,47 622,15 4314,89 
9 0 1333,64 0 1333,64 0,42 565,60 4880,49 
10 0 1333,64 830 2163,64 0,39 834,18 5714,67 

 10 yılın sonunda toplam tasarruf 5714,67  
 
İkinci olarak çift cidarlı davlumbaz ile ısı geri kazanım cihazının birlikte kullanılması durumunda klasik 
davlumbaz uygulamasına göre ne kadar zamanda ilk yatırım maliyetini karşıladığı ve ekonomik ömrü 
sonunda elde edilen tasarruf miktarı hesaplanmıştır. İki uygulama arasında 3850€ ilk yatırım maliyeti 
farkı bulunmaktadır. Aradaki yıllık işletme maliyeti farkı ise 1659,43€’dur. NPV analizi sonucunda ısı 
geri kazanım cihazlı sistemin ilk yatırım maliyeti farkını 2 yıl 10 ayda kapattığını ve ekonomik ömrü 
sonunda diğer sisteme göre toplam 6706,94€ tasarruf elde ettiği görülmektedir.  
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Tablo 18. IGK + çift cidarlı davlumbaz ile klasik davlumbaz uygulamalarının maliyet karşılaştırması 
 
Yıl Yatırım 

Farkı (€) 
Yıllık 
Tasarruf  (€) 

Hurda 
Değeri (€) 

Net Nakit Akışı 
(NNA) (€) 

NPV  NNA x 
NPV  (€) 

Toplam (€) 

0 -3850 0 0 -3850,00 1 -3850 -3850 
1 0 1659,43 0 1659,43 0,91 1508,57 -2341,43 
2 0 1659,43 0 1659,43 0,83 1371,43 -970,00 
3 0 1659,43 0 1659,43 0,75 1246,75 *276,75 
4 0 1659,43 0 1659,43 0,68 1133,41 1410,16 
5 0 1659,43 0 1659,43 0,62 1030,37 2440,53 
6 0 1659,43 0 1659,43 0,56 936,70 3377,24 
7 0 1659,43 0 1659,43 0,51 851,55 4228,79 
8 0 1659,43 0 1659,43 0,47 774,14 5002,92 
9 0 1659,43 0 1659,43 0,42 703,76 5706,68 
10 0 1659,43 935 2594,43 0,39 1000,26 6706,94 
 10 yılın sonunda toplam tasarruf 6706,94  
↵ 
↵ 
↵ 
↵ 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada klasik davlumbazlar ile çift cidarlı davlumbazların VDI 2052 standardına göre egzoz ve 
taze hava debileri İzmir’de bulunan bir restoran mutfağı örneği üzerinden hesaplanmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre iki sistemin yılın on iki ayı dikkate alınarak ısıtma ve soğutma yükleri hesaplanmış ve 
yıllık tükettikleri enerji miktarları belirlenmiştir. Ayrıca çift cidarlı davlumbazlarla birlikte ısı geri kazanım 
cihazı kullanılması durumu da irdelenmiş ve elde edilen ilave enerji tasarrufu hesaplanmıştır.  
 
Klasik davlumbaz kullanılması durumunda yıllık iklimlendirme amacıyla harcanan enerji gideri 4091,63 
€, çift cidarlı davlumbaz kullanılması durumunda 2507,69 € ve ısı geri kazanım uygulaması yapılan 
durumda ise 2085,69 €’dur. Sonuç olarak çift cidarlı davlumbaz kullanmakla %38,7 iklimlendirme 
amacıyla harcanan enerji giderinden tasarruf yapılabilmektedir. Fanların harcadığı enerji de dikkate 
alındığında tasarruf oranı çift cidarlı davlumbaz için %27, ısı geri kazanım cihazı ile birlikte 
kullanılması durumunda ise %34,3 olmaktadır.  
 
Bu üç sistem için ilk yatırım ve işletme maliyetleri hesaplamış, çift cidarlı davlumbaz sisteminin ilk 
yatırım maliyet farkını 2 yıl 6 ayda, ısı geri kazanım cihazı ile birlikte kullanılması durumunda ise 2 yıl 
10 ayda kapattığı görülmüştür. Isı geri kazanım cihazı ile birlikte kullanılması durumunda daha uzun 
zamanda maliyet farkını kapatmasının sebebi ısı geri kazanım cihazı ilk yatırım maliyetinin göreceli 
yüksek olmasıdır.  
 
Klasik davlumbazların ilk yatırım maliyeti daha uygun olsa da çift cidarlı davlumbaz kullanımı aradaki 
farkı kısa sürede kapatabilmektedir. Ayrıca çift cidarlı davlumbazlar düşük enerji tüketimlerinden dolayı 
daha çevreci bir alternatif olarak tercih edilmelidir. 
 
Yaz ve kış dış hava tasarım sıcaklıklarının daha uç noktalarda olduğu şehirlerde davlumbaz 
egzozundan atılan havanın yerine mahale alınacak taze havanın şartlandırılması için harcanan enerji 
artacaktır. Dolayısıyla çift cidarlı davlumbazlar ilk yatırım maliyeti farkını daha kısa bir süre içinde 
kapatacaklardır. Bu çalışmada davlumbaz debileri küçük olduğundan çift cidarlı ve klasik davlumbaz 
kullanılması durumunda mutfağı şartlandırmak için gerekli iklimlendirme cihazının kapasitesindeki fark 
göz ardı edilmiştir. Daha büyük tesisler için iklimlendirme cihazındaki kapasite farkından kaynaklanan 
ilk yatırım maliyeti, çift cidarlı davlumbazı daha ilk yatırım anında kara geçirebilmektedir. 
↵ 
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NANOTEKNOLOJİK MALZEMELERİN BİNALARDA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKISININ İNCELENMESİ 

 
 

Gülşen CENGİZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte nanoteknolojik malzemenin kullanımı da yaygınlaşmıştır. 
Nanoteknolojik malzemeler malzemenin dayanımı arttırmakta yaşam ömrünü uzatmakta dolayısıyla 
yaşam döngüsü maliyetlerini düşürmektedir. Ayrıca malzemenin nitel ve nicel özelliklerini de 
iyileştirmektedir. Nanoteknolojiyle üretilmiş olan yapı malzemelerinin binalarda kullanımı binaların 
sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Ayrıca ısıl konfor, akustik konfor, görsel konfor, gün ışığı 
aydınlatması, yangına karşı direnç, enerji etkin aydınlatma sağlamakta, bina bakım maliyetlerini 
düşürmekte ve iç hava kalitesini iyileştirmektedir. Bu çalışmanın amacı LEED sertifikası almış 
binalarda uygulanan nanoteknolojik malzemelerin kullanımı örneklerle incelemektir. Çalışmanın 
kapsamı, LEED sertifikasına sahip binalarda kullanılan nanoteknolojik malzemeler ve kullanımlarıdır. 
Çalışmanın yöntemi ise literatür taramasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, LEED, Yapı Malzemesi, Sürdürülebilirlik, Bina 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
With the development of technology, the use of nanotechnological materials has become widespread. 
Nanotechnological materials increase the strength of the material and extend the life span, thus 
reducing the cost of life cycle. It also improves the qualitative and quantitative properties of the 
material. The use of building materials produced by nanotechnology in buildings contributes to the 
sustainability of buildings. It also provides thermal comfort, acoustic comfort, visual comfort, daylight 
illumination, fire resistance, energy efficient lighting, reducing building maintenance costs and 
improving indoor air quality. The purpose of this study is to examine the use of nanotechnological 
materials applied in the leed certified buildings with examples. The scope of the work is the use of 
nanotechnological materials and their use in buildings with LEED certificates. The method of study is 
literature review. 
 
Key words: Nanotechnology, LEED, Building Material, Sustainability, Building 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Nano teknolojik malzemelerin yapı malzemesinde agrega, kaplama, kompozit malzeme veya 
malzemenin strüktüründeki moleküllerin nano ölçeğe küçültülmesi sonucu malzemede meydana gelen 
fiziksel, manyetik, optik vb. değişmeler sonucunda malzemenin özellikleri iyileştirilebilmektedir. Bu 
sayede malzemenin üretim enerjisi azaltılırken yaşam ömrü artmakta böylece YDA (Yaşam döngüsü 
analizi) maliyeti azalmaktadır. Aynı zamanda havada bulunan zararlı molekül miktarını azaltmakta ve 
zararlı UV ışınlarından korunmayı sağlamaktadır. Bunlara ek olarak fotokatalitik özelliği sayesinde 
kirleten miktarını azaltmakta,  fotovoltaik panellerde enerji etkinliğini arttırmakta, enerjinin depolanması 
süresini uzatmakta ve bataryanın ömrünü de uzatmaktadır. Binalarda yalıtım malzemesi olarak 
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kullanılmakta böylece enerji ve işletim maliyetlerini düşürmektedir. Malzemenin mekanik özelliklerini 
iyileştirerek kullanılan malzeme miktarını azaltmakta ve böylelikle üretim enerjisinden tasarruf 
edilmektedir. Anti bakteriyel özelliği sayesinde hijyen gerektiren ortamlarda temizlik maliyetini de 
düşürmektedir. Nano kristalli malzeme kullanımı sayesinde, enerji etkin pasif ve aktif aydınlatma 
sağlamaktadır. Böylelikle gerek enerji tasarrufu ve gerekse de atmosfer ve çevrenin korunmasında 
ciddi katkı sağlanmaktadır. Böylece kaynakların daha sürdürülebilir bir nitelik kazanabilmektedir.  
 
Nano teknolojik üretim teknikleriyle üretilen malzemeler geleneksel üretim teknikleriyle 
karşılaştırıldığında malzemenin özelliklerinde iyileşme gözlenmiştir. Tablo 1.’de seramiğin bu iki üretim 
tekniğiyle üretildiğinde sahip olduğu özellikler karşılaştırılmıştır. Nano teknolojik malzemeyle 
üretildiğinde, malzeme anti bakteriyel, nefes alabilir, dayanıklı, kolay temizlenir, çevre dostu, yanmaz, 
esnek, darbe dayanıklı, kolay taşınabilir, çizilmez, UV korunumlu ve su geçirmez özelliklere sahiptir. 
Ayrıca geleneksel tekniklerle üretilen seramiklerin özelliklerine ek olarak anti bakteriyel, nefes alabilir, 
çevre dostu, esnek, darbe dayanıklı, kolay taşınabilir ve çizilmez özellikler kazanmıştır. 
 
Tablo 1.  Nano teknoloji ile üretilen seramiğin geleneksel üretim teknikleriyle üretilen seramikle 
karşılaştırılması (Gür, 2010). 
 

Özellik Nano teknolojik malzeme 
(Seramik) 

Geleneksel Malzeme 
(Seramik) 

Anti bakteriyel olma √ x 
Nefes alabilirlik √ x 
Dayanıklılık √ √ 
Kolay temizlenirlik √ √ 
Çevre dostu olma √ x 
Yanmazlık √ √ 
Esneklik √ x 
Darbeye dayanıklılık √ x 
Kolay taşınabilirlik √ x 
Çizilmezlik √ x 
UV koruması √ √ 
Su geçirmezlik √ √ 

 
Aerojel kullanımının sürdürülebilirliğe katkısı: 
• Malzeme ve kaynak korunumu: Aynı işlevi daha ince malzemeyle sağlamakta. 
• Aydınlık iç mekan: Gündüz saatlerinde aydınlatma masraflarını düşürmekte. 
• Hafiflik: Deprem yüklerini azalttığı için depreme daha dayanıklı. 
• Alandan tasarruf: Kısıtlı m2 kullanımında ısı yalıtımı açısından alan kaybını, üstelik yarı-şeffaf 

olarak önlemekte. 
• Karbon salımını azaltarak çevreye zararı önlemekte. 
• Modüler kullanımı mümkün olduğu için daha ekonomik ve montaj sürelerini çok kısalmakta. 
• Konutlarda çok inse cidarlarla akustik konforun sağlaması da önemlidir (Altın, 2014). 

 
Silika aerojel kullanımının daha etkin aydınlatma, akustik konfor, termal yalıtım sağlaması 

nedeniyle sürdürülebilirliğe katkısı da artmaktadır. 
 
Mimaride binalara entegre fotovoltaik panel kullanımının, enerji korunumu, yeni ve yenilenebilir 

enerji kaynağı kullanımı açısından sürdürülebilir mimarlığa katkısı bulunmaktadır. Binanın karbon ve 
benzeri çevreye zararlı gazların salınımı da FV (Fotovoltaik) bileşen kullanımı nedeniyle önemli ölçüde 
azaltırmıştır. FV faydalı ömrünü tamamladığında, geri dönüşümü ve atık yönetimi konularına dikkat 
edildiği takdirde daha sürdürülebilir bir uygulama haline gelecektir (Altın, 2014). Nano teknolojik FV 
panel kullanımında %9 enerji etkinlik sağlanması ve kullanım ömrünün diğer FV panellere göre daha 
uzun olması nedeniyle sürdürülebilirliğe katkısı artmaktadır. 
 
Nano teknolojik malzemelerin kullanımı LEED sertifika sisteminde kredi sağlamaktadır. Aşağıda Nano 
teknolojik malzeme kullanılmış yapılardan LEED sertifikasıyla sertifikalandırılmış örnekleri 
bulunmaktadır. 
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2. THE BERTRAM VE JUDITH KOHL BİNASI, ABD 
 
Mimarlığını Westlake Reed Leskosky‘nin yaptığı 2010 yılında tamamlanan bina Oberlin College 
konservatuarı müzik bölümü olarak hizmet vermektedir. Bina LEED Gold sertifikasıyla 
sertifikalandırılmıştır. Akustik yalıtımlı sıva kullanılmıştır. Yeşil çatısında çeşitli aktiviteler yapılmaktadır. 
Böylece atık su oluşumunu azaltmaktadır (Archdaily, 2013). Bina dış cephesinde TiO2 kaplama ile 
fotokatalitik özellikli alüminyum kaplama kullanılmıştır (Orhon, 2014). 
 

 
Şekil 1. The Bertram ve Judith Kohl binası dış cephe kaplamaları (Archdaily, 2013). 

 
 
 
 
3. 25.Cİ CADDE REZİDANSI, ABD 
 
Mimarlığını Shimizu ve Coggeshall mimarlığın yaptığı 2010 yılında tamamlanan bina konut olarak 
hizmet vermektedir. LEED platinum sertifikasıyla sertifikalandırılmıştır. Aydınlatmada %90 etkinlik 
sağlanmıştır. Güneş enerjili su ısıtma, geliştirilmiş mevcut kaplama, arttırılmış su verimliliği, yağmur 
suyu toplaması sağlanmış, faz değiştiren alçıpan, yüksek verimli kazan tarafından beslenen 
radyatörler ve fotovoltaikler kullanılmıştır. Binanın cephesinde duman yiyen fotokatalitik kaplama 
kullanılmıştır (Archdaily, 2011). 

 

     
Şekil 2. 25.ci cadde rezidansı duman yiyen fotokatalitik cephe kaplaması (Archdaily, 2011). 

 
 
 
 
4. OMENA EVİ, ABD 
 
Mimarlığını Danny Forster’ın yaptığı 2009 yılında tamamlanan konut Omena gölünün kıyısında, 
Amerika’da inşa edilmiştir. LEED gold sertifikasıyla sertifikalandırılmıştır. Yaşama alanında bulunan 
yaklaşık 4,6 m. uzunluğundaki tamamen kontrol edilebilir  ‘Nano-Wall’ (Nano duvar) duvar serin havayı 
pasif olarak bütün evin içine almaktadır. İç mekân döşemelerinde hızlı bir şekilde yenilenebilen yöresel 
bambu kullanılmıştır. Üst plakaları yeniden kullanılmış gazeteden imal edilmiştir. Cephelerde 
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çarpıtılmış formlu lpe (liquid phase epitaxial) kaplı yağmur camları kullanılmıştır. Bu camlar pasif 
havalandırma için kullanılmaktadır (Archdaily, 2009). 
 

 
Şekil 3. Omene evinin ‘Nano-Wall’ duvarları (Archdaily, 2009). 

 
 
 
 
5. SÜPERMARKET, AUGUSTA, MAINE, ABD 
 
Mimarlığını Rick Ames’in yaptığı süpermarket LEED Platinum sertifikasıyla sertifikalandırılmıştır. 
Aydınlatma için, önceki ismi NanoGel olarak bilinen ebatı 4’×4’ olan Wasco Lumira Aerojel termal 
panelleri kullanılmıştır. Ses yalıtımını %25-70 oranında azaltmaktadır. Suya dayanıklı kompozit 
panellerdir. Lumira panellerde kullanılan aerojelin ortalama hücre boyutu 20 nm.’dir. 25 mm 
kalınlığındaki panel ile ısı kaybı yaklaşık %61-71 oranında azalmaktadır (Solar innoviations, 2015; 
Wasco skylights, 2015). 

 

     
Şekil 4. Aydınlatma için kullanılan Lumira aerogel paneller (Wasco skylights, 2015). 

 
 
 
 

6. GLEN OAKS KÜTÜPHANESİ, NEW YORK, ABD 
 
Mimarlığını Marble Fairbanks’ın yaptığı kütüphane binası LEED silver sertifikasıyla 
sertifikalandırılmıştır. Birinci ve ikinci katlarda16 mm. kalınlığında Lumira aerojel paneller kullanılmıştır. 
Böylelikle ısı kaybı azaltılırken, aydınlatma sağlanmıştır (Ameriluxinternational, 2015; Ellison, 2013). 
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Şekil 5. Glen Oaks kütüphanesi cephe kaplaması (Ameriluxinternational, 2015),  (Ellison, 2013). 

 

  

  
Şekil 6. Madencilik İnovasyon Merkezi, Toronto, Kanada (Submagazine, 2012). 
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7. LASSONDE MADENCİLİK İNOVASYON MERKEZİ, TORONTO, KANADA 
 
Etkin aydınlatma sağlamak için, binanın çatı katındaki stüdyolarda R20 aerojel (silika aerojel) 
kullanılmıştır ve bina LEED Gold sertifikasıyla sertifikalandırılmıştır. Binanın performans verileri 
aşağıdaki gibidir. 
 
Enerji kullanımı = 182 KWh/m2/yr Isıtma Enerjisi = 42,8   kWh/m2/yr Soğutma Enerjisi = 18,64 
kWh/m2/yr ASHRAE 90.1 [2010] standartlarına göre enerji tasarrufu = 58,24% İçme suyu tüketimi 
= 38,9% azalma Yerel malzeme kullanımı [800km çapındaki alanda] = 37,5% Alandaki yenilenebilir 
enerji = 30 KW Geri dönüştürülmüş malzeme = 27,7% FSC ahşap malzeme = 80% İnşaat atık 
derivasyonu = 91% (Submagazine, 2012). 
 
 
 
 
8. YALE ÜNİVERSİTESİ, HEYKEL BİNASI, AMERİKA 

Kieran Timberlake & Ortaklarının; New Haven, Connecticut, Amerika’da 2007 yılında inşa edilmiştir. 
Enerji korunumu ve doğal ışık ile sera gazı azaltımını sağlamak için nanojel, aerojel kullanılmıştır. 

   
Şekil 7. Yale üniversitesi heykel binası (Bang, 2015). 

 

 
Şekil 8. Yale üniversitesi heykel binasının pencere detayları (Bang, 2015). 
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Şekil 9. Yale üniversitesi heykel binasının pencere detayları (Bang, 2015). 

 
Cephesinde, 4.3 m. genişliğinde cam ve  Kalwall® + Lumira® aerojel (R-20 lumira) kullanılmıştır. Bina 
LEED Platinum sertifikasıyla sertifikalandırılmıştır (Cabotcorp, 2015).  

 
 
 
 

SONUÇLAR 
 
Nano metrenin milyarda biri boyutundaki ölçüye karşılık gelmektedir. Nanoteknolojik malzemelerin 
gelişimi grafen, karbon nanotüp, kuantum noktaları vb. gibi malzemelerin bulunuşuyla hız kazanmıştır. 
Aynı zamanda bu malzemelerin kendileri de yeni bir buluş niteliği taşımaktadır. Bu malzemelere ek 
olrak yarı iletken atomların molekülleri ile de üretilebilmektedirler. Sol-Gel yöntemiyle boyutu stabilize 
edilerek üretilen bu malzemeler, kullanıldıkları kompozitin fiziksel ve kimyasal özelliğini de 
iyileştirmektedir. Böylece malzemeler daha uzun ömürlü olmakta, üretim enerjileri düşmekte ve yaşam 
döngüsü maliyetleri azalmaktadır. Sağladığı bu avantajlar, günümüzün en büyük problemi olan 
kaynakların azalması ve yok olacak seviyeye gelmesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. 1997’de 
imzalan Kyoto protokolüyle birlikte çevreyle dost sistemler geliştirme çalışmaları hızlanmıştır. Enerji 
kayıplarının bir çoğu konutlarda yaşanmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir yapı tasarımı, düşük yaşam 
döngüsü maliyeti ve sürdürülebilir yapı sertifika sistemleri önem kazanmıştır. Ülkelerin kendi 
yönetmelikleriyle oluşturdukları sertifika sistemleri ve dünyaca kabul görmüş sertifika sistemleri de 
bulunmaktadır. LEED bunlardan en çok kullanılanlardan bir tanesidir. Nano teknolojik malzemelerin 
üretiminin hızlanmasıyla birlikte bu sertifika sistemlerinde yeterince yer edinememiş olması nedeniyle, 
bu konu üzerine çalışmaların arttırılması önerilmektedir.  
 
Bu malzemeler sürdürülebilirlik kriterlerine göre LEED’de bunan kriterler incelenmiş ve eklenmesi 
önerilen kriterler önerilmiştir. 

 
LEED kriterleri arasında bulunan alt kriterler; hammaddenin yakın çevreden elde edilebilinmesi, geri 
dönüştürülmüş malzemeden üretilme, hava kalitesini arttırma, enerji üretme ve elektrik üretimine 
yardımcı olma, enerji depolama, “hastalıklı bina sendromunu” önleme, çevresel tütün duman kontrolü, 
minimum iç hava kalitesi performansı, termal kontrol, bina içi aydınlatma, gün ışığı sağlama, bina 
yaşam döngüsü etki azaltımı, yenilenebilir enerji ve tasarımda yeniliktir. 

 
LEED kriterlerine eklenmesi önerilen sürdürülebilirlik kriterleri; doğada serbest halde bulunma, geri 
dönüştürülebilme, malzemenin ömrünü uzatma, uzun ömürlü olma, düşük üretim enerjisi, düşük 
yaşam ömrü maliyeti, düşük bakım giderleri, kullanılan malzeme miktarını azaltma, malzemnin 
mekanik özelliklerini iyileştirme, kaliteli mekanik özelliklere sahip olma, çevre kirliliğini azaltma, 
karbondioksit salınımını azaltma, sera gazı salınımının azaltımına yardımcı olma, bilinen çevre ve 
sağlığa zararları olarak alt kategorilerde incelenmiştir.  
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ÇATI TİPİ KLİMALARDA SEZONSAL VERİMLİLİK 
HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 
 

Volkan ARSLAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
Çatı tipi klimalar Ekodizayn regülasyonunda Lot 21 altında değerlendirilmektedir. 1 Ocak 2018 
tarihinden itibaren Avrupa’da çatı tipi klimalar için minimum SEER ve SCOP değerleri aranmaya 
başlanacaktır. Bu bildiride başta karışık gibi görünen bu yeni sezonsal verim hesabı, hesaplama 
yönteminde kullanılan gerekli tablolar ile detayları ile açıklanmıştır. Böylece önümüzdeki dönemde 
Türkiye’de de kullanılması muhtemel sezonsal verimlilik kriterinin Türkiye iklimlendirme sektöründe de 
bilinirliğinin ve anlaşılmasının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: çatı tipi klima, EN 14825, EN 14511, EER, COP, SEER, SCOP, ekodizayn, enerji 
sınıfı, verimlilik, sezonsal verimlilik, ERP, Lot 21. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Packaged rooftop units are classified under Lot 21 of Ecodesign regulation. Minimum SEER and 
SCOP values are required in Europe for packaged rooftop units starting from 1st of January, 2018. 
This report detailly explains new seasonal efficiency which seems a little bit difficult at first look with all 
related tables. New seasonal efficiency calculation method is aimed to be understand more easily and 
used more frequemtly with this report in HVAC sector.  
 
Key Words: rooftop, EN 14825, EN 14511, EER, COP, SEER, SCOP, eco design, energy class, 
efficiency, seasonal efficiency, ERP, Lot21. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Uzun yıllardır iklimlendirme cihazlarında verimlilik değerleri hep pik yükteki çalışma koşullarındaki 
şartlarda hesaplanan değerlere göre belirlenmekteydi. Fakat cihazlar yılın çok az bir döneminde bu 
koşullarda çalışmakta geri kalan dönemde ise o iklim şartlarına göre farklı iklim koşullarında 
çalışmaktadır. Bu yüzden verimlilik hesaplarının da cihazın çalışacağı dönemlere göre farklı süre ve 
sıcaklıklara göre revize edilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda son zamanlarda 
cihazların tam yükteki verimleri haricinde sezonsal verimlilik değerleri de müşteriler tarafından 
sorgulanır olmuştur. Bu bildiride çatı tipi klima cihazlarında sezonsal verimlilik hesaplamaları ile ilgili 
son dönemlerde yürürlüğü giren ve gelecekte yürürlüğe girecek standart/regülasyonlar da dikkate 
alınarak sezonsal verimlilik hesapları basit bir dille anlatılmaya çalışılmıştır. 
 
1.1 Çatı Tipi Klima nedir? 
 
Çatı tipi paket klimalar, paket klima cihazlarının bir parçasıdır ve klima santrali ve kondensing cihazını 
tek bir yapı içerisinde toplayan, soğutma veya ısıtma çevriminin tümüyle aynı ünite içerisinde 
gerçekleştiği kompakt ve birleşik (unitary) bir hava koşullandırıcıdır. Bu cihazlar soğutma-ısıtma 
kontrolü, havalandırma ve havanın temizlenmesini de kapsayan toplam bir iklimlendirme sağlar. Isının 

Seasonal Energy Efficiency Calculation Method of Packaged Rooftop Units 
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sağlandığı ortam ve ısının verildiği ortam hava olduğu için “havadan havaya” tip iklimlendiricilerdir. Az 
da olsa kondenser tarafı (ısının atıldığı ortam) su soğutmalı olan uygulamları da mevcuttur. 
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 ortamailetilir. Bu durumda dış ortam tarafındaki 
batarya evaporatör, iç ortam tarafındaki batarya ise kondenser işlevi görür. 
 
Çatı tipi klimalar, sinema, havalimanı, depo, spor salonu, yemekhane, ibadethane, alışveriş merkezi, 
konser/tiyatro salonu, süpermarket gibi daha çok büyük hacimli mekanların iklimlendirilmesinde 
kullanılan paket tipi cihazlardır.  
 
 
 
 
2. Tam Yükte Verim Hesaplama Yöntemi 
 
Çatı tipi klimalarda sezonsal verimlilik hesaplama yöntemini açıklamadan önce tam yükteki verim 
hesabının nasıl yapıldığını anlamakta fayda bulunmaktadır.  
Verim hesabı EN 14511-2013: Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile 
çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları (Air conditioners, liquid chilling 
packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling) 
standardına göre yapılmaktadır. 

                                                         (1) 

                                                                      

(2) 

                                                                                                                  (3) 

X: Basınç Düzeltme Faktörü:  
: Eğer üreticinin fan motor gücü 125 W ve 500 kW arasında ise 327/2011 ecodesign fan 

regülasyonundaki tablolardaki kapasite aralıklarındaki verilen değer alınır. 
 

: 0.3 (125 W altı motorlar için)  
 

: EN 14511-1:2013’deki 2.52 bölümüne göre Pa olarak ölçülen ESP değeri. Eğer bu değer Tablo 
1’deki güce karşılık gelen ESP değerinin 2 katında fazla ise  değeri Tablo 1’deki değerin 
maksimum 2 katı alınabilir. 
 

: EN 14511’e göre Pa olarak minimum ESP değeri; eğer cihazın dış ünite tarafı fanı kanallı 
ise  bu değer 30 Pa alınır. 
 
q: Cihaz nominal debisi (m3/s)  
 
Cihaz net kapasitesi, cihazın iç ünite bataryasından elde ettiği kapasiteden soğutma modunda iç ünite 
fan motoru ısısının çıkarılması, ısıtma modunda ise iç ünite bataryasından elde ettiği kapasiteye iç 
ünite fan motorunun ısısının eklenmesi ile elde edilen net kapasitedir. 
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Eşitlikte paydaya eklenen ve paydan çıkarılan kapasite ise cihazlarda kullanılabilecek farklı fan ve 
motorların ve çektikleri güce göre sağlayabildikleri ESP’nin (toplam cihaz dışı statik basıncın) firmalar 
arasında birbirine göre avantaj/dezavantaj yaratmaması için bir çeşit düzeltme katsayısıdır. Böylece 
daha fazla ESP sağlayan ama aynı zamanda daha fazla güç çeken bir üreticiye ilave düzeltme faktörü 
ile dezavantajlı olma durumu giderilmeye çalışılmıştır. 
 
Tablo 1. Konfor klimaları için basınç gereklilikleri [1]. 

Standart Kapasite Aralığı 
kW 

Minimum Dış Statik Basınç (ESPmin) 
Pa 

0 < Q < 8 25 
8 ≤ Q < 12 37 
12 ≤ Q < 20 50 
20 ≤ Q < 30 62 
30 ≤ Q < 45 75 
45 ≤ Q < 82 100 
82 ≤ Q < 117 125 
117 ≤ Q < 147 150 

Q ≥ 147 175 
 
EN 14511 standardına göre tam yükteki verim hesaplamaları için kullanılan sıcaklık değerleri 
aşağıdaki gibidir. 
 
Tablo 2. Verim hesaplamaları için kullanılacak iç ve dış ortam sıcaklık değerleri. 

  İÇ ORTAM DIŞ ORTAM 
   Hava giriş °C Hava giriş °C Su °C 
   DB WB WB WB Giriş Çıkış 
Soğutma 27 19 35 24 30 35 
Isıtma 20 15 7 6 20   

 
 
 
 
3. Lot 21 Ecodesign Regülasyonu – Çatı Tipi Klimalar 
 
Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan, enerji tüketen veya dolaylı yoldan enerji tüketimine etkisi olan 
ürünlerin enerji tüketimleri ve çevreye olan etkilerine düzenlemeler getiren 2009/125/EC Direktifi (ErP) 
bazı ürünler için çoktan yayımlanmış bazıları için son taslak aşamasında bazı ürünler için ise son 
halini almış ve yayımlanması beklenmektedir. Tüm bu ürünler Lot olarak numaralandırılan çeşitli ürün 
grupları altında sınıflandırılmaktadır. Çatı tipi klimalar da uzun süren görüşmelerin sonucunda Lot 21: 
Isıyı dağıtmak için sıcak hava kullanan merkezi ısıtma ürünleri (Central heating products using hot air 
to distribute heat) kategorisi altında sınıflandırılmıştır.  
 
30 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 2016/2281 nolu regülasyonunda rooftop cihazları aşağıdaki 
şekilde tanımlanmıştır. 
 
Rooftop ısı pompası cihazı: havadan havaya ısı pompası, elektrikli bir kompresör ile çalışan, 
kondenser, kompresör ve evaporatörü tek bir paket cihaz içinde olan. (‘rooftop heat pump’ means an 
air-to-air heat pump, driven by an electric compressor, of which the evaporator, compressor and 
condenser are integrated into a single package) 
 
Rooftop klima cihazı: havadan havaya klima cihazı, elektrikli bir kompresör ile çalışan, kondenser, 
kompresör ve evaporatörü tek bir paket cihaz içinde olan. (‘rooftop air conditioner’ means an air-to-air 
air conditioner, driven by an electric compressor, of which the evaporator, compressor and condenser 
are integrated into a single package) 
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Ecodesign regülasyonu için rooftop cihazlarında iki aşamalı olarak 2018 ve 2021 yıllarında soğutma 
ve ısıtma verimlilikleri için aşağıdaki minimum değerler belirlenmiştir. 
 
ηs  = Sezonsal mahal enerji verimliliği, % 
ηs, c  = Sezonsal mahal soğutma enerji verimliliği, % 
ηs, h  = Sezonsal mahal ısıtma enerji verimliliği, % 

 
 

1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere; 
ηs, c  = 117 = Sezonsal mahal soğutma enerji verimliliği, % 
ηs, h  = 115 = Sezonsal mahal soğutma enerji verimliliği, % 

1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere; 
ηs, c  = 138 = Sezonsal mahal soğutma enerji verimliliği, % 
ηs, h  = 125 = Sezonsal mahal soğutma enerji verimliliği, % 
 
Ecodesign regülasyonlarını açıklayıcı belge olma özelliği olan Çalışma Dökümanı’nda (Working 
Document – Possible requirements for air heating products, cooling products and high temperature 
process chillers - Transitional Methos) enerji kaynağı olarak direkt fosil yakıt kullanan ısıtma cihazları 
ile fosil yakıtları kullanarak üretilen elektrik enerjisini kullanan ısıtma cihazları için verim hesabında 
ΣF(i) düzeltme faktörleri kullanılması gerektiğinden bahsedilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Kullanılan birincil enerji kaynaklarına göre iklimlendirme cihazları arasındaki ilişki 
 
Çatı tipi klima cihazlarında sezonsal mahal enerji verimliliği ile EN 14825 standardından hesaplanan 
SEER ve SCOP değerleri arasında aşağıdaki gibi bir ilişki bulunmaktadır.  
 

ΣF(i)                                                                                           (4) 

ΣF(i)                                                                                           (5) 

 
Çatı tipi klima cihazları için fosil yakıttan elektrik tüketimi için enerji kayıp katsayısı (conversion 
coefficient) 2,5 alınmaktadır.  
 
Çatı tipi klima cihazları için düzeltme faktörü % 3 alınacaktır [5]. 
 
Formülasyonda 2,5 ve F(1) için % 3 değerleri yerine konduğunda SEER ve SCOP için aranacak 
minimum değerler yıllara göre aşağıdaki şekilde olacaktır.   
 

1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere; 
SEER  = 3,00  
SCOP  = 2,95  

1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere; 
SEER  = 3,53  
SCOP  = 3,20  
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4. EN 14825 Standardına Göre SEER ve SCOP Değerlerinin Hesaplanması 
 
4.1 Soğutma Modunda Kısmi Yük Koşulları 
 
 
Referans SEER/SEERon ve uygulama SEER’in hesaplanma amacı için, aşağıda bahsedilen kısmi yük 
oranları, kısmi yük oran eşitlikleri (Tablo 3 ila Çizelge 5’in 1’inci kolonu) esas alınmalı ve buradaki 
Çizelgelerin 2’inci kolonunda bahsedildiği gibi sonuçlar yuvarlatılmamalıdır. 
 
Referans SEER (Eşitlik 6) ve referans SEERon (Eşitlik 9) belirlenmesi için kısmi yük koşulları 
aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
 
Tablo 3. Havadan havaya ünitelerin referans SEER ve referans SEERon hesaplaması için kısmi yük 
koşulları  
 

 
 
4.2 Isıtma Modunda Kısmi Yük Koşulları 
 
Referans SCOP/SCOPon/SCOPnet ve uygulama SCOP’un hesaplanma amacı için, aşağıda 
bahsedilen kısmi yük oranları, kısmi yük oran eşitlikleri (Tablo 4 ila Çizelge 35’in 1’inci kolonu) esas 
alınmalı ve buradaki Çizelgelerin 2’inci kolonunda bahsedildiği gibi sonuçlar yuvarlatılmamalıdır. 
 
Referans SCOP ve referans SCOPon/SCOPnet’in amacı için, üç referans koşul vardır: ortalama (A), 
sıcak (W) ve soğuk (C). 
İlgili Tdesign h değerleri aşağıdaki gibi tanımlanır: 
– Tdesign “ortalama”-10 °C (-11 °C ıslak termometre) dış ortam sıcaklığı ve 20 °C iç ortam 
sıcaklığında kuru termometre sıcaklık koşulları, 
– Tdesign “soğuk”-22 °C (-23 °C ıslak termometre) dış ortam sıcaklığı ve 20 °C iç ortam sıcaklığında 
kuru termometre sıcaklık koşulları, 
– Tdesign “sıcak” +2 °C (1 °C ıslak termometre) dış ortam sıcaklığı ve 20 °C iç ortam sıcaklığında kuru 
termometre sıcaklık koşulları, 
ve ilgili Tbivalent aşağıdaki gibi tanımlanır: 
– Ortalama ısıtma mevsimi için, kuru termometre bivalent sıcaklık +2 °C veya daha düşük, 
– Soğuk ısıtma mevsimi için, kuru termometre bivalent sıcaklık - 7 °C veya daha düşük, 
– Sıcak ısıtma mevsimi için, kuru termometre bivalent sıcaklık +7 °C veya daha düşük. 
 
Tbivalent ve TOL, - 7 °C’tan daha yüksek veya eşit olduğunda, ıslak termometre sıcaklığı kuru 
termometre sıcaklığından 1°C çıkartılmasına eşittir. Tbivalent ve TOL, - 7 °C’tan daha düşükse, ıslak 
termometre sıcaklığı tanımlanmaz. 
Beyan edilen TOL dikkate alınan iklimin Tdesignh’ından daha düşükse, TOL’un Tdesignh’a eşit olduğu 
kabul edilebilir. 
 
Referans SCOP (Eşitlik 12), referans SCOPon (Eşitlik 15) ve referans SCOPnet’in (Eşitlik 16) 
belirlenmesi için kısmi yük koşulları aşağıdaki Çizelgede verilmiştir. 
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Tablo 4. Referans ısıtma mevsimi “A” = ortalama için havadan havaya ünitelerin referans SCOP, 
referans SCOPonve referans SCOPnet hesaplaması için kısmi yük koşulları 
 

 
 
Tablo 5. Referans ısıtma mevsimi “W” = sıcak için havadan havaya ünitelerin referans SCOP, 
referans SCOPon ve referans SCOPnet hesaplaması için kısmi yük koşulları 
 

 
 
Tablo 6. Referans ısıtma mevsimi “C” = soğuk için havadan havaya ünitelerin referans SCOP, 
referans SCOPon ve referans SCOPnet hesaplaması için kısmi yük koşulları 
 

 
 
4.3 Referans SEER ve Referans SEERon için Hesaplama Yöntemleri 
 
4.3.1 Referans SEER’in Hesaplanması için Genel Eşitlik 
 
Referans SEER’in hesaplanması, referans yıllık soğutma talebinin (QC) yıllık elektrik tüketimine (QCE) 
bölünmesine eşittir: 
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                                                                                               (6) 

 
4.3.2 Referans Yıllık Soğutma Talebinin (QC) Hesaplanması 
 
Referans yıllık soğutma talebi (QC), kWh olarak ifade edilir ve aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 
Ek A*’da tanımlandığı gibi, soğutma (HCE) için eşdeğer aktif mod saatlerinin sayısı ile tam yük (Pdesignc) 
çarpılır. 
 

                                                                                 (7) 
 
Not - Eşdeğer saatlerin belirlenmesinde, Ek E*’de bulunabilen iklimsel bin yöntemi ve yapıların belirli 
tipleri için kullanım senaryoları esas alınır. 
 
4.3.3 Referans yıllık elektrik tüketiminin (QCE) hesaplanması 
 
Yıllık elektrik tüketimi, aktif mod, termostat kapalı mod, hazırda bekleme modu, kapalı modu ve karter 
ısıtıcı modu boyunca güç tüketimini içerir. 
 
Aktif mod esnasında güç tüketimi, SEERon’un hesaplanmasından elde edilir. SEERon’un belirlenmesi 
için, Madde 4.3.4’e bakılmalıdır. 
 

                  (8) 

 
QC: Referans yıllık soğutma talebi, kWh olarak ifade edilir, 
HTO, HSB, HCK, HOFF: Ek A*’da belirtildiği gibi, sırasıyla termostat kapalı mod, hazırda bekleme modu, 
karter ısıtıcı modu ve kapalı modunda çalışması düşünülen ünitenin saatlerinin sayısı, 
PTO, PSB, PCK, POFF: kW olarak ifade edilen, sırasıyla termostat kapalı mod, hazırda bekleme modu, 
karter ısıtıcı modu ve kapalımodu esnasında elektrik tüketimidir. 
 
4.3.4 Referans SEERon’un Hesaplanması 
 
Referans SEERon aşağıdaki gibi belirlenir: 

 

                                                                            
 
 
 
                                                                          (9) 

Burada: 
TJ                 bin sıcaklığı, 
j             bin sayısı, 
n   bin miktarı, 
Pc(Tj)   ilgili sıcaklık Tj için yapının soğutma talebi, 
hj   ilgili sıcaklık Tj’de oluşan bin saatlerinin sayısı, 
EER(Tj)  ilgili sıcaklık Tj için ünitenin EER değerleri, 
dir. 
 
j, Tj ve hj için kullanılacak değerler, Ek A*’da belirtilmiştir. Soğutma talebi Pc(Tj) her bir ilgili bin için 
kısmi yük oranı ile tam yük değeri (Pdesignc) çarpılarak belirlenebilir. Bu kısmi yük oranı % olarak 
aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 
 

                                                                                                    (10) 
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Her bir bin’de EER değerleri, kısmi yük koşulları A, B, C ve D’de EER değerlerinin enterpolasyonu 
yardımıyla belirlenir. 
Kısmi yük koşulu A üzerindeki kısmi yük koşulları için, koşul A için olduğu gibi aynı EER değerleri 
kullanılır. 
Kısmi yük koşulu D altındaki kısmi yük koşulları için, koşul D için olduğu gibi aynı EER değerleri 
kullanılır. 
 
4.3.5 Kısmi Yük Koşulları B, C, D’de EERbin(Tj)’nin Belirlenmesi için Hesaplama Prosedürü 
 
Kısmi yük koşulu A’da (tam yük), ünitenin beyan edilen kapasitesi soğutma yüküne eşit olarak dikkate 
alınır (Pdesignc). 
 
Kısmi yük koşulları B, C ve D’de iki ihtimal olabilir: 
- Ünitenin beyan edilen kapasitesi gerekli soğutma yükleri ile eşleşirse, ünitenin ilgili EERd değeri 
kullanılmalıdır. Bu durum, aşamalı veya değişken üniteler ile meydana gelebilir, 
- Ünitenin beyan edilen kapasitesi gerekli soğutma yüklerinden daha yüksekse, ünite aç/kapat 
çevrimine sahiptir. Bu durum, sabit kapasiteli veya aşamalı veya değişken kapasiteli üniteler ile 
meydana gelebilir. 
Bu gibi durumlarda, ayrıştırma faktörü (Cd veya Cc) ilgili EERbin(Tj) değerini hesaplamak için 
kullanılmalıdır. Bu gibi hesaplama aşağıda açıklanmıştır. 
 
4.3.5.1 Havadan Havaya ve Sudan Havaya Üniteler 
 
4.3.5.1.1 Sabit Kapasiteli Üniteler için Hesaplama Prosedürü 
 
Her bir kısmi yük koşulları B, C ve D için, EER aşağıdaki gibi hesaplanır: 
 

                                          (11) 
 
Burada: 
 
EERd   Kısmi yük koşulları B, C ve D için olduğu gibi aynı sıcaklık koşullarında ünitenin beyan 
edilen kapasitesi (Pd) ile ilgili EER, 
 
Cd   Ayrıştırma katsayısı, 
CRu   Kapasite oranıdır. 
 
Kapasite oranı, aynı sıcaklık koşullarında ünitenin beyan edilen kapasitesi (Pd) üzerinde soğutma 
talebinin (Pc) oranıdır. 
 
Cd deney ile belirlenemediğinde, varsayılan ayrıştırma katsayısı Cd, 0,25 olmalıdır. 
 
4.3.5.1.2 Aşamalı ve Değişken Kapasiteli Üniteler için Hesaplama Prosedürü 
 
Gerekli soğutma yüküne ulaşmak için ünitenin kapasite kontrolünün en yakın adımsal veya oransal 
artışında EERbin(Tj) ve beyan edilen kapasitesi belirlenmelidir. Bu adım ± % 10’u içerisinde gerekli 
soğutma yüküne ulaşmasına müsaade etmiyorsa (9 kW gerekli soğutma yükü için 9,9 kW ile 8,1 kW 
arasındaki gibi), gerekli soğutma yükünün taraflarının birinde adımlar için tanımlanmış kısmi yük 
sıcaklıklarındaki kapasitesi ve EERbin(Tj) belirlenmelidir. Gerekli soğutma yükünde kısmi yük 
kapasitesi ve EERbin(Tj), buradaki iki adımdan elde edilen sonuçlar arasında lineer enterpolasyon ile 
belirlenir. 
 
Ünitenin en küçük kontrol adımı, gerekli soğutma yükünden daha yüksekse, gerekli kısmi yük 
oranında EERbin(Tj) sabit kapasiteli üniteler için olduğu gibi Eşitlik (11) kullanılarak hesaplanır. 
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4.4 Referans SCOP, Referans SCOPon ve Referans SCOPnet için Hesaplama Yöntemleri 
 
4.4.1 Referans SCOP Hesaplanması için Genel Eşitlik 
 
Referans SCOP, referans yıllık ısıtma talebinin yıllık elektrik tüketimine bölünmesi ile tanımlanır. 
 

                                                                                              (12) 

 
Burada: 
QH   referans yıllık ısıtma talebi, kWh olarak ifade edilir, 
QHE   yıllık elektrik tüketimi, kWh olarak ifade edilir. 
 
4.4.2 Referans Yıllık Isıtma Talebinin (QH) Hesaplanması 
 
Referans yıllık ısıtma talebi kWh olarak ifade edilir ve aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 
Ek A*’da belirtildiği gibi, eşdeğer ısıtma saatlerinin (HHE) sayısı ile ısıtmadaki tam yük (PdesignH) çarpılır. 
 

                                                                              (13) 
 
Not - Ünitelerin belirli tipleri için ortalama, sıcak ve soğuk referans ısıtma mevsimleri ile ilgili eşdeğer 
ısıtma saatlerinin sayısının belirlenmesi; Ek E*’de bulunabilen iklimsel bin yöntemi ve yapıların belirli 
tipleri için kullanım senaryolarını esas alır. 
 
4.4.3 Referans Yıllık Elektrik Tüketiminin (QHE) Hesaplanması 
 
Yıllık elektrik tüketimi, aşağıdaki eşitliğiesas alan aktif mod, termostat kapalı mod, hazırda bekleme 
modu, kapalı modu ve karter ısıtıcı modu boyunca güç tüketimini içerir: 
 

            (14) 

 
Burada: 
 
Aktif mod esnasında güç tüketimi  SCOPon’un hesaplanmasından elde edilir; SCOPon’un 
belirlenmesi için; Madde 4.4.4’e bakılmalıdır. 
QH      referans yıllık ısıtma talebi, kWh olarak ifade edilir, 
HTO, HSB, HCK, HOFF    Ek A*’da tanımlandığı gibi sırasıyla termostat kapalı mod, 
hazırda bekleme modu, karter ısıtıcı modu ve kapalımodunda çalışması düşünülen ünitenin saatlerinin 
sayısı, 
 
PTO, PSB, PCK, POFF   kW olarak ifade edilen, sırasıyla termostat kapalı mod, hazırda 
bekleme modu, karter ısıtıcı modu ve kapalımodu esnasında elektrik tüketimi. 
4.4.4 Referans SCOPon ve SCOPnet’in Hesaplanması 
 
Referans SCOPon ve SCOPnet aşağıdaki gibi belirlenir: 

 

                                                                            
 
 
                                                                        (15) 
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                                                                        (16) 

 
Burada: 
TJ   bin sıcaklığı, 
j   bin sayısı, 
n   bin miktarı, 
Ph(Tj)   ilgili sıcaklık Tj için yapının ısıtma talebi, kW olarak ifade edilir, 
hj   ilgili sıcaklık Tj’de oluşan bin saatlerinin sayısı, 
COPbin(Tj)  İlgili sıcaklık Tj için ünitenin COP değerleri, 
elbu(Tj)  İlgili sıcaklık Tj için elektrikli yedek ısıtıcının gerekli kapasitesi, kW olarak ifade edilir. 
 
j, Tj ve hj için kullanılacak değerler, Ek A*’da belirtilmiştir. 
Isıtma talebi Ph(Tj) her bir ilgili bin için kısmi yük oranı ile tam yük değeri (Pdesignh) çarpılarak 
belirlenebilir. 
 
Bu kısmi yük oranı aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 
- Ortalama iklim için: Kısmi yük oranı =% (Tj-16) / (-10-16), 
- Sıcak iklim için: Kısmi yük oranı = % (Tj-16) / (+2-16), 
- Soğuk iklim için: Kısmi yük oranı = % (Tj-16) / (-22-16). 
 
Her bir bin’de COPbin(Tj) değerleri ve kapasite değerleri, uygulanabilir olduğu yerde kısmi yük 
koşulları A, B, C, D, E, F ve G’de COPbin(Tj) ve kapasite değerlerinin enterpolasyonu yardımıyla 
belirlenir. Enterpolasyon COPbin(Tj)’ler ile 2 en yakın kısmi yük koşullarının kapasiteleri arasında 
yapılır. 
D üzerinde kısmi yük koşulları için kapasite değerleri ve COPbinTj değerleri kısmi yük koşulları C ve 
D’de kapasite değerleri ve COPbin(Tj) değerlerinden ekstrapolasyon ile elde edilir. 
Soğuk iklimde, TOL (çalışma sınırı) -20 °C’un altındaysa, ilave hesaplama noktası -15 °C’ta 
COPbin(Tj) ve kapasiteden alınmalıdır (Koşul G). 
Ancak, ısı pompasının kapasitesi Ph(Tj) değerinden daha düşükse, COP değeri 1 olan elektrikli yedek 
ısıtıcı ile hatalı kapasitenin düzeltilmesine ihtiyaç vardır. Bu düzeltme, SCOPnet’in hesaplanması için 
uygulanmaz. 
 
TOL (çalışma sınırı) altında, ısı pompası çalışmaz. TOL altında dış ortam hava sıcaklıklarında ısı 
pompasının kapasitesi 0 kW’dır. 
 
4.4.5 Kısmi Yük Koşulları A, B, C, D’de COPbin(Tj) Değerlerinin Belirlenmesi için Hesaplama 
Yöntemi 
 
Kısmi yük koşulu A, B, C ve D’de iki ihtimal olabilir: 
- Ünitenin beyan edilen kapasitesi gerekli ısıtma talepleri ile eşleşir veya daha düşükse, ünitenin ilgili 
COPd değeri kullanılmalıdır, 
- Ünitenin beyan edilen kapasitesi gerekli ısıtma talebinden daha yüksekse, COPbin(Tj); ünitenin 
kapasite kontrolüne bağlı olan aşağıdaki hesaplama yöntemlerine göre hesaplanmalıdır. 
4.4.5.1 Havadan Havaya, Tuzlu Sudan Havaya ve Sudan Havaya Üniteler 
 
 
4.4.5.1.1 Sabit Kapasiteli Üniteler için Hesaplama Yöntemi 
 
Kapasite oranının 1’den daha düşük olduğu yerdeki kısmi yük koşulları A, B, C ve D için, COPbin(Tj) 
aşağıdaki gibi hesaplanır: 
 

                                          (17)                                
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Burada: 
COPd   Kısmi yük koşulları A, B, C, D, E, F ve G için olduğu gibi aynı sıcaklık koşullarında 
ünitenin beyan edilen kapasitesi (Pd) ile ilgili COP, 
Cd   Ayrıştırma katsayısı, 
CRu   Kapasite oranıdır. 
Kapasite oranı, aynı sıcaklık koşullarında ünitenin beyan edilen kapasitesi (Pd) üzerinde ısıtma 
talebinin (Ph) oranıdır. 
 
Cd deney ile belirlenemediğinde, varsayılan ayrıştırma katsayısı Cd, 0,25 olmalıdır. 
 
4.4.5.1.2 Aşamalı ve Değişken Kapasiteli Üniteler için Hesaplama Prosedürü 
 
Gerekli ısıtma yüküne ulaşmak için ünitenin kapasite kontrolünün en yakın adımsal veya oransal 
artışında COPbin(Tj) ve beyan edilen kapasitesi belirlenmelidir. Bu adım ± % 10’u içerisinde gerekli 
ısıtma yüküne ulaşmasına müsaade etmiyorsa (9 kW gerekli ısıtma yükü için 9,9 kW ile 8,1 kW 
arasındaki gibi), gerekli ısıtma yükünün taraflarının birinde adımlar için tanımlanmış kısmi yük 
sıcaklıklarındaki kapasitesi ve COPbin(Tj) belirlenmelidir. Gerekli ısıtma yükünde kısmi yük kapasitesi 
ve COPbin(Tj), buradaki iki adımdan elde edilen sonuçlar arasında lineer enterpolasyon ile belirlenir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Çatı tipi klimalar için minimum sezonsal verimlilik değerleri 2018 ve 2021 yılı başlarında kademeli 
olarak Avrupa’da yürürlüğe girecektir. Ülkemizde ise henüz bu konuda bir yönetmelik hazır 
olmamasına rağmen yakın zamanda Türkiye’de de bu yasanın yürürlüğe gireceği öngörülmektedir. Bu 
amaçla iklimlendirme sektörünü bilgilendirmek amacıyla bu bildiri hazırlanmıştır. Yeni sezonsal 
verimlilik hesabı ile cihazların sadece tam yükteki verimlilikleri değil tüm yıl boyunca verimlilikleri 
dikkate alınarak hesaplamalar yapılacak böylece tüketiciler için daha bilinçli satınalma yapabilme 
imkanı doğacaktır.  
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1253/2014 ECODESIGN DİREKTİFİNE UYGUN KLİMA 
SANTRALLERİNDE ENERJİ TASARRUFU 

 
 

Arkun ANDIÇ 
Uğur Ege ARAT 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada 1253/2014 Ecodesign Direktifinin klima santralleri için getirmiş olduğu yeniliklerden 
bahsedilmiştir. Avrupa Birliği’nin günümüz dünyasında otomotivden havalandırmaya kadar birçok 
sektörde enerji tüketimi kısıtlamaları getirdiği bilinmektedir.  
 
Klima santralleri de fan, motor, bataryalar vb. komponentler ile gerek elektrik enerjisi gerek termal 
enerji harcayan cihazlar olduğundan bu direktiflerden etkilenen bir ürün grubunu oluşturmaktadır. İşbu 
makalede bu yeni direktifin öngördüğü koşullardan, regülasyonlardan ve günümüz Türkiye’si için baz 
alınan değerlerle olan bir karşılaştırmasını içermektedir. 
 
Anahtar kelimeler: 1253/2014 Ecodesign Direktifi, Klima Santralleri, Enerji Tüketimi, Enerji Verimliliği 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the new regulations that 1253/2014 Ecodesign Directive’s bring into question for Air 
Handling Units. It is widely known that European Union is publsihing new restrictions on the energy 
consumption in various sector.  
 
The air handling units are also  effected by these new restrictions becaouse of electrical and thermal 
energy comsumption with their components of fans, motors, coils. The new regulations, conditions and 
a comparison between ErP 2018 approved units and daily Turkish standart units. 
 
Keywords: 1253/2014 Ecodesign Directive, Air Handling Units, Energy Consumption, Energy 
Efficiency 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünya genelinde fosil yakıt kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelme 
ile birlikte, Avrupa Birliği enerji politikaları da yeniden oluşturuldu. Bunun neticesinde, Kyoto 
Protokolü’ne imza atılarak CO₂ emisyonlarının 2020 yılına kadar en az %20 azaltılması taahhüt edildi.  
 
Bu hedef doğrultusunda da 2005 yılında EuP (Enerji Kullanan Ürünler) direktifi Avrupa Konseyi 
tarafından kabul edildi. Direktifin adı 2009’da ErP Direktifi (Çevreye Duyarlı Tasarım Direktifi) olarak 
değiştirildi. İşte bu direktif, genel olarak “Ecodesign” direktifi olarak da anılmaktadır.  
 
Özel olarak belirtildiğinde, bu durum 2009/125/AT sayılı direktifi ilgilendirir. Geleneksel akkor 
ampullerin aşamalı olarak azaltılması veya buzdolaplarına, çamaşır makinelerine enerji verimliliği 

Energy Saving with Air Handling Units Complying to 1253/2014 Ecodesign Directive 
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etiketleri yerleştirilmesi, vb. gibi durumlar, Ecodesign direktifinin günlük hayatta karşımıza çıkan, 
yansımalarıdır.  
 
 
 
 
2. 1253/2014 ECODESIGN DİREKTİFİNDEN KİMLER ETKİLENİYOR? 
 
Direktif, AB üyesi ülkelerin tamamında zorunludur. Bunun anlamı, Ecodesign direktifine uymayan 
herhangi bir ürününün AB içerisine satılamayacağıdır.  
 
Ancak AB dışına ihraç edilecek bir ürünün AB içerisinde üretilmesi konusunda bir engel yoktur. Öte 
yandan, AB ile ticaret yapan ülkeler bu direktiften direkt olarak etkilenmektedir.  
 
 
 
 
3. ECODESIGN GEREKLİLİKLERİNE GENEL BAKIŞ 
 
Karışıklık genellikle iki bağımsız regülasyona aynı anda uyma gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. 
Tablo 1’deki regülasyonların yürürlüğe girme sırasına göre basit bir özet bulunabilir: 
 
Tablo.1 2009/125 Sayılı Ecodesign Direktifi ( ErP Direktifi) 

 IEC Motorlar 
640/2009 Sayılı Regülasyon 

Fanlar 
Nozul + Kanat + 
Kumanda Devresinden 
oluşmaktadır.  
327-2011 Sayılı 
Regülasyon 

Havalandırma Sistemleri  
01.01.2016 tarihinden itibaren 
1253/2014 sayılı regülasyon 
 (Havalandırma Cihazları)  
1254/2014 sayılı regülasyon  
(Konut Tipi Cihazların 
Etiketlenmesi) 

2018   Havalandırma cihazı talebinde 
artış. En düşük iki enerji sınıfı olan 
F ve G’nin etiketlerden 
kaldırılması) 

2017 0,75 – 375 kW arası IEC 
motorlar  
Verimlilik Sınıfı: IE3 veya 
IE2+FI * 

  

2016   30W’dan büyük, konut tipi 
havalandırma cihazları için enerji 
etiketi zorunluluğu 

2015 7,5 – 375 kW arası IEC 
motorlar  
Verimlilik Sınıfı: IE3 veya 
IE2+FI * 

125W ve daha üstü 
fanlar 
Minimum verimlilik düzey 
2 * * 

 

2016  125W ve daha üstü 
fanlar 
Minimum verimlilik düzey 
1 * * 

 

2011 0,75 Kw ve daha üstü IEC 
motorlar  
Verimlilik Sınıfı: IE3 
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4. FANLAR İÇİN 327/2011 SAYILI AB REGÜLASYONU 
 
ErP Direktifi sayesinde enerji tüketen birçok ürünün enerji tasarruf potansiyeli araştırılmakta ve enerji 
verimliliklerine ilişkin asgari gereksinimler belirlenmektedir. Bunun sonucunda, Haziran 2010’da fanlar 
için zorunlu sınır değerleri belirlenmiştir.  
 
Direktif, fanları nozul, kanatlar ve motorun yanında eğer varsa kumanda devresinden oluşan bir cihaz 
olarak tanımlamaktadır. Buradaki amaç, Avrupa pazarındaki fan şartnamelerine genel bir asgari verim 
sınırlaması getirmekti ve ilk etap 2013 yılında yürürlüğe girmiştir.  
 
Neden fanlara odaklanıldığı ise aşağıdaki grafikten açıkça ortaya çıkmaktadır. Grafik 1’de dünyada 
tüketilen elektrik enerjisinin elektrik motorlarına göre dağılımı görülmektedir. 
 

 
 

Grafik 1. Dünyada Tüketilen Elektrik Enerjisinin Elektrik Motorlarına Göre Dağılımı 
 
Buradan da anlaşılacağı üzere özellikle havalandırma cihazlarında kullanılan 0,75-30kW aralığındaki 
fanlar enerjinin %68’ini tüketmektedirler. 
 
327/2011 sayılı regülasyonun ikinci aşaması ise 2015’de yürürlüğe girmiş olup fanlarla ilgili asgari 
verim gereklilikleri zorlaştırılmıştır. Bunun sonucunda da birçok ürün piyasadan çekilmiş ve yerlerine 
yeni ve daha verimli modeller sürülmüştür. 
 
 
 
 
5. 1253/2014 VE 1254/2014 SAYILI REGÜLASYONLAR 
 
1 Ocak 2016’da ise ErP direktifinin son aşaması devreye girmiştir. Buna göre bir binada veya binanın 
bir kısmında, havayı dış hava ile değiştiren tüm havalandırma cihazları regülasyon kapsamında 
tanımlanmıştır. Kanal, çatı tipi veya hücreli fanlar, konut tipi klima santralleri ve modüler klima 
santralleri bu regülasyon kapsamına dahildir.  
 
Direktif kapsamında bu cihazlar mekanik uygulamacı kapsamında da olabilmek kaydıyla kesinlikle 
minimum 3 hızlı bir kumanda devresine de sahip olmalıdır. Daha önce devreye girmiş olan 327/2011 
sayılı regülasyon ise sadece komponent üreticilerini etkiler durumda kalmıştır. 
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6. ECODESIGN DİREKTİFİNDEN ETKİLENEN ÜRÜNLER 
 
30W’ın üzerinde elektrik gücüne ihtiyaç duyan her tipten AC motorlu fan direktiften etkilenmektedir.  
EC motorlu fanlar ise hali hazırda günümüz gerekliliklerinin tamamını karşılamaktadırlar. 
 
6.1 MOTORLAR İÇİN DE AYRI BİR REGÜLASYON VAR. “MOTOR DİREKTİFİ”NİN FARKI NEDİR? 
 
640/2011/AT sayılı ErP uygulama regülasyonu daha önceden 2011 girmiştir. Bu regülasyon elektrik 
motorlarının IEC standartlarına göre minimum verimliliklerini belirlemektedir. Regülasyon sadece 
motorlar ile ilgili olup 2011 yılından itibaren ülkemizde de geçerlidir.  
 
Buna göre 2015 yılı itibariyle 7,5 - 375kW arası motorlar direkt sürülecek ise minimum IE3 verim sınıfı 
aranmakta, hız kontrolü olması durumunda ise IE2 verim sınıfında motor kullanımına izin 
verilmektedir.  
 
6.2 KONUT DIŞI VE KONUT TİPİ HAVALANDIRMA CİHAZLARI İÇİN 1253/2014 SAYILI AB 
ECODESİGN DİREKTİFİ 
 
1 Ocak 2016 itibariyle yürürlüğe giren direktif havalandırma ünitelerini konut tipi ve konut dışı 
(residential, non-residential) olmak üzere ikiye ayırmıştır.  
 
250m3/h debinin altındaki tüm cihazlar bu sınıflandırmada konut tipi olarak geçmekte olup, aynı beyaz 
eşyalarda olduğu gibi üzerlerinde Şekil 1’deki gibi bir enerji etiketi bulunması zorunludur. Bu enerji 
etiketinde cihazın nominal debisi ve ses güç seviyesi de belirtilmek zorundadır.  
 

 
Şekil 1. Enerji Etiketi Örneği 

 
250-1000m3/h debi aralığındaki cihazların sınıflandırması ise üreticiye bırakılmıştır. Eğer üretici ürettiği 
ürünü “Konut Tipi Havalandırma Cihazı” olarak piyasaya sürerse enerji etiketi vurmak zorundadır. Aksi 
halde böyle bir gereklilik yoktur. 
 
1000m3/h üzeri cihazlar ise kesinlikle konut dışı havalandırma cihazı olarak tanımlanmış olup, kendi 
içlerinde tek yünlü(Unidirectional) ve çift yönlü(bidirectional) olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. 
Literatürde B sınıflandırma UVU ve BVU olarak geçmektedir. (Bkz: Şekil 2, Şekil 3) 
 
6.3 ECODESİGN DİREKTİFİ KLİMA SANTRALLERİNDE NEYİ DEĞİŞTİRİYOR? 
İklimlendirme sektöründe klima santrali şartnameleri fan kanat tipi, motor verimi, fan verimi, ısı geri 
kazanım tipi, ısı geri kazanım verimi, kesit hızı, by-pass damperleri gibi santral total verimine etki 
edebilecek birçok parametreyi barındırmaktadır. 
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Aslında tüm bunlar elektrik enerjisi ve ısıtma-soğutma enerjisi ihtiyacında tasarruf sağlamaya 
yöneliktir. Ecodesign direktifi, tüm bu parametrelerin etkisi içeren bir hesap tekniği getirmiş ve 
minimum gereksinimleri karşılamayan klima santrallerinin pazara sunulmasını engellemiştir.  
 
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, Eurovent 6/12’ye göre yapılan enerji sınıflandırmasından 
farklı olarak Ecodesign direktifinin cihaz dışı basınç kayıplarını dikkate almayıp, cihazları referans 
dizaynlar üzerinden karşılaştırmasıdır. 

 
Şekil 2. Tek Yönlü Cihaz Referans Dizayn 

 

 
 

Şekil 3. Çift Yönlü Cihaz Referans Dizayn 
 
Direktifte referans dizayna göre limit SFPint (iç spesifik fan gücü) değerleri belirlenmiş olup, referans 
dizaynın dışında yaptığınız her değişiklik için belirli formülleri kullanarak bu limit değeri değiştirilir.  
 
Örneğin direktifte belirtilenden daha verimli bir ısı geri kazanım sistemi seçtiğinizde hedef SFP int yukarı  
çekilirken, referans dizayndan daha düşük sınıfta filtre kullandığınızda hedef aşağı çekilerek 
zorlaştırılır. Tek Yönlü ve Çift Yönlü Havalandırma Cihazları’na ait minimum verim değerleri ve SFP 
limitleri Tablo 2 ve Tablo 3’te özetlenmiştir. 

 
Tablo 2. Tek Yönlü Havalandırma Cihazı Limit Değerleri 

 
 

Tek Yönlü Havalandırma Cihazı, UVU 2016 2018 

Minimum fan verimi ɳvu ; P≤30kW 6,2%*ln(P)+35% 6,2%*ln(P)+42% 

Minimum fan verimi ɳvu ; P>30kW 56,1% 63,1% 

SFPint_limit ; 1 filtre dahil 250 230 
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Tablo 3. Çift Yönlü Havalandırma Cihazı Limit Değerleri 
 

Çift Yönlü Havalandırma Cihazı, BVU 2016 2018 

Çok hızlı veye kademesiz fan kontrolü Zorunlu Zorunlu 

Isı Geri Kazanımı Zorunlu Zorunlu 

Isı geri kazanımda termal by-pass Zorunlu Zorunlu 

Minimum IGK verimi (ɳt_min). 67% 73% 

IGK verim bonusu (ɳt_nrvu > ɳt_min) E=(ɳt_nrvu – 0,67)*3000 E=(ɳt_nrvu – 0,73)*3000 

SFPint_limit (qnorm < 2 m³/s) 1200+E–300*qnorm/2–F  1100+E–300*qnorm/2–F 

SFPint_limit (qnorm > 2 m³/s) 900+E-F 800+E-F 

 
Ecodesign Direktifi’nin klima santrallerine getirdiği birkaç temel değişiklik ise aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 
 

• Taze hava oranı %10 üzerinde olan tüm santraller bir “havalandırma cihazı”dır ve ısı geri 
kazanım sistemine sahip olmak zorundadır. 

• 2016 itibariyle run-around ısı geri kazanım sistemleri minimum %63, plakalı veya döner 
tamburlu ısı geri kazanım sistemleri minimum %67 verime sahip olmalıdırlar. 2018 yılında ise 
bu değerler %67 ve %73 olarak yükseltilecektir. 

• Isı geri kazanım sistemleri kesinlikle termal by-pass’a sahip olmalıdır. Bu, plakalı sistemler için 
üfleme tarafında by-pass damperi, döner tamburlu sistemde ise rotoru durdurabilme anlamına 
gelmektedir. 

• 2018 yılı itibariyle tüm filtrelerde analog manometre bulunmalıdır. 
• Kullanılan fanlar minimum 3 hızlı veya değişken devirli olmalıdır. 
• Üretici, klima santralinin veya fanın teknik çıktısı üzerinde Ecodesign hesabını kesinlikle 

göstermeli ve limit SFPint değerine karşılık cihazın uyumluluğunu belgelendirmelidir.  

KAPSAM DIŞI UYGULAMALAR: 
 

• Hava akımı başına çekilen gücün 30W’ın altında olduğu cihazlar 
• Sadece gövdeden oluşan aksiyel veya santrifüj fanlar 
• Ex-Proof uygulamalar 
• Günlük havalandırma için kullanılmayan tek kademeli duman egzoz fanları 
• Sürekli 100°C üzerinde havanın taşındığı fanlar 
• 65°C üzerinde ortam sıcaklıkları için olan fanlar 
• -40°C altı ortam sıcaklıklarında çalışacak fanlar 
• 1000V AC veya 1500V DC üzerindeki besleme gerilimi 
• Zararlı, korozif gazların tahliyesi için kullanılan fanlar 
• Dahili ısı pompası bulunan klima santralleri 
• Endüstriyel mutfak egzoz uygulamaları 

6.3.1 ÖRNEK KLİMA SANTRALLERİ ÜZERİNDEN VAKA ANALİZİ 
 
Çalışmanın bu bölümünde, direktif ülkemizde uygulanmaya başladıktan sonra hem enerji sarfiyatı, 
hem de ilk yatırım maliyetleri açısından ne etkileri olacağını ele alacağız.  
 
Burada karşılaştırma yapacağımız klima santrali özelliklerini, ülkemizde yapılan birçok büyük projede 
ortak olarak kullanılan ve ülkemiz şartları için “verimli” sayılacak şartnamelerden alabiliriz. Bu özellikler 
genellikle Tablo 4’te görüldüğü gibi olmaktadır: 
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Tablo 4. Türkiye Şartları için Ortalama Verimlilik Değerleri 
 

Özellik TR Standardı 

Minimum Motor Verimi IE2 

Minimum Fan Verimi %70 

Maksimum Batarya Alın Hızı 2,7m/s 

Minimum Fan Verimi %70 

Minimum Plakalı IGK Verimi %50 

Minimum Rotorlu IGK Verimi %70 
 
Ülkemizde birçok büyük projede sıklıkla karşılaştığımız santral tipleri olarak %100 taze havalı, plakalı 
ısı geri kazanımlı ve rotorlu ısı geri kazanımlı santral tiplerini ele aldık. Her birinden de 5.000, 15.000 
ve 30.000m3/h debide modeller seçtik. 
 
Sonuçları incelediğimizde, ülkemiz şartlarında seçilen %100 taze havalı santrallerin çoğu zaman 
ekstra herhangi bir iyileştirme yapmadan da EcoDesign Direktifi’ne uygun oldukları görülmektedir. 
Plakalı santrallerde ise by-pass damperi gerekliliği ve yüksek verimden dolayı santraller çok 
büyümekte, bu da ciddi bir ilk yatırım maliyeti anlamına gelmektedir. Rotorlu klima santrallerinde ise 
yapılacak birkaç ufak iyileştirme ile santraller küçük ilk yatırım maliyeti farkları ile EcoDesign’a uygun 
hale gelebilmektedirler. Bunlar, daha verimli fan ve daha verimli ısı geri kazanım kullanımı gibi 
önlemler olacaklardır. 
  
Yapılan incelemede, EcoDesign’a uygun klima santrallerinin boyutlarındaki artış da dikkate alınmıştır. 
Daha düşük kesit hızları için büyütülen santraller, daha büyük mekanik odalara ihtiyaç duyacaklardır. 
Yapılan incelemede santral hacimlerinin %20’ye kadar büyüdüğü göze çarpmaktadır. 
 
Aynı şekilde Ecodesign Direktifi’ne uygun şartlarda çalışan cihazlarda soğutucu ve ısıtıcı bataryaları 
besleyen soğutma grupları ve kazanlar göz önüne alındığında da kayda değer bir düşüş 
görünmektedir. 15.000m³/h debiyle rotorlu tipte ısı geri kazanım yapan bir klima santralinin soğutma 
gruplarını daha düşük kapasitede çalıştırmasıyla kullanımda olduğu saat başına 0,50₺ daha az 
elektrik tüketimi yaptığı görülmektedir. Isıtıcı bataryadaki kapasitenin de düşmesiyle doğalgazlı bir 
kazandan beslenen santralin kazanda ihtiyaç duyacağı kapasite düşüklüğü saatte 1,34₺’lik bir 
tasarrufa denk gelmektedir.  
 
Tüm bu değerler göz önüne alındığında ilk yatırım maliyetinde oluşabilecek olan artışın 5 yıldan önce 
geri dönebilecek bir miktar olduğunu söylemek mümkündür.  
 
Tablo 5’te üç ayrı kapasite ve üç ayrı konfigürasyonda santralin ülkemiz şartları ve Ecodesign 
Direktifleri doğrultusunda seçimlerinin karşılaştırma tablosu yer almaktadır: 
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Tablo 5. Üç Ayrı Kapasite ve Konfigürasyonda Santralin Türkiye Şartları ve Ecodesign Direktifleri 
Doğrultusunda Seçimlerinin Karşılaştırma Tablosu 
 

 
5000 m³/h 15000 m³/h 30000 m³/h 

 TR 
Standardı ErP 2018 TR 

Standardı ErP 2018 TR 
Standardı ErP 2018 

%100 Taze Hava 

Elektrik Tüketimi(kW) 2,17 2,17 6,58 6,58 12,17 12,17 

Soğutucu Batarya 
Kapasitesi(kW) 46,30 46,30 138,80 138,80 277,60 277,60 

Soğutmada Harcanan 
Elektrik Gücü(kW) 15,43 15,43 46,27 46,27 92,53 92,53 

Isıtıcı Batarya 
Kapasitesi(kW) 48,50 48,50 145,60 145,60 291,10 291,10 

Hacim(m³) 2,78 2,78 8,61 8,61 19,04 19,04 

Fiyat Yüzdesi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Plakalı Isı Geri Kazanım 

Elektrik Tüketimi(kW) 4,03 3,43 13,50 11,54 27,42 23,67 

Soğutucu Batarya 
Kapasitesi(kW) 

36,90 34,60 107,60 104,70 208,90 205,00 

Soğutmada Harcanan 
Elektrik Gücü(kW) 

12,30 11,53 35,87 34,90 69,63 68,33 

Isıtıcı Batarya 
Kapasitesi(kW) 

20,90 12,70 49,60 40,40 77,70 79,10 

Hacim(m³) 100 136 100 144 100 123 

Fiyat Yüzdesi 100,00 125,36 100,00 129,85 100,00 119,70 

Rotorlu Isı Geri Kazanım 

Elektrik Tüketimi(kW) 4,04 3,75 127,50 11,71 23,75 22,08 

Soğutucu Batarya 
Kapasitesi(kW) 

36,10 34,40 109,20 103,30 217,50 207,60 

Soğutmada Harcanan 
Elektrik Gücü(kW) 

12,03 11,47 36,40 34,43 72,50 69,20 

Isıtıcı Batarya 
Kapasitesi(kW) 

19,60 15,90 62,20 48,60 121,70 99,60 

Hacim(m³) 100 100 100 119 100 105 

Fiyat Yüzdesi 100,00 101,58 100,00 108,92 100,00 103,71 
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7. DİREKTİFİN TÜRKİYE’YE ETKİSİ NEDİR? 
 
Direktif AB üyesi olmadığımız için Türkiye’yi direkt olarak etkilememektedir, yani iç piyasada satılacak 
olan havalandırma cihazlarında Ecodesign uyumluluğu şartı aranmaz.  
 
Ancak Türkiye için en büyük kafa karışıklığı cihaz üzerine CE etiketi basımı ile ilgili konudur. 2016 yılı 
itibariyle fanlar, ısı geri kazanım cihazları ve klima santrallerine CE etiketi basabilmek için aşağıdaki alt 
direktiflere uyumluluk gerekmektedir: 
 
 
 
 

• Makine Direktifi 2006/42/EC 
• Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EC 
• EMC Direktifi 2004/108/EC 
• Ecodesign Direktifi 2009/125/EC – EU 1253/2014 

 

 
 
Bu şartlar altında, Ecodesign’a uygun olmayan cihazlara CE etiketi basılması Türkiye için de mümkün 
değildir. 
 
 
 
 
SONUÇ: 
 
Yapılan istatiksel çalışmalar Ecodesign direktifine uygun klima santrallerinin direktif öncesinde satılan 
santrallerle kıyaslandığında yaklaşık %20 daha büyük hacimde olduğunu göstermektedir. Bu, daha 
büyük mekanik alanlar ve daha yüksek yatırım maliyetleri anlamına gelmektedir. Ancak bunları bir 
dezavantaj olarak görmemek gerekir.  
 
Bu direktifin getirdiği koşullarla birlikte elektrik ve doğalgaz tüketimlerinde ortaya çıkacak olan 
tasarruflar Ecodesign Direktifi’nin önemini vurgular niteliktedir.  
 
Yatırım sahiplerine Ecodesign’ın faydalarını ve düşük enerji tüketimini anlatarak buna uygun projeler 
üretmekte büyük bir sorumluluk da vizyon sahibi mekanik proje müelliflerine düşmektedir.  
 
Öte yandan, en büyük ticaret ortağımız olan AB’ye ihracat yapmakta olan üreticilerimiz için de 
Ecodesign hayati önem taşımaktadır. Üreticiler kısa sürede gerekliliklere hakim olmalı ve seçim 
programı, teknik ve kalite dökümanlarını uyumlu hale getirmelidirler.  
 
Tüm bu çabalar neticesinde, ilerleyen birkaç yıl içerisinde Türkiye’de de havalandırma cihazları için 
Ecodesign Direktifi’nin olmazsa olmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıkacağından hiç şüphe yoktur. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR: 
 
[1] Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council  
[2] http://www.rehva.eu/fileadmin/events/eventspdf/REHVA_seminar__Buildings_Rel_Brussels__27.1

0.2011/ecodesign-and-labeling.pdf (Erişim tarihi: Ağustos 2016) 
[3] http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10684/attachments/1/translations/en/renditions/native 

(Erişim tarihi: Ağustos 2016) 
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BORU DESTEK SİSTEMLERİ TASARIMI 
 
 

M Emre ÇAM  
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Boru hatlarının malzeme ve montaj giderleri, termik santrallar, rafineriler, yiyecek ve içecek endüstrisi 
gibi birçok sektörde tesislerin önemli kısmını oluşturur. Boru hatlarının payı, toplam tesis giderlerinin 
%30’u üzerindedir. Bu yüzden, boyutların seçiminin özenle yapılması ve tesislerin düzgün bir şekilde 
çalışmasını sağlayabilmek için tesisatı yapıya sabitleyen elemanların doğru şekilde tasarlanması 
gerekmektedir. Boru stres analizi terimi statik ve dinamik yüklere maruz kalan boru tesisatında oluşacak 
gerilmelerin belirlenmesi için yapılan tüm hesaplamaları kapsar. Bu çalışmada, boru stres analizi ve 
boru hatları için askı ve destek sistemleri tasarımı ilişkisi genel hatlarıyla ele alınacaktır. Boru stres 
analizi yapılmadan tasarlanan boru hatlarında ortaya çıkması muhtemel hasar ve arızaların örnekleri 
verilerek, boru hattı tasarımcısına yardımcı olmaya çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Boru destekleri, Boru stres analizi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Pipeline material and assembly costs constitute an important part of the plant in many sectors such as 
thermal power plants, refineries, food and beverage industry. The share of pipelines is over 30% of 
total plant costs. Because of this, in order to make the selection of dimensions careful and to ensure 
that the installations work properly, the fixing and supporting elements between installation and 
structure must be designed correctly. Pipe stress analysis covers all calculations for determining 
stresses to occur in pipe installations exposed to static and dynamic loads. In this work, pipe stress 
analysis and design of suspension and support systems for pipelines will be discussed in general 
terms. This work will try to help the pipeline designer by giving examples of possible damage and 
failures in pipelines designed without pipeline stress analysis. 
 
Key Words: Pipe supports, Pipe stress analysis   
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Borular, herhangi bir proses tesisindeki en hassas bileşenlerdir. Ayrıca en yoğun iş gören elemanlardır. 
Kasıtlı veya kasıtsız neredeyse her türlü yüke maruz kalırlar. Bir proses tesisinin ömrü boyunca diğer 
aşamalarında olduğu kadar, operasyon sırasında da boru hattı sisteminin karşılaşacağı tüm potansiyel 
yükleri göz önüne almak çok önemlidir. Bu yüklerden herhangi birinin, tasarım aşamasında, montaj 
sırasında, test ve devreye almada ya da normal işletme veya bakım çalışmaları esnasında görmezden 
gelinmesi sistemin yetersiz ve yanlış tasarlanmasına yol açabilir. Sistem, bu gözden kaçan yükün ilk 
ortaya çıkışında hasar görerek işlevini kaybedebilir. Boru tesisatının arızalanması Domino etkisini 
tetikleyebilir ve büyük bir felakete neden olabilir. Bu çerçevede, mühendisler, boru hatlarıyla 
uğraşırken, üç önemli soruna çözüm bulmaya çalışır. Bunlar; optimum boru çapının belirlenmesi, 
optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi ve gerilmelerin en ekonomik biçimde alınmasıdır 

Pipeline Support Systems Design 
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Gerilme analizi ve güvenli tasarım normal olarak birkaç ilgili kavramın değerlendirilmesini gerektirir. 
Katılabilecek adımların yaklaşık bir listesi aşağıdaki gibidir [1]. 
 

1. Boru hattı veya boru hattı sisteminde servis ömrü boyunca oluşacak potansiyel yüklerin 
belirlenmesi,  

2. Bu yüklerin sonucunda, boru malzemesi içyapısında oluşacak gerilmelerin belirlenmesi  
3. Boru malzemesinin güvenli olarak dayanabileceği en kötü üç boyutlu stres durumuna karar 

verilmesi,  
4. Göz önüne alınan boru hattı sisteminde 3 boyutlu stres senaryosundaki tüm potansiyel ve 

gerçek yüklerin kümülatif etkisinin hesaplanması,  
5. Stres modelinin arıza sınırları içinde olmasını sağlamak için boru sistemi tasarımını 

değiştirilmesi, 
 
Boru gerilmelerinin tayini ve analizinin amacı, yukarıdaki adımları takip ederek güvenli tasarımın 
oluşturulmasıdır. Güvenli olan birkaç tasarım olabilir. Boru hattı mühendisinin görevi bu alternatiflerden 
en ekonomik veya en uygun vb. olanını seçmek olacaktır. İyi bir boru sistemi tasarımı her zaman 
temel bilgi ve yaratıcılığın bir karışımıdır[1]. 
 
 
 
 
2. AMAÇ VE KAPSAM 
 
Borularda, diğer yapılarda olduğu gibi, gerilme analizi değişken bir hassasiyette yapılabilir. Üç boyutlu 
boru güzergahları için grafik çözümleri ve boru desteklerinin adet ve yerlerinin belirlenmesi için uzun 
ve sıkıcı hesaplamalar ve  yüksek maliyetler içeren kabul görmüş  kuralları uygulayarak el hesabı 
dediğimiz konvansiyonel hesaplamalar  basit sistemlerin analizi için uygun olabilir . Fakat bu 
yöntemlerin kapsamı ve değeri, doğrulukları ve güvenilirlikleri, kullanıcının deneyimine ve becerisine 
bağlı olduğu için, çok dikkatli ele alınmalıdır. Öte yandan bu sıkıcı ve uzun süren el hesabı yöntemine 
alternatif olarak analizi sayısal çözümler ile daha kısa zaman ve daha güvenilir olarak geliştirilmiş pek 
çok bilgisayar programı ve uygulaması bulunmaktadır. [2]: 
 
Boru gerilme analizinin amacı iki geniş kategoriye ayrılabilir: 
 

1. Yapısal bütünlüğün sağlanması 
2. Sürekli ve düzenli çalışacak bir sistemin oluşturulması 

 
Başka bir deyişle  

• Boru hatları ve üzerindeki armatürlerin güvenliği 
• Boru hatları üzerindeki ekipmanların ve askı , konsol sistemlerinin güvenliği  
• Boru hatlarında oluşacak sehim ve yer değiştirme miktarlarının belirlenen sınırlar içinde 

kalması  
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SİSTEM BİLEŞENLERİ  
 
Aşğıdaki şekilde bir boru hattı üzerinde yer alması muhtemel bileşenler görülmektedir. 
 

 
Şekil 1. Boru hatlarında sistem bileşenleri  [2]. 

 
HASAR TİPLERİ 
 
Boru sistemini etkileyebilecek çeşitli hasar tipleri vardır. Boru mühendisleri, mevcut standartlar ve boru 
kodlarına göre gerilme analizi yaparak bu hasar tiplerinin bazılarına karşı koruma sağlayabilir. Bunlar : 

• Malzemenin akması sonucunda ortaya çıkan hasarlar: Hasar, aşırı plastik deformasyondan 
kaynaklanıyordur.Bu tür hasarlar iki şekilde ortaya çıkar : 

o Düşük sıcaklıkta meydana gelen plastik deformasyon : Malzeme taneciklerinin kayma 
etkisi altında plastic deformasyona uğrar. 

o Yüksek sıcaklık altında meydana gelen plastik deformasyon: Kayma sonrasında 
malzeme yeniden kristallenir ve dolayısıyla yük artmasa dahi kayma devam eder. Bu 
fenomen sürünme olarak bilinir. 
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• Kırılma sonucunda meydana gelen hasarlar :Malzeme akma olmadan hasara uğruyordur . 

o Gevrek kırılma: Kırılgan malzemelerde oluşur. 

o Yorulma: Dinamik yüklere bağlı olarak her döngüden sonra büyüyen ve ani hasarla 
sonuçlanan küçük bir çatlak gelişir. 

 

 
Şekil 2.  Boru hatlarında oluşan örnek hasar   [2]. 

 
BORU DESTEK SİSTEMLERİ TASARIMI 
Boru askı ve destek sistemlerinin tasarımında genel amaç aşağıdaki maddelerde sayılan durumlardan 
kaçınmaktır: 

• Tesisatta kodda izin verilen miktarın üzerinde gerilim oluşması . 

• Yanlış monte edilmiş flanşlar nedeniyle bağlantı noktalarında sızıntı  

• Tesisata bağlı ekipmanlarda (pompalar ve türbinler gibi).aşırı yük ve moment binmesi 

• Destekleyici (veya kısıtlayıcı) elemanlarda aşırı gerilimler. 

• Basılan akışkanla tetiklenen titreşimlerle rezonans. 

• Borulama sisteminde termal genişleme ve/ veya daralma ile aşırı derecede gerilim birikmesi, . 

• Boruların desteklerinden istenmeden ayrılması 

• Eğim gerektiren drenaj sistemlerinde akışı bozacak şekilde sarkma olması  

BORU DESTEK SİSTEMLERİ STANDARTLARI  
Boru destek sistemleri tasarımı ile ilgili standartlar şunlardır: 

1) ANSI31.1 &31.3  Power Piping & Process Piping  

2) MSS –SP 58 Pipe Hangers and Support : Materials, Design & Manufacturers 

3) MSS –SP 69 Pipe Hangers and Support : Selection & Application.  

4) MSS –SP 77 Guidelines for Pipe Support Contractual Relationships. 

5) MSS –SP 89 Pipe Hangers and Supports: Fabrication & Installation Practices. 

6) MSS –SP 90 Guidelines on Terminology of Pipe Hangers & Supports. 

Boru askıları ve desteklerinin seçimi, boru sistemlerinin genel tasarım konseptine ve şartname için 
istenecek herhangi bir özel gerekliliğe dayanmalıdır. Destek sistemi, bağlantılı olduğu ekipmanın 
hareketi de dâhil olmak üzere, boruların serbest ya da amaçlanan hareketine müsaade edecek ve 
kontrol edecektir. Her bir askı noktasında kullanılacak destek türünü seçmeden önce çevreleyen yapı 
ve bitişik boru donanımı ve boru düzeni ile ilgili dikkatli bir çalışma yapılmalıdır. Askılar, destekler, 
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sabit noktalar ve sınırlayıcılar, boru tesisatının ve bağlantılı ekipmanın tabi tutulabileceği yüklemenin 
tüm statik ve belirlenmiş dinamik koşullarına dayanacak şekilde seçilmelidir. 

BORU DESTEKLERİ ELEMANLARI  
Armatürler  

• Askı rodları  

• Yaylı askılar 

• Ayar tokaları  

• Zincirler 

• Sabit noktalar  

• Braketler  

• Kayar mesnetler  

• Boru semerleri  

Yapısal elemanlar: 

• Kıskaçlar   

• Boru kulakları  

• U-boltlar  

• Boru kemerleri  

BORU DESTEKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  
Boru destekleri işlevlerine göre 4 e ayrılır: 

1) Ağırlık destekleri ya da rijit destekler: Askı rodları, kayar mesnetler gibi boruların ağırlığı ile 
oluşan yükleri taşıyan desteklerdir. 

2) Rijit sınırlayıcılar ya da sabit noktalar: Tesisatın o kısmına etki eden yükleri taşıdığı gibi yer 
değiştirmeleri de engelleyen desteklerdir. 

3) Sınırlayıcılar: Tesisatın, olağandışı dinamik yüklere maruz kalması durumunda hareket 
etmesini sınırlayan desteklerdir. 

4) Salınma Destekleri: Tesisatın titreşimini kontrol eden, şok yükleri absorbe eden ve tesisatın 
termal genleşmelerden dolayı oluşan hareketlerini sınırlayan ya da yönlendiren desteklerdir. 

RİJİT TİP BORU DESTEKLERİ  

• Tüm kayar tip mesnetler ve tesisatı alttan destekleyen tip mesnetler bu sınıfa girer . Kelepçeli 
veya kelepçesiz kayar mesnetler, boru pabuçları,  köşe kolon destekleri vb. Bu tip destekler 
basma gerilmesine maruz kalır. 

• Askı rodları (yaysız) ve tesisatı üstten asma yoluyla tutan destekler de bu sınıfa girer. Bu tip 
destekler çekme gerilmesine maruz kalır. Askı rodları kritik olmayan destekler için kullanılır.  
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Şekil 3. Askı rodlarında öteleme  [2] 

Askı rodları ile bağlantılı olarak halkalı somunlar, ayar tokaları, rodlar altı köşeli somunlar ve cıvata 
kelepçeleri gibi farklı ekler kullanılır. 

Askı Rodlarının Öteleme Sınırlaması 
a) Eksenel yönde hareketli boru 

b) Soğuk boru konumlandırma 

• Soğuk öteleme 

• İşletme pozisyonu  

Sıcak borularda askı rodları için izin verilen yatay hareket, + 4 ° 'yi geçmemelidir. 

SABİT NOKTALAR VE KAYAR MESNETLER 
Sabit noktalar ve kayar mesnetler, boruların 3 boyutlu ortamda hareketlerinin herhangi birini veya 
hepsini sınırlandırmak için kullanılır. Boru hareketlerini sınırlamak, yönlendirmek veya absorbe etmek 
için kullanılabilirler. İç basınç ve termal genişleme / daralmadan kaynaklanan, elemanlardaki kuvvet / 
momentleri hesaba katarak tasarlanırlar. 

Tamamlayıcı Çelik Konstrüksiyon  
Yukarıda bahsedilen çeşitli destek türleriyle boruyu taşımak için, boruyu mevcut yapıyla bağlamamız 
gerekir. Bunu sağlamak için, yapısal elemanlar, destek elemanları ya da destek braketleri mevcut yapı 
üzerine kaynakla ya da uygun bağlantı elemanları ile bağlanır. 

DEĞİŞKEN VE SABİT YAYLI DESTEKLER  

Değişken Yaylı Destekler  
Değişken yaylı destekler boru kısalma veya uzama nedeniyle dikey hareket ederken değişken destek 
kuvvetleri sağlarlar. Maksimum yük değişimi% 25'tir. 

Sabit Yaylı Destekler  
Sabit yaylı destekler, termik hareketlerin çok büyük olduğu durumlarda kullanılır (50 mm’den fazla ve 
maksimum % 6 yük değişimine izin verilir). Bu yay destekleri, boru tesisat sistemlerinde kritik ekipman 
nozullarında oluşan yükleri sınırlamak için kullanılır. 
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DEĞİŞKEN VE SABİT YAYLI DESTEKLERİN SEÇİMİ 
Sabit yaylı askılar mutlaka gerekli ise soğuktan sıcağa yükteki yüzde değişimi ±% 6'dan düşük 
olduğunda, kritik boru hatları için en düşük yük değişimini sağlamak için seçilir. Bu sabit yaylı askıların 
geometrisi ve kinematiği, teorik ve sabit destek kuvvetinin tüm genişleme ve daralma boyunca elde 
edilebileceği şekildedir. 

 
Şekil 4. Sabit yaylı destek  [2] 

Değişken yaylı askı elemanları, sabit yaylı desteklerin gerekli olmadığı kritik olmayan boru sistemleri 
üzerinde genel kullanım için önerilir. Değişken bir yayın doğal özelliği, destek kuvvetinin, yay sapması 
ve yay ölçüsü ile değişmesidir. Borulardaki düşey genleşme yayda buna karşılık gelen bir kısalma 
veya uzamaya neden olur ve gerçek destek kuvvetinde dikey genleşme ve yay ölçüsü miktarına eşit 
miktarda bir değişiklik olmasına neden olur. 

 
Tablo 1. Değişken ve sabit yaylı destekler seçim kriterleri [2] 

 Değişken Yaylı Destekler Sabit Yaylı Destekler 

Dizayn Helis Yay ile basit dizayn Yay & Dirsekli Manivela  ile 
sofistike dizayn  

Uygulama Kritik olmayan uygulamalar: 

Örn.  Isı Eşanjörü , Kazan ,  Basit 
Boru Tesisatı  vs. 

Kritik olan uygulamalar: 

Örn.  Buhar Turbini için buhar boru 
tesisatı,Buhar kolektörü,Buhar 
Kazanı   vs. 

Hareket Düşük termal hareketlere 
uygulanabilir  

( 50 mm'nin altında ) 

Yüksek termal hareketlere 
uygulanabilir  

( 50 mm'nin üstünde ) 

Alan  Montaj için daha kısıtlı alan Montaj için geniş alan 

Maliyet Düşük Maliyet Yüksek Maliyet 
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SINIRLAYICILAR  
Boru, aşağıdaki gibi yüklere dayanamayacak yapıda olduğunda rijit destekler genellikle gereklidir: 

• Deprem  

• Kuvvetli rüzgâr 

• Su darbesi gibi diğer dinamik yükler. 

Ancak, bu rijit destekler , yüksek sıcaklık borulamasında kullanıldığında, bazı yerlerde yüksek stres 
seviyeleri gelişebilir. Bu gibi durumlarda Sınırlayıcılar  kullanılır. 

 
Şekil 5. Sınırlayıcı [2]. 

SALINMA DESTEKLERİ  
Boru titreşiminin etkisini sınırlamak için salınma destekleri kullanılır. Bunlar, yatay düzlemde hareket 
eden değişken yaylı desteklerden daha farklıdır. Salınma desteği takıldığında, boru işletme 
konumundayken yay önyüklemesi sıfır olacak şekilde ayarlanır. Değişken yaylı destekler gibi salınım 
destekleri de, boruya bazı genleşme gerilmeleri katarlar. 

 
Şekil 6. Salınım Destekleri    [2]. 

BORU DESTEKLERİNİN KONUMLANDIRILMASI  
Boru destekleri eğilme gerilmesini minimum seviyede tutmak için vanalar, flanşlar gibi konsantre 
yüklere olabildiğince yakın yerleştirilmelidir. 

Yatay düzlemde yön değişikliği söz konusu olduğunda meydana geldiğinde, sistemin dengesinin 
korunması ve eksantrik yüklemeleri azaltmak için destekler arası mesafenin standart tablolarında 
verilen değerlerin% 75'i ile sınırlı olması önerilir. 
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Boru destekleri arasında tavsiye edilen standart mesafe, dikey kolon  borularına uygulanmaz çünkü 
yerçekimi yükü nedeniyle hiçbir moment  ve gerilme oluşmaz. Borunun kendi ağırlığı altında 
devrilmesini önlemek için destek kolonun üst yarısında bulunmalıdır. 

Destekleyici  çelik  kullanımını en aza indirgemek için mevcut yapı çelik konstrüksiyonunun yakınında 
konum seçilmelidir  

SABİT YÜK BORU DESTEKLERİNİN KONUMLANDIRILMASI  
Sabit yük (ağırlık) destekleri arasındaki mesafe için, kodda önerilen mesafeyi kullanılmalıdır. (B31 vb.). 

Mevcut destek noktalarını göz önüne alınmalıdır. 

Ekipmanlara yakın bölgelerde destekler arası mesafeyi yarıya indirmek tavsiye edilir. 

Konsantre yükler için destekler arası mesafeyi azaltmak gereklidir. 

Konsantre yükler desteklenmelidir. 

Öteleme yükleri desteklenmelidir. 

İzolasyon ve kaplama için destekler arası mesafenin azaltılması tavsiye edilir. 

Desteklerin, yön değiştirmelerinin olduğu yerlere yakın yerleştirilmesi uygun olur. (Üstten asılı köşeler, 
üstten veya alttan desteklenmiş kolonlar hariç ) 

Termal genleşme analizine dayalı olarak tip (rijit, yay veya sabit destek) seçilmelidir. 

MEVCUT YAPIYA BAĞLANTI NOKTALARI  
Boru hatlarını mevcut yapıya bağlamak için tercih edilmesi gereken bağlantı noktaları: 

Eğilme etkilerini en aza indirgemek için ana eleman kesişimlerinin yakınındaki kolonlara ve kirişlere 
yükler uygulanması tavsiye edilir. 

Gereksiz torsiyon veya yanal bükülme etkilerinin ortaya çıkartan tasarımlardan kaçınılması gerekir. 

Özellikle stabiliteye göre hesap yapılan basıya çalışan parçalarda ve rüzgâr destekleri gibi ince 
parçalarda hareket veya enine yüklemelerden kaçınılması tavsiye edilir. 

Çelik konstrüksiyonlar, binalar vb. titreşimli akışa veya iletilen mekanik titreşime maruz kalan boru 
hatlarıyla uğraşırken, binaların vb. rezonant olmayan frekansta yeterli sağlamlık ve yeterli 
mukavemete sahip olduğunu ve personelin genel konfor seviyesine göre sınırlar içinde kaldığını 
ispatlayan dikkatli ve kapsamlı bir analiz olmadığı müddetçe, bağımsız bir yapıya veya bir temele 
bağlantıların sınırlandırılması tavsiye edilir.  

İletimi azaltarak etkiyi izole etmek için mekanik titreşimleri oluşturan makinelere sabit noktalar ve son 
derece esnek ve rezonant olmayan titreşim yutucular  (ör. kompansatörler ) yerleştirilmesi tavsiye 
edilir. 

BORU HATTINA BAĞLANTI NOKTALARI  
Vana, bağlantı parçaları veya genleşme parçaları gibi boru bileşenleri yerine bir boru üzerinde bağlantı 
yapılması tercih edilir. Çok lokalize yükleme esnasında, flanşlı veya dişli bağlantılar sızıntı yapabilir ve 
valf gövdeleri sonuçta oluşan kaçaklardan veya fazla yük binmesinden dolayı bozulabilir. Bununla 
birlikte, ağır armatürlere olan destekler, etkinin uygun şekilde sağlandığı durumlarda kabul edilebilir. 

Zaten yerel etkilerinin üst üste bindireceği yüksek oranda lokalize gerilmelere maruz kaldıklarından 
keskin yarıçaplı veya kaynaklı dirsekler yerine, düz hatlara destek yerleştirilmesi tercih edilir. Ayrıca, 
kavisli boru üzerinde kavisin uzunluğu veya çevresi boyunca uzanan destekler, parçanın esnekliğini 
ciddi şekilde değiştirecektir. 

Temizlik ve bakım çalışmaları için sık sık çıkarılmayı gerektirmeyen boru hatları üzerine destek 
yerleştirilmesi tercih edilir. 

Dikey hatlar, branşmanlar, motorlu veya başka türlü ağır valfler ve ayırıcılar, pislik tutucular, vb. küçük 
ekipmanlar gibi ağır yük konsantrasyonlarına mümkün olduğunca yakın destek yerleştirilmesi tercih 
edilir. 
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SONUÇ 
 
Boru hatları ve üzerindeki armatür ve ekipmanları taşıyan boru destekleri incelenmiş; 
 
Sistemlerde kullanılacak boru desteklerinin tipinin, yerleşiminin, boyutlandırılması ve tasarımının 
güvenli bir şekilde yapılabilmesi için, boru hatlarının maruz kaldığı tüm yüklerin ve bu yükler altında 
oluşacak sehim ve yer değiştirmelerin hesaplanmış olması gereği ortaya çıkmıştır. Bütün boru hattı 
boyunca nokta bazında yükler ve yer değiştirmeler ancak boru stres analizi sayesinde hesaplanabilir. 
Özellikle yüksek sıcaklık ve basınç şartlarında çalışan, yanıcı, parlayıcı vb. tehlikeli akışkanların 
transferinde kullanılan boru hatlarının askı ve destek sistemlerinin tasarımında, boru stres analizi ile 
ortaya çıkan sonuçlara göre tasarım yapılması gereklidir. Çağımızda bu hesaplamaların bilgisayar 
destekli analiz programları ile çok kısa zamanda ve çok daha kapsamlı ve sağlıklı yapılabildiğini 
düşünürsek, endüstriyel tesislerin ve binaların hizmet ömürlerini uzatmak ve düşük bir işletme maliyeti 
için boru hatlarında meydana gelebilecek hasarlardan kaçınmak için boru stres analizi yapılması ve 
boru hatlarının, askı ve destek sistemlerinin bu analiz sonuçlarına göre tasarlanması önerilir. 
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ÖZET 
 
Avrupa’da Binalarda Enerji Performansı Direktifi’nin 2010 yılında revize edilmesiyle birlikte, maliyet 
optimum enerji verimliliği ve yaklaşık sıfır enerji bina kavramları gündeme gelmiş ve buna paralel 
olarak yapılan araştırmalar da binalarda enerji performansı ve maliyet hesaplamalarının karşılaştırmalı 
analizlerine yönelmiştir. Türkiye’de de bu araştırmaların gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının mevzuata 
aktarılması, hem enerji kullanımında hem de ekonomik anlamda tasarrufun sağlanması açısından 
büyük öneme sahiptir.  
 
Bu çalışmada, Türkiye’nin soğuk iklim bölgesindeki mevcut konut binalarının iyileştirilmesi için 
hesaplanmış maliyet optimum enerji verimliliği seviyelerinin ekonomik göstergelerdeki değişime 
duyarlılığı incelenmektedir. Araştırmada izlenen yöntem, ilgili AB Yönetmeliği’nde sunulan çerçeve 
metodun ulusal koşullar gözetilerek uygulanmasını içermektedir. 
 
Çalışmada ele alınan referans bina çok katlı bir konut binasıdır. İncelenen referans bina için 
gerçekleştirilen maliyet optimum enerji verimliliği hesaplamalarına ait sonuçlar özet olarak 
sunulmuştur. Ardından, ekonomik göstergelerdeki değişimin bu sonuçlar üzerindeki etkisi duyarlılık 
analizleri yoluyla incelenmiştir.  
 
Elde edilen sonuçlar, ekonomik göstergelerin soğuk iklim bölgeleri için maliyet optimum seviyelerin 
belirlenmesine yönelik hesap sonuçları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, hem ulusal 
standartlar, hem de maliyet optimum enerji verimliliği ile yaklaşık sıfır enerji kavramları arasındaki ilişki 
gözetilerek değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Maliyet optimum enerji verimliliği, Bina enerji performansı, Enerji etkin iyileştirme, 
Enerji etkin konutlar. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Cost-optimum energy efficiency and nearly zero energy building concepts were introduced with the 
recast of EPBD in 2010 and correspondingly research activities focused on comparative assessment 
of building energy performance and cost calculations. Carrying out similar studies at national level and 
adaptation of the results to the legislation are also very important for Turkey in order to provide 
benefits in both energy and economic point of views.  
 
This study investigates sensitivity of the cost-optimal results for renovation of existing apartment 
buildings in cold climatic region of Turkey to the changes in economic indicators. The method used in 
this research includes the application of the EU methodology framework considering national context. 

Sensitivity Analyses for Cost Optimal Levels of Residential Buildings in Cold Climatic Region 
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Analysed reference building is an existing high rise residential building. Initially, results of the cost-
optimal analysis for the reference building are summarily presented. Afterwards, effect of the 
economic indicators on these results is analysed through sensitivity analyses.  
 
The results show that economic indicators are effective on determination of cost-optimal levels for the 
cold climatic region. The findings are criticised considering the national standards and relationship 
between cost-optimal and nearly zero energy performance levels. 
 
Key Words: Cost-optimum energy efficiency, Building energy performance, Energy efficient 
renovation, Energy efficient dwellings. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bina sektörü ülkemizdeki en büyük ikinci enerji tüketen sektör olarak toplam nihai enerji tüketiminin 
%30’undan sorumludur [1]. Türkiye’de binalarda kullanılan enerji miktarının artmakta olduğu [2] ve 
enerjinin %73’ünün ithal edildiği [1] dikkate alındığında, binalarda enerji verimliliğinin sağlanmasının 
ekonomik, çevresel ve politik önemi açıktır. Bu doğrultuda, 2009 yılında Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir [3]. 
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Avrupa Birliği’nin 2003 yılında yayımladığı 2002/91/EC 
sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi’ni (EPBD) [4] izlenmektedir. Aynı yaklaşımla, Yönetmelik’in 
5. Maddesi, Avrupa Birliği’ndeki binalarda minimum enerji performansı uygulamaları dikkate alınarak 
gerekli revizyonların da yapılmasını gerektirmektedir [3].  
 
Avrupa Birliği’nde binalarda enerji verimliliğinin sağlanması amacıyla yayımlanmış olan EPBD, 2010 
yılında revize edilmiştir. EPBD recast olarak anılan yeni direktif, iki yeni kavramı ön plana çıkarmıştır: 
maliyet optimum enerji verimliliği seviyesi ve yaklaşık sıfır enerji binalar [5]. “Ekonomik yaşam dönemi 
boyunca en düşük maliyet ile sonuçlanan enerji performansı seviyesi” olarak tanımlanan maliyet 
optimum enerji verimliliği seviyesinin farklı bina tipleri için hesaplanması ve elde edilen sonuçların 
mevcut minimum enerji performansı gereksinimleriyle karşılaştırılması beklenmektedir. Mevcut 
gereksinimlerinin maliyet optimum seviyeden daha düşük bir enerji performansı seviyesine denk 
gelmesi durumunda, mevzuatın revize edilmesi gereklidir. Bu çalışmanın ulusal ölçekte hem yeni 
binalar için hem de mevcut binaların maliyet etkin şekilde iyileştirilmesi için gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Bir sonraki aşama ise daha yüksek enerji performansı seviyesine ulaşmak amacıyla 
yaklaşık sıfır enerji bina tanımlarının her bir bina tipi için yapılmasıdır. Yaklaşık sıfır enerji bina “çok 
yüksek enerji performansına sahip bina” olarak tanımlanmaktadır ve tüm ülkelerin kendi yaklaşık sıfır 
enerji seviyelerini belirlenmesi beklenmektedir. 2021 yılından itibaren ise tüm yeni binaların yaklaşık 
sıfır enerji bina olması gerekmektedir. Mevcut binalar için ise, maliyet etkin enerji verimliliği 
iyileştirmeleri aracılığıyla yaklaşık sıfır enerji binalara dönüşümü hedef alan bir ulusal planın 
hazırlanması istenmektedir [5]. 
 
Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye’de de maliyet optimum enerji seviyelerinin 
belirlenmesi, elde edilen sonuçların mevcut gereksinimlerle karşılaştırılması, mevzuatın yeniden 
değerlendirilmesi ve ardından yaklaşık sıfır enerji seviyelerinin belirlenmesinin gerektiği görülmektedir.  
 
Bu çalışmada, mevcut konut binaları için maliyet optimum enerji verimliliği seviyelerinin belirlenmesine 
yönelik bir analiz gerçekleştirilmiştir. İncelenen referans konut binası için gerçekleştirilen maliyet 
optimum enerji verimliliği hesaplamalarına ait sonuçlar özet olarak sunulmuştur. Ardından, ekonomik 
göstergelerdeki değişimin bu sonuçlar üzerindeki etkisi duyarlılık analizleri yoluyla incelenmiştir. 
Duyarlılık analizleri ile elde edilen sonuçlar mevcut binalar için yaklaşık sıfır enerji seviyelerinin 
belirlenmesi ve maliyet etkin olarak yaklaşık sıfır enerji binalara dönüştürülmesi için izlenecek yola dair 
bulgular da sunmaktadır. 
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2. YÖNTEM 
 
Bu çalışmada izlenen yöntem, ilgili AB Yönetmeliği’nde [6] açıklanan çerçeve yöntemin Türkiye için 
uyarlanmasını esas almaktadır. AB çerçeve yöntemi aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: 
 

1. Referans binaların tanımlanması 
2. Referans binalar için analiz edilecek enerji verimliliği tedbirlerinin belirlenmesi 
3. Her bir enerji verimliliği tedbiri için enerji tüketimlerinin birincil enerji cinsinden hesaplanması 
4. Her bir enerji verimliliği tedbiri için uzun dönem maliyetlerin hesaplanması 
5. Duyarlılık analizlerinin yapılması  
6. Maliyet optimum enerji verimliliği seviyelerinin belirlenmesi 

 
Aşağıda detayları sunulan çalışma, bu çerçeve yöntemin Türkiye koşulları için örnek uygulamasını 
içermektedir. 3. Bölümde detaylı olarak açıklandığı gibi, maliyet optimum enerji verimliliği seviyesi 
öncelikle geçmiş yıllara ait istatistiksel verilere dayalı olarak belirlenmiş ekonomik göstergeler 
gözetilerek elde edilmiştir. Farklı ekonomik senaryoların sonuçlar üzerindeki etkisi ise bu çalışmanın 
özellikle yoğunlaştığı duyarlılık analizleri bölümünde ele alınmıştır. Yöntemin her bir adımının örnek 
uygulaması ile ilgili bilgiler 3. Bölümde ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır. 
 
 
 
 
3. SOĞUK İKLİM BÖLGESİNDEKİ KONUT BİNALARININ MALİYET OPTİMUM ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ SEVİYELERİ İÇİN DUYARLILIK ANALİZLERİ 
 
3.1. Referans Bina 
 
Bu çalışmada analiz edilen referans bina, TÜBİTAK tarafından desteklenen 113M596 no’lu “Binalarda 
Maliyet Optimum Enerji Verimliliği Seviyesi için Türkiye Koşullarına Uygun Yöntemin ve Referans 
Binaların Belirlenmesi” başlıklı araştırma projesi kapsamında tanımlanmış referans konut binalarından 
biridir [7]. Bir bodrum katı ve 12 normal katı bulunan bu apartman binası, 1985-1990 yılları arasında 
inşa edilen çok katlı konut binalarını temsil etmektedir. Şekil 1’de de gösterildiği gibi her katta dört 
daire bulunmaktadır. Toplam net alanı 5186 m2 olan bu binada 3823m2 cephe alanı bulunmaktadır. 

.   
Şekil 1. Seçilen referans binanın şematik planı ve görseli. 

 
Tünel kalıp sistemiyle inşa edilmiş olan bu referans binada cepheler de beton panel duvarlar ile 
kapatılmıştır. Bina kabuğu opak bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayıları (U değerleri) Tablo 1 ile 
verilmiştir. Pencere camları çift kat 4mm düz cam ve arasında 12mm hava boşluğundan oluşan 
ünitelerdir. Bu camların ısıl geçirgenliği 2.9 W/m²K, gün ışığı geçirgenliği %80 ve güneş enerjisi 
geçirgenliği (SHGC) %75’tir.  
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Tablo 1. Bina kabuğu bileşenleri ısıl geçirgenlik katsayıları (U değerleri). 
 

 U (W/m2K) 

Dış duvar (perde duvar) 1.04 

Dış duvar (cephe paneli) 1.09 

Çatı arası döşemesi 0.71 

Giriş kat döşemesi 1.25 

 
Referans binanın tanımlandığı Tübitak destekli araştırmada [7], Türkiye’deki aile yapısına ait 
istatistikler de incelenmiş ve en yaygın olarak görülen aile tipi (çocuklu çiftlerden oluşan 4 kişilik aile) 
için iç ısı kazançlarını ve enerji tüketimlerini etkileyecek davranış senaryoları belirlenmiştir.  Bu 
çalışmadaki referans bina için de, her bir dairede araştırma projesi kapsamında tanımlanmış olan 4 
kişilik ailenin yaşadığı varsayılmış ve enerji performansı hesaplamalarında bu aileye ilişkin davranış 
senaryosu dikkate alınmıştır. 
 
Referans apartman binasının ısıtma ayar sıcaklığı 20°C ve soğutma ayar sıcaklığı 26°C olarak kabul 
edilmiştir.  Isıtma enerjisi ihtiyacı %80 verimlilikte doğalgazlı sıcak su kazanı ile merkezi olarak 
karşılanmakta, her dairede bulunan sıcak sulu radyatörler yardımıyla dağıtılmaktadır. Soğutma enerjisi 
ihtiyacı ise her dairede SEER değeri 5.8 Btu/W-h olan split klima cihazları ile karşılanmaktadır. Sıhhi 
sıcak su için her dairede %80 verimlilikte elektrikli kombi bulunmaktadır. Hava değişim oranı 0.5 h-1 
olarak kabul edilmiştir [8]. 
 
Türkiye’nin soğuk iklim bölgesinin incelenmesi amacıyla, iklimi temsilen Erzurum ili seçilmiş ve 
referans binanın bu ilde bulunduğu varsayılmıştır.  
 
3.2. Maliyet Optimum Enerji Verimliliği Seviyesinin Belirlenmesi 
 
Bu bölümde, referans konut binası üzerinde gerçekleştirilen maliyet optimum enerji verimliliği seviyesi 
hesaplamaları özet olarak sunulmaktadır. Bu nedenle, özellikle duyarlılık analizleri için önemli görülen 
kabuller, açıklamalar ve sonuçlar açıklanmıştır.  
 
İlgili AB çerçeve yöntemine göre referans binanın belirlenmesinin ardından, ikinci adım olarak referans 
binalar için analiz edilecek enerji verimliliği tedbirlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada 
analiz edilen enerji verimliliği tedbirleri Tablo 2 ile aşağıda sunulmaktadır.  
 
Analiz edilen tedbirler; mevcut konut binasının bina kabuğu, iklimlendirme sistemleri, su ısıtma sistemi 
ve aydınlatma sisteminin iyileştirmesine yönelik enerji verimliliği tedbirleri ile yenilenebilir enerji 
sistemlerinin kullanımına yönelik tedbirleri içermektedir.  
 
Tablo 2 ile açıklanan enerji verimliliği tedbirleri hem tekil olarak hem de bu tedbirlerin bir araya 
getirilmesiyle oluşturulmuş enerji verimliliği tedbir paketleri olarak analiz edilmiştir. Toplamda enerji 
verimliliği tedbirleri ve tedbir paketlerini temsil eden 332 farklı senaryo için enerji performansı ve 
maliyet analizleri gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 2. Enerji verimliliği tedbirleri. 

İsim Açıklama 

IN1 
TS 825-2013 [9] standardında verilen ısıl geçirgenlik katsayılarını sağlayacak düzeyde ısı 
yalıtımı yapılması (dış duvarlarda ve tüm kabukta yapılması durumu ayrı ayrı analiz 
edilmiştir). 

IN2 
TS 825-2013 standardında verilen ısıl geçirgenlik katsayılarından %25 daha düşük 
katsayıları sağlayacak düzeyde ısı yalıtımı yapılması (dış duvarlarda ve tüm kabukta 
yapılması durumu ayrı ayrı analiz edilmiştir). 

IN3 
TS 825-2013 standardında verilen ısıl geçirgenlik katsayılarından %50 daha düşük 
katsayıları sağlayacak düzeyde ısı yalıtımı yapılması (dış duvarlarda ve tüm kabukta 
yapılması durumu ayrı ayrı analiz edilmiştir). 

IN4 
TS 825-2013 standardında verilen ısıl geçirgenlik katsayılarından %75 daha düşük 
katsayıları sağlayacak düzeyde ısı yalıtımı yapılması (dış duvarlarda ve tüm kabukta 
yapılması durumu ayrı ayrı analiz edilmiştir). 

GL Pencere camının iyileştirilmesi (7 farklı pencere camı analiz edilmiştir).  

BOI Binanın ısıtma enerjisini karşılayan mevcut kazanın %95 verimlilikte yoğuşmalı bir kazan 
ile değiştirilmesi. 

RF Mevcut ısıtma sisteminin döşemeden ısıtma sistemine dönüştürülmesi. 

CHW Bireysel sıcak su sisteminin kazandan beslenen merkezi bir sıcak su sistemine 
dönüştürülmesi. 

LED Mevcut kompakt flüoresan lambaların LED lambalar ile değiştirilmesi.  
SP Çatıda 48 kollektörden oluşan termal güneş enerjisi sistemi kurulması. 
PV Çatıda 11kW gücünde fotovoltaik sistem kurulması. 

 
Üçüncü adım olarak, enerji performansı hesaplamaları, EnergyPlus detaylı dinamik simülasyon aracı 
kullanılarak yapılmıştır. Bu hesaplamalar için, her bir daire bir ısıl zon ve ortak sirkülasyon alanları ise 
her katta ayrı bir ısıl zon olarak modellenmiştir. Hesaplamalarda, her bir senaryo için ısıtma, soğutma, 
aydınlatma ve sıhhi sıcak su için enerji tüketimleri dikkate alınmıştır. Simülasyon aracı yardımıyla 
hesaplanan enerji tüketimleri, birincil enerji dönüşüm katsayıları kullanılarak birincil enerji cinsinden 
sonuçlar elde edilmiştir. Birincil enerji dönüşüm katsayıları, doğal gaz için 1, elektrik için ise 2.36’dır. 
Nihai enerji tüketimleri ve birincil enerji cinsinden sonuçlar Şekil 2’de sunulmaktadır. Referans binanın 
yıllık birincil enerji tüketimi 216.3 kWh/m2’dir.  
 

 

Şekil 2. Referans bina enerji tüketimleri. 
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Maliyet hesaplamaları, ilgili AB yönetmeliği [6] ve EN 15459 standardı [10] esas alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, hesaplamalar için Net Bugünkü Değer Yöntemi kullanılmıştır. Net 
bugünkü değer yönteminde, her bir maliyet bugünkü (veya hesaplamanı başlangıç yılındaki) değerine 
indirgenerek hesaba katılmaktadır. Bugünkü değerleri elde etmek üzere, enflasyon oranı, enerji 
fiyatlarının artışı ve faiz oranı gibi finansal veriler kullanılarak indirim faktörü, bugünkü değer faktörü 
gibi hesaplamalarda kullanılacak katsayılar elde edilir. Gelecek yıllar için öngörülen kazanç ve 
maliyetler bu katsayılar ile çarpılarak bugünkü değerleri hesaplanır ve uzun yıllara ait toplam maliyetler 
elde edilir. Bu çalışmada mikro ekonomik bakış açısı dikkate alınmış ve aşağıdaki formüller 
kullanılarak hesaplamalar gerçekleştirilmiştir: 

 
 

  (1) 
 

 
   hesaplama süresi 
  toplam maliyet 
  ilk yatırım maliyeti 
  yıllık giderler 
  binanın, hesaplama süresi sonunda kalan bedeli 

 :  i yılı için indirim faktörü, eşitlik 2 ile hesaplanır. 

p          : hesaplama başlangıç yılından itibaren geçen yıl sayısı 
RR : reel indirim oranı, eşitlik 3 ile hesaplanır. 
 

Yukarıdaki eşitlikte (3) R piyasa faiz oranı, Ri ise enflasyon oranıdır. 
 
Hesaplama süresi olarak AB çerçeve yöntemi uyarınca 30 yıllık hesaplama süresi göz önünde 
bulundurulmuştur [6]. Hesaplama başlangıç yılı olarak 2015 yılı kabul edilmiştir. Bina enerji 
performansına etki etmeyen bileşenlerin maliyetleri ile tüm senaryolar için aynı olan maliyetler dikkate 
alınmamıştır.  
 
Maliyet hesaplamalarında kullanılmak üzere gerekli olan ilk yatırım maliyetleri, her bir yatırım için üç 
farklı firmadan alınan 2015 yılı tekliflerinin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Döviz cinsinden alınan 
teklifler için de bu yıla ait ortalama döviz kurları kullanılmıştır. Buna göre, Euro/TL 3.02, Amerikan 
doları/TL ise 2.72 olarak hesaplamalara katılmıştır [11].  
 
Yıllık bakım maliyetleri ve sistemlerin kullanım ömürleri ile ilgili kabuller EN 15459 standardına göre 
kabul edilmiştir.  
 
Piyasa indirim oranının hesap edilebilmesi için gerekli ekonomik göstergeler için Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2015 yılı öncesindeki son 5 yıl 
için sağlanan veriler incelenmiştir [11, 12]. Bu veriler dikkate alınarak, son 5 yıl için ortalama değerler 
hesaplanmış ve bu hesaplamalar sonucunda enflasyon oranı 8.054%, piyasa faiz oranı ise 14.3% 
olarak hesaba katılmıştır. Bu veriler kullanılarak, 3 numaralı eşitlik yardımıyla, reel indirim oranı %5.78 
olarak hesaplanmıştır.  
 

 

 

 

(2) 

  

      

 
(3) 
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Enerji birim fiyatları için 2015 yılının ortalama fiyatları dikkate alınmıştır. Erzurum için 2015 yılı 
ortalama elektrik fiyatı 0.366372 TL/kWh [13], doğalgaz fiyatı ise 0.1043683 TL/kWh [14] olarak 
hesaplanmıştır. Enerji fiyat artış oranı, ilk hesaplamalarda enflasyon oranı ile eşit kabul edilmiştir. 
 
Yukarıda açıklanan enerji performansı ve uzun dönem maliyet hesapları, enerji verimliliği tedbiri veya 
tedbir paketinden oluşan her bir senaryo için ayrı ayrı yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil 3 ile 
sunulan maliyet optimum sonuç grafiğinde değerlendirilmiştir. Bu grafikte her bir nokta farklı bir 
senaryoyu temsil etmektedir. Yatay eksende birincil enerji cinsinden yıllık enerji tüketimleri, düşey 
eksende ise uzun dönem maliyet sonuçları gösterilmektedir. Duyarlılık analizleri için önemli olan 
senaryolar farklı renklerde vurgulanmıştır. Senaryoları ifade eden noktaların yanlarında yer alan 
kodlamalar, ilgili senaryonun içerdiği tedbirleri ifade etmektedir ve açıklamaları yukarıda verilen Tablo 
2’de sunulmuştur. 
 

 

Şekil 3. Maliyet optimum enerji verimliliği sonuçları. 
 
Şekil 3’ten görüldüğü üzere, pencere camlarının değiştirilmesi (GL), merkezi kazanın iyileştirilmesi 
(BOI),  merkezi sıcak su sistemine geçilmesi (CHW), LED lambaların kullanılması ve fotovoltaik sistem 
kurulumunu (PV) içeren senaryo Erzurum’da bulunan referans konut binası için optimum sonuç 
vermektedir. Bu enerji verimliliği paketi, yıllık 132 kWh/m2 birincil enerji tüketimi ile %39 enerji 
tasarrufu ve 313.4 TL/m2 toplam maliyetiyle %28 ekonomik tasarruf sağlamaktadır. Bu iyileştirmeler 
için gerçekleştirilecek yatırımın geri ödeme süresi ise 4.2 yıldır. Ancak bu pakete dış cephede ısı 
yalıtım uygulaması eklenmesiyle, yaklaşık olarak yalnızca 3 TL/m2 gibi bir maliyet artışı ile 43.5 
kWh/m2y daha fazla birincil enerji tasarrufu sağlamanın mümkün olduğu da görülmektedir. Bu sayede 
maliyet etkin bir şekilde %59 oranında enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Maliyet optimum pakete ek 
olarak ikinci seviye ısı yalıtımı (IN2) uygulaması ve termal güneş enerjisi sisteminin kurulumu söz 
konusu olduğunda ise, yaklaşık 11TL/m2’lik maliyet artışı ile 71.5 kWh/m2y birincil enerji tüketim 
seviyesine ulaşılması ve bu sayede referans binanın mevcut durumuna kıyasla %67 enerji tasarrufu 
ve % 26 ekonomik tasarruf sağlanması mümkün olabilmektedir. Ulaşılan bu seviyeden sonra, enerji 
performansındaki iyileştirmelere karşılık gelen maliyet artışları daha hızlı yükselmektedir. Yalıtım 
seviyesinin arttırılması ve döşemeden ısıtma sistemine geçilmesi gibi önlemlerin eklenmesiyle IN4, 
GL, BOI, CHW, LED, RF, SP ve PV tedbirlerini içeren paketin referans binaya çok yakın bir maliyet ile 
47.7 kWh/m2y birincil enerji tüketim seviyesine ulaştığı görülmektedir. Bu seviye %78 (168.6 kWh/m2y) 
gibi önemli miktarda enerji tasarrufuna karşılık gelmektedir.  
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IN1+GL1 enerji verimliliği paketi, TS 825-2013 standardında belirtilen ısıl geçirgenlik katsayılarını 
temsil etmektedir.  Şekil 3’te görüldüğü gibi, bu enerji verimliliği paketi 58 kWh/m2y enerji tasarrufu ve 
%2 ekonomik tasarruf sağlamaktadır, ancak buna karşılık maliyet optimum enerji verimliliği seviyesine 
oldukça uzak olduğu görülmektedir. Bu enerji verimliliği paketinin diğer tedbirlerle birleştirilmesi 
durumunda daha yüksek oranda enerji tasarrufuna daha düşük uzun dönem maliyetle 
ulaşılabilmektedir.  
 
3.3. Duyarlılık Analizleri 
 
Geçmiş dönem istatistiklerine bağlı kabullerle belirlenmiş ekonomik göstergeler kullanılarak 
gerçekleştirilen maliyet optimum enerji verimliliği hesaplamalarının, bu göstergelerdeki değişikliğe 
duyarlılığının incelenmesi amacıyla duyarlılık analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler, seçilmiş yirmi 
dört (24) senaryo üzerinde reel indirim oranı ve enerji fiyat artış oranındaki değişimler dikkate alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ısı yalıtımı ve termal güneş enerjisi sistemi için vergi muafiyeti uygulanması 
durumu da bu çalışmada incelenmiştir.  
 
Reel indirim oranı ile ilgili duyarlılık analizlerinde, bu oranın istatistiklere bağlı belirlenen senaryodan 
(%5,78) daha yüksek (%9) ve daha düşük (%3) gerçekleşmesi durumları dikkate alınmıştır. Farklı reel 
indirim oranı senaryoları için elde edilen sonuçlar Şekil 4’te sunulmaktadır.  Bu şekilden görüldüğü 
üzere, indirim oranının %3 olarak gerçekleşmesi durumunda, bina performansı iyileştirme 
yatırımlarından daha olumlu sonuçlar alınabilmektedir ve 71.5 kWh/m2y birincil enerji tüketimi ile 
sonuçlanan IN2, GL, BOI, CHW, LED, RF, SP ve PV tedbirlerini içeren enerji verimliliği paketi maliyet 
optimum senaryo olarak sonuçlanmaktadır. Önceki kabullerle elde edilen sonuçlar ile kıyaslandığında, 
ısı yalıtımı, döşemeden ısıtma sistemi ve termal güneş panelleri için yapılacak yatırımların da maliyet 
optimum paket içinde yer aldığı görülmektedir. Ayrıca bu durumda, yılda 60 kWh/m2 daha fazla birincil 
enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Reel indirim oranının %9 olması durumunda ise maliyet optimum 
sonuçlanan enerji verimliliği paketi değişmemekte, ancak bu paket ve diğer enerji verimliliği paketleri 
arasındaki uzun dönem maliyet farkı belirginleşmektedir. 
 

 

Şekil 4. Farklı reel indirim oranı senaryoları için maliyet optimum enerji verimliliği sonuçları. 
 
Enerji fiyatlarındaki artış oranının mevcut kabullerden (%8.05) daha düşük (%5) veya daha yüksek 
(%10) gerçekleşmesine ilişkin sonuçlar Şekil 5’te sunulmuştur. Enerji fiyatlarındaki artışın önceki ön 
analizdeki kabullerden daha yüksek gerçekleşmesi durumu, reel indirim oranının %3 oranında 
gerçekleşmesi durumu ile benzer sonuçlar vermektedir. Bu durumda, 76.3 kWh/m2y birincil enerji 
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tüketimi ile sonuçlanan ve IN2, GL, BOI, CHW, LED, RF, SP ve PV tedbirlerini içeren enerji verimliliği 
paketi optimum sonucu temsil etmektedir. Benzer şekilde, enerji fiyatlarındaki artışın öngörülenden 
düşük oranda olması da maliyet optimum senaryoyla diğer senaryolar arasındaki uzun dönem maliyet 
farkını belirginleştirmektedir. 
 

 

Şekil 5. Farklı enerji fiyat artışı senaryoları için maliyet optimum enerji verimliliği sonuçları. 

 
Ekonomik göstergelere ek olarak, maliyet optimum enerji verimliliği seviyesini olumlu yönde 
etkileyebilecek bir diğer değişken de, teknolojik gelişmeler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri veya 
teşviklerle binalarda enerji verimliliği sağlamaya yönelik ilk yatırım maliyetlerinin azalmasıdır. Analiz 
edilen referans binada, maliyet optimum enerji verimliliği paketinde ısı yalıtımı ve termal güneş enerjisi 
sisteminin bulunmasının (ve dolayısıyla maliyet optimum sonucun daha iyi enerji performansı 
seviyelerine ulaşılabilmesinin) ekonomik göstergelere duyarlı olduğu Şekil 4 ve 5’teki grafiklerden 
görülmektedir. Bu nedenle, bu iki enerji verimliliği tedbiri için ilk yatırım maliyetlerinde sağlanabilecek 
olan azaltımlar da analiz edilmiştir. Bu çalışmada analizler vergi muafiyeti dikkate alınarak yapılmış 
olmakla birlikte, diğer gelişmelerle (örneğin teknolojik gelişmeler) sağlanacak olan yatırım maliyeti 
azaltımlarının da benzer şekilde sonuçlanacağı açıktır. Farklı reel indirim oranları için ısı yalıtımı ve 
termal güneş enerjisi sistemlerinde vergi muafiyeti uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar Şekil 6 ile 
sunulmaktadır. 
 
Şekil 6’da görüldüğü gibi, ısı yalıtımı ve termal güneş enerjisi sitemlerindeki ilk yatırım maliyeti 
azaltımı, bu iki tedbirin de maliyet optimum senaryoda yer almasını sağlamaktadır. Bu sayede, maliyet 
optimum enerji verimliliği seviyesi istatistiklere dayalı belirlenen ekonomik senaryo dikkate alındığı 
durumda dahi 76.3 kWh/m2y birincil enerji tüketimi ile sonuçlanmaktadır. İlk yatırım maliyetlerindeki bu 
düşüş, indirim oranının %9 olduğu durumda maliyet optimum enerji verimliliği senaryosunu 
değiştirmemekle birlikte, optimum senaryo ile diğer senaryolar arasındaki uzun dönem maliyet farkını 
azaltmakta ve daha yüksek enerji verimliliği seviyelerini yatırımcı açısından tercih edilebilir duruma 
getirmektedir. 
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Şekil 6. Farklı reel indirim oranları için ısı yalıtımı ve termal güneş enerjisi sistemlerinde vergi 
muafiyeti uygulanması ile elde edilen sonuçlar. 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, soğuk iklim bölgelerinde yer alan çok katlı mevcut konut binaları için maliyet optimum 
enerji verimliliği hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ana hedefi, istatistiksel verilere dayalı 
olarak elde edilen sonuçların ekonomik göstergelerde ve ilk yatırım maliyetlerinde gerçekleşebilecek 
değişimlere duyarlılığının analiz edilmesidir. Bu kapsamda, reel indirim oranı ve enerji fiyatları artış 
oranındaki değişimler karşısında maliyet optimum enerji verimliliği seviyesinin duyarlılığı incelenmiştir. 
Ek olarak, ısı yalıtımı uygulamaları ve termal güneş enerjisi sistemi kurulumu için ilk yatırım 
maliyetlerindeki azaltımın sonuçlar üzerindeki etkisi de incelenmiştir. 
 
Elde edilen sonuçlar, öncelikle soğuk iklim bölgelerindeki mevcut çok katlı konut binalarında oldukça 
yüksek oranda maliyet etkin enerji tasarrufu potansiyelinin bulunduğunu göstermektedir. Bu 
potansiyelin kullanılmasının, enerji verimliliği sağlamanın yanında ekonomik tasarrufların 
sağlanmasına da katkıda bulunacağı açıktır.  
 
Mevcut konut binalarında, TS 825’te yer alan ısıl geçirgenlik katsayılarının sağlanmasına yönelik enerji 
performansı iyileştirmelerinin, tekil olarak bakıldığında diğer senaryolara kıyasla yeterince maliyet 
etkin sonuçlanmadığı, ancak diğer tedbirlerle birlikte uygulanması sonucunda ciddi enerji tasarruf 
potansiyeline işaret ettiği görülmektedir. Ancak bu sonuçların mevcut bina iyileştirmeleri için geçerli 
olup, yeni binaların tasarlanması söz konusu olduğunda aynı yöntem kullanılarak yeniden hesaplama 
yapılması gerektiği de unutulmamalıdır.  
 
Bu çalışmada analiz edilen, döşemeden ısıtma (RF) ve merkezi sıcak su (CHW) sistemlerine 
geçilmesini içeren enerji verimliliği tedbirlerinin her mevcut konut binası için elverişli olmayacağı 
açıktır. Ancak, bu tedbirlerin önemli enerji tasarruflarıyla sonuçlandığı göz önünde bulundurulduğunda, 
hem koşulları elverişli olan mevcut binaların iyileştirilmesinde hem de yeni binaların analizinde 
değerlendirilmesi gereken tedbirler olduğu görülmektedir. 
 
Bu araştırmanın sonuçları, maliyet optimum enerji verimliliği hesaplarının ekonomik göstergelere 
duyarlı olduğunu göstermiştir. Duyarlılık analizleri, Türkiye’nin soğuk iklim bölgesi için ısı yalıtımı ve 
güneş enerjisi kullanımının desteklenmesinin önemini vurgulamaktadır. Özellikle, maliyet optimum 
enerji verimliliği seviyesi belirlendikten sonraki adım olan yaklaşık sıfır enerji seviyelerinin belirlenmesi 
amacıyla zaman içinde maliyet optimum sonuçlardan daha iyi enerji performansı seviyesine doğru 
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ilerlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, mevcut binaların maliyet etkin şekilde yaklaşık sıfır enerji binalara 
dönüştürülmesi gerektiği düşünüldüğünde, bu iki tedbirin değerlendirilmesi ve desteklenmesi büyük 
önem taşımaktadır. 
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araştırmaları, yürüttüğü yüksek lisans ve doktora tezleri ve bu alanlarda uygulamaları bulunmaktadır.  
Binalarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı, bina enerji modelleme ve enerji 
etkin iyileştirme gibi alanlarda çeşitli ulusal projeler ve AB projeleri dahil uluslar arası projelerde 
çoğunlukla yönetici olarak yer almıştır. Bu alandaki CITYNET AB projesi Avrupa Komisyonu tarafından 
star projeler arasına alınmıştır. Binalarda Enerji Performansı hesaplama yöntemi araştırmasında BEP-
TR hesaplama yönteminin net enerji hesaplama modülünü geliştiren grubun koordinatörlüğünü 
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TRABZON İLİNDE MEVCUT YAPILARIN ENERJİ ETKİN 
OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİNDE BEP-TR PROGRAMININ 

KULLANIMI 
 
 

Özlem AYDIN 
Deniz SAYLAM CANIM 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
2014 yılı verilerine göre ülkemizde enerji giderlerinin %37’si konutlara aittir. Bunun %85’i de ısıtma ve 
soğutma amaçlı tüketilmektedir. Bu yüksek oranlar dikkate alındığında son yıllarda enerjiyi bilinçli 
kullanma adına yapılan konut tasarımlarında bu konuda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Daha az 
maliyet ve daha az birincil kaynak kullanarak daha çok enerji elde etme yönünde yapılan çalışmalarla 
enerji verimliliği sağlanırken konfor koşullarından taviz vermemek çok önemlidir. Enerji etkin bina 
tasarımı pek çok değişken için en uygun değerlerin düşünülmesi ve uyumlu bir şekilde bir araya 
getirilmesi ile mümkündür. 
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni yapılan bütün 
yapılarda standartlara uyum sağlama önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle Enerji Kimlik Belgesi 
(EKB) alma zorunluluğu bunu daha da arttırmıştır. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması yeni ve 
mevcut binaları kapsamaktadır. 2011 yılında yeni binalarda EKB uygulamasının başlaması ve mevcut 
binalara da 2017 yılına kadar EKB alınması zorunluluğu, toplumda yalıtım bilincini ve yalıtımın önemini 
artmıştır. Enerjinin verimli kullanımı adına yapılan çalışmalar ile binalarda dıştan yalıtım 
uygulamalarında hızlı bir artış gözlenmeye başlamıştır.  
 
Yapılan bu çalışmada özellikle ısıtma sistemi değişikliği yapılmış konutlarda enerji tüketimini en aza 
indirgemek için yapı dış kabuğunda yapılan dıştan yalıtım uygulaması ile binaların enerji 
performansını değerlendirmede kullanılan EKB’nin önemi vurgulanmıştır. Bu bağlamda Trabzon ilinde 
ısıtma sistemi değişikliği yapılmış örnek bir konut yapısı incelenmiştir. Konutun dış kabuğunda yapılan 
ısı yalıtım uygulamasının ısıtma enerjisi ihtiyacına etkisi ve BEP-TR programında binanın mevcut 
durumu ve yalıtımlı durumu değerlendirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Kimlik Belgesi, BEP-TR programı, Enerji tasarrufu, Isı yalıtımı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
According to data for Year 2014, dwellings account for 27% of energy expenditures in our country. 
Eight five percent of this rate is used for heating and cooling. When those figures are take into 
account, significant studies are conducted on building designs in order to ensure logical use of energy. 
After Building Energy Performance Regulations are put into effect, compliance with those standards 
for all new buildings gained importance. Especially, necessity to take Energy Performance Certificate 
(EPC) had further boosted this importance. Energy Performance Certificate applies to all new and 
existing buildings. Social awareness on and importance of insulation are increased when Energy 
Performance Certificate was put into force in 2011 and was legally obliged to be used for existing 
buildings until 2017. Studies on efficient use of energy accelerated external insulation practices on 
buildings.  
 

The Use of BEP-TR Program in Improving Energy Efficiency of Existing Building in Trabzon 
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This study emphasized importance of Energy Performance Certificate and external insulation applied 
on outer shell of buildings in order to minimize energy consumption in dwellings, especially with 
modified heating system. In this context, an example dwelling with modified heating system is 
evaluated in Trabzon. Effect of heat insulation on the outer shell of the building on need to heating 
energy and current status and post-insulation status of the building indicated by BEP-TR software are 
analyzed. This study is conducted on energy-efficient improvement of existing buildings and aims to 
make contributions to studies that are conducted to reduce energy costs. 
 
Key words: Energy Performance Certificate, BEP-TR software, Energy efficient,  Thermal insulation. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 

 
Ekolojik dengeyi koruma ve doğal kaynakları hesaplı tüketme zorunluluğu, mimari tasarımda da 
ekolojik yaklaşım düşüncesini geliştirmiş, tasarımcıları ve yatırımcıları yeni önlemler almaya 
yöneltmiştir. Binaların enerji performansının iyileştirilmesi yoluyla enerji etkinliğinin arttırılarak önemli 
oranda enerji tasarrufunun sağlanabileceği bilinen bir gerçektir. Tasarım aşamasında mimarın diğer 
disiplinlerle işbirliği içerisinde çalışarak enerji etkin bina tasarımını gerçekleştirmesi gerekmektedir. 
 
Ülkemizde inşaat sektöründeki genel eğilim öncelikle binaların ilk yatırım maliyetinin düşük olması 
yönündedir. Ancak belirtmek gerekir ki enerji performansı yüksek binanın mutlaka yüksek maliyetli 
binalar olduğu algısı yanlıştır. Bina, mimari tasarımı, yapım sistemi, taşıyıcı sistemi, mekanik ve 
elektrik sistemi gibi alt sistemlerin bir bütünüdür. Enerji verimliliği bu alt sistemlerin her birinde 
düşünülerek çözüm arayışına gidilmelidir. Tasarım aşamasında, enerji verimliliğine doğrudan etki 
yapacak tasarım kriterlerinin göz önünde bulundurulması ile yapılan binalar, mekanik ve elektrik 
sistemleri açısından en son teknikle donanımlı ve bu şekilde otomatik kontrolü sağlanabilen daha çok 
teknolojik binalardır [1].  
 
Bina performansının değerlendirilmesinde söz konusu olan enerji performansı olduğunda, binanın 
hangi kriterlere dayalı olarak enerji etkinliğinin belirleneceğinin, standartlarca tanımlanması ve 
yönergelerle de uygulama koşullarının açıklanması gerekir. Enerji etkin bina kavramı çerçevesinde her 
ülkenin kendi yerel koşulları içinde geliştirdiği standart, yönetmelik ve yönergeleri vardır. Bina enerji 
yönetmelik ve standartları, binalarda enerji korunumu potansiyelinin farkına varılmasına ve binalarda 
enerji etkin tasarıma ilişkin talebin artmasına yardımcı olmaktadır. Bu aynı zamanda enerji etkin 
politikaların geliştirilmesi için bir temel oluşturulmasını sağlamaktadır [2]. 
 
Enerji etkin bina tasarımı, bir binanın yapım aşamasından başlayarak tüm yaşam sürecinde enerji 
gereksinimini en aza indirebilecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarından en çok yararlanabilecek 
biçimde planlanması olarak tanımlanmaktadır [3]. Enerji etkin bina tasarımında yapı bileşenlerindeki 
ısı geçişleri, malzeme, iklim ve enerji temini gibi birçok konu ve bunlarla ilgili standartlar bir arada 
değerlendirilir [4]. Mimaride enerji etkin yöntem ve teknikler belirlenirken yapının tasarım, uygulama, 
kullanım ve yeniden üretim süreçleri dikkatlice ele alınmalıdır. 
 
Bu bağlamda bina enerji performansı (iç ortam koşulları, fosil tabanlı yakıt tüketimi, zararlı emisyonlar 
vb.) sadece tekil bina bileşenleri (iç ve dış duvarlar, pencereler, döşemeler, vb.) veya tesisat sistemine 
(ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma vb.) dayalı değil, bunların entegre bir bütün olarak 
dinamik etkileşimine dayalıdır. Bu nedenle, bugün artık tasarım sürecinin bütüncül yapı tasarımı 
esaslarına dayalı ele alınması gerektiği kabul edilmektedir [5]. 
 
1.2. Enerji Etkin Bina Tasarımında Isı Yalıtımının Önemi 
 
Binalarda enerji korunumunun gerçekleştirilebilmesi için istenen iç iklim durumunun minimum yakıt 
tüketimi ile sağlanması zorunludur. Bu noktada ısı yalıtımı, yakıt tüketimini en aza indiren ama aynı 
zamanda iç iklimsel konforun sağlanmasına imkan veren en önemli yapı gereksinimidir. 
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Isı yalıtımı; binanın kullanım ömrünü uzatmak, kullanıcılara konforlu ve sağlıklı mekanlar sunabilmek, 
binayı kullandığımız dönemlerde ısıtma ve soğutma giderlerinden tasarruf sağlayarak aynı oranda 
enerjiden verim almak amacıyla yapılmalıdır. Ayrıca ısı yalıtımı mekanlar içinde istediğimiz ısıl 
konforda az enerji harcayarak kaliteli yaşamamıza imkan vermektedir. Isı yalıtımında, binanın 
bulunduğu iklim şartları ile fiziksel etmenlerin (yön, güneşlenme, rüzgar vb.) doğru şekilde tespit edilip 
yalıtım için kullanılacak malzemenin niteliği önemlidir. Yalıtımda bu etkiler göz önünde bulundurularak 
yapılan uygulamalarla binalarda ısı transferini en aza indirerek enerji tasarrufuna katkı sağlamak ve 
çevreye verilen zararın en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır. 
 
Yapı içinde gerekli ısı yalıtımı yapılmadığı veya eksik yapıldığı durumlarda iç ortamın konfor sıcaklığı 
hiçbir zaman istenen sıcaklıkta olmaz. Bu durumda iç mekanda uygun olmayan hava akımları ortaya 
çıkmaktadır. Bu da iç ortamın konfor düzeyini düşürmektedir. Uygun yalıtımın yapılması ile iç duvarın 
yüzey sıcaklığı arttırılarak uygun ortam koşulları sağlanır.  
 
Tasarım aşamasında, mimar ve mühendislerin yapıların enerji gereksinmelerini yeteri kadar 
önemsemedikleri içinde kullanım süresi içinde gereğinden fazla enerji tüketilmektedir. Tüketilen 
enerjinin fosil kaynaklı olmasına bağlı olarak çevre kirliliği meydana gelmektedir. Mimarlar daha 
tasarım aşamasında iken alacakları bilinçli kararları ile yapıların yenilenebilir olmayan enerjilere 
bağımlılıkları azaltılabilir, ekonomik kayıplar ve oluşması muhtemel olumsuz çevresel etkiler de önemli 
ölçüde önlenebilir [6]. Ülkemizin enerji sorunu dikkate alındığında az enerji harcamak ve iç çevredeki 
ısıl konforu sağlamak için bina kabuğunun yalıtımı kaçınılmaz olmaktadır. Enerji tüketimini en aza 
indirgemek için bina kabuğu yalıtımı son yıllarda inşaat sektöründe önemli bir yere gelmiştir [7].  
 
Ülkemizde yüksek performanslı ve düşük emisyonlu binaların yapılmasının, topluma örnek olması, 
bilgi birikiminin oluşturulması, dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
devreye sokulması ve çevrenin korunması açısından gerekli ve çok önemli olduğu tartışılmazdır. Bu 
amaçla 2009 yılında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve bu yönetmeliğin 
entegral bir parçası olan ve binalarda Enerji Kimlik Belgesi’nin hazırlanması için oluşturulan Bep-Tr 
yazılımının uygulanmasına 1 Ocak 2011 tarihinde başlanmıştır. Enerji Kimlik Belgesinin 
hazırlanmasında kullanılan Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (Bep-Tr), binanın enerji 
tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek ve enerji 
performans sınıfını belirlemek için; konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile alışveriş 
ve ticaret merkezleri gibi yönetmeliğin kapsamındaki mevcut ve yeni tüm bina tipleri için enerji 
performansını değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur [5].  
 
 
 
 
2. YÖNTEM 

 
Ele alınan çalışmada; ısıtma sistemi değişikliği ve ısı yalıtım uygulaması yapılmış bir binanın, mevcut 
durumuna göre enerji performansının Bep-Tr programında değerlendirmesi yapılmıştır. Özellikle 
Trabzon ilinde doğalgaz kullanımının konutlarda da ısıtma amaçlı olarak kullanılmaya başlanması ile 
birlikte yalıtımsız ya da yetersiz yalıtıma sahip binalarda dıştan yalıtım uygulamalarında artış 
gözlenmektedir. Isıtma sistemi değişikliği ve yalıtım uygulamaları ile birlikte enerji kimlik belgesi alma 
konusunda da bina kullanıcıları hassasiyet göstermeye başlamıştır. Doğal gazın kullanıldığı 
semtlerde,  çevre kirliliğinin özellikle kış döneminde hissedilir seviyede azaldığı söylenebilir. Bu amaç 
doğrultusunda Trabzon ilinde örnek bir bina üzerinde çalışma yapılmıştır. Çalışmada, standartlarda 
belirtilen koşulları sağlaması için yapılması gerekli yalıtım tadilatları belirlenmiş ve Bep- Tr programı 
kullanılarak binanın her iki durum için enerji performansı değerlendirilmiştir. 
 
2.1. Mevcut Durumun Ortaya Konması 
 
Yapılan çalışmadan maksimum verim alabilmek için, örnek bina olarak herhangi bir yalıtım uygulaması 
olmayan bir apartman seçilmiştir. Zemin+4 katlı, her katında iki daireden oluşan örnek binanın bodrum 
katı depo olarak kullanılmaktadır [Tablo 1].  
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Örnek bina incelendiğinde; pencereler çift cam, duvarlar yatay delikli tuğla duvar uygulamasıdır. 
Duvar, döşeme, kolon ve kirişlerde hiçbir ısı yalıtım uygulaması mevcut değildir. Buna göre bu tür 
uygulamalarda; 
- Bütün opak yapı elemanlarından ısı geçişi mevcuttur. 
- Kolon ve kirişlerde korozyon riski mevcuttur. 
- Bina içinde konfor şartları uygun değildir.  
 
Tablo 1. Örnek binaya ait genel bilgiler 
 

Örnek Binaya Ait Genel Bilgiler 

 

                     

Bina konstrüksiyon tipi Tuğla veya blok bina 
Duvar Sıva yapılmış duvar 
Pencere ve kapılar Sızdırmaz bant olan pencere kapılar 
Kiriş alın yüksekliği 0,5 m 
Dış temaslı kolon adedi 14 
Bina/kat formu  Dikdörtgen 
Çatı şekli Kırma çatı 
Toplam kat sayısı 6 
Kat yüksekliği 3 m 
Kapalı kullanım alanı 760,95 m² 
Bodrum katın gömülme derinliği 2,5 m 

 
2.2. Yalıtımlı Binanın Tanımı 
 
Örnek bina 10 daire, 5 çekirdek zonu, 1 çatı zonu ve 1 otopark zonu olarak toplam 17 zondan 
oluşmaktadır. Bağımsız tek zonlu hesaplamalar serisi olarak her zon için ayrı ayrı hesaplama 
yapılmıştır [Tablo 2]. 
 
Tablo 2. Örnek binaya ait zonlar ve her bir zonun toplam döşeme alanı 
 
Zonlar Adet Alan (m²) Görsel 
Daire zonu 10 76,095  

 

Çekirdek zonu 5 23,14 
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Tablo 2’nin devamı 
 
Çatı zonu 1 175,33 

 

Otopark zonu 1 175,33 

 

 
Mevcut yalıtımsız binanın enerji performansı ile ısıtma sistemi değişikliğiyle beraber dıştan yalıtım 
uygulamasının enerji verimliliği açısından değerlendirmesi Bep-Tr programında yapılmıştır [Tablo 3]. 
Bu değerlendirmelerde binanın mevcut ve yalıtımlı durumda enerji kimlik belgeleri elde edilmiştir. Buna 
göre programda hesaplama yapılırken göz önünde bulundurulan kriterler şunlardır;  

• Dış duvarlar, çatı, döşemede yalıtım yapılmıştır. 
• Dış kabuk saydam bileşeni çift cam olan pencerelerde değişiklik yapılmamıştır. 
• Önceki ısıtma sistemi katı yakıt (kömür) kullanımlı merkezi ısıtma olan binada ısıtma sistemi 

değişikliği yapılarak doğalgazlı kombi kullanılmaya başlanmıştır.  
• Havalandırma sistemi doğal havalandırma, soğutma sistemi split klima olarak alınmıştır. 
• Sıcak su sistemi doğalgazlı şofben olarak belirlenmiştir. 
• Aydınlatma sistemi olarak direkt aydınlatma, aydınlatma aygıtlarının hepsinin ise kompakt 

florasan olduğu kabul edilmiştir. 
 
Tablo 3. Örnek binada yalıtımlı durumda kullanılan opak bileşenler ve özellikleri  
 

OPAK BİLEŞENLER Bileşen malzemeleri Isı iletim katsayısı (ʎ) 
W/m²K 

Kalınlık (d) 
m 

U değeri 
W/m²K 

DIŞ DUVAR 
Alçı harcı 0,7 0,02 

0,41 Yatay delikli tuğla 0,33 0,19 
XPS 0,03 0,05 

Çimento harcı 1,6 0,03 
DIŞ DUVAR-

Isıtılmayan İç Ortama 
Bitişik 

Alçı harcı 0,7 0,02 
1,26 Yatay delikli tuğla 0,33 0,19 

Kireç çimento harcı 1 0,02 

KİRİŞ 

Kireç çimento harcı 1 0,02  
 
 

0,49 
 

Donatılı beton 2,5 0,3 
Çimento harcı 1,6 0,03 

XPS 0,03 0,05 
Anorganik sıva harcı 0,35 0,01 

PERDE DUVAR 

Çimento harcı 1,6 0,02 0,28 
Donatılı beton 2,5 0,25 

XPS 0,03 0,05 
Polimer Bit. Su yalıtım 

membranı 
0,19 0,10 

ARA KAT DÖŞEMESİ 

Ahşap kaplama 0,13 0,005  
 
 
 
 

0,51 

Çimento harçlı şap 1,4 0,03 
Polietilen folyo 0,19 0,0005 

XPS 0,03 0,05 
Donatılı beton 2,5 0,12 

Kireçli alçı harcı 0,7 0,02 

DÖŞEME-Isıtılmayan 
iç ortama bitişik 

Ahşap kaplama 0,13 0,005 

0,49 
Çimento harçlı şap 1,4 0,03 

XPS 0,03 0,05 
Donatılı beton 2,5 0,12 

Kireçli alçı harcı 0,7 0,02 

TOPRAĞA OTURAN 
DÖŞEME 

Çimento harçlı şap 1,4 0,03 

0,3 XPS 0,03 0,05 
Donatılı beton 2,5 0,12 

Su yalıtımı-mastik asfalt 0,7 0,01 
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Tablo 3’ün devamı 

 
Donatısız beton 1,65 0,15 

 Bims çakılı 0,19 0,2 
Su yalıtımı-mastik asfalt 0,7 0,01 

AHŞAP ÇATI 

Alçı karton plakalar 0,25 0,0125 

0,19 
Oksitli 110 0,0005 
XPS 0,03 0,15 

Kontrplak 0,13 0,016 
Bitümlü su yalıtımı 0,19 0,002 

 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
Trabzon ilinde doğalgaz kullanımına başlanmasıyla birlikte konutlarda, özellikle daha iyi ısınma ve 
ekonomik tasarruf sağlamak için dıştan ısı yalıtımı yapılmaktadır. Bu durumu değerlendirmek için 
seçilen örnek binanın mevcut ve yalıtımlı durumda enerji performansları Bep-Tr programında 
hesaplanmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır [Tablo 4]. 
 
- Mevcut durumda bina dış kabuğunda herhangi bir yalıtım uygulaması yoktur. Buna göre yapılan 
hesaplamalarda elde edilen ısıtma, sıcak su, soğutma, havalandırma ve aydınlatma enerji sınıflarının 
ortalaması alınarak elde edilen nihai tüketim miktarına göre örnek bina “D” enerji sınıfında çıkmıştır. 
- Yalıtımsız mevcut bina için, Bep-Tr programında 5 cm XPS ısı yalıtım levhası kullanılarak yalıtım 
uygulaması ön görülmüştür. Yapılan bu hesaplamalar sonucunda elde edilen ısıtma, sıcak su, 
soğutma, havalandırma ve aydınlatma enerji sınıflarının ortalaması alınarak elde edilen nihai tüketim 
miktarına göre bina “B” enerji sınıfında çıkmıştır. 
 
Tablo 4. Örnek Binanın mevcut ve yalıtımlı durumda Enerji Kimlik Belgesi Değerleri 
 

Örnek Bina (Mevcut Durumda Enerji Kimlik Belgesi Değerleri) 

 

Örnek Bina (Yalıtımlı Durumda Enerji Kimlik Belgesi Değerleri) 

 

 Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 



  _____________________ 465  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Yalıtımlı durumda, örnek bina ısıtma yükünde ortalama %40, toplam enerji yükünde ise, ortalama %25 
oranında verim elde edilmiştir [Tablo 5].   
 
Tablo 5. Örnek binanın mevcut ve yalıtımlı durumdaki ısıtma ve toplam enerji yüklerinin 
karşılaştırması  
 

 
 
Mevcut binanın yalıtımlı durumda soğutma sistemi enerji performansı E seviyesinde çıkmıştır. Yapılan 
hesaplamalarda soğutma yükünde artış görülmüştür. Isıtma yükünde elde edilen verimin soğutma 
yükünde elde edilememesi programın referans bina ile mevcut binayı karşılaştırarak elde ettiği 
sonuçlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sorunun giderilmesi için programın yeni bir 
güncellemeye ihtiyacı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR 

 
Günümüzde yaşanan enerji sorunları, ülkelerin iklimsel ve fiziki koşullarına göre mevcut ve yeni 
yapılacak binaların enerji etkinliklerini belirleme gerekliliğini doğurmuştur. Bu amaç doğrultusunda 
ülkemiz için kullanımı zorunlu hale getirilen Bep-Tr programı ile bina enerji sınıflarının belirlenmesi ve 
enerji verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. 
 
Bu bağlamda EKB uygulaması sonucu ülkemizde enerji verimliliği bilinci ve yalıtıma verilen önem çok 
büyük oranda artmıştır. Yönetmelik, yeni binaların Enerji Kimlik Belgesi almasının yanında mevcut 
binalar içinde bu belgeyi almayı zorunlu kılmaktadır.  Trabzon ili 2009 yılından itibaren doğalgaz 
kullanımına bölgesel olarak geçmeye başlamıştır. Bütün şehrin doğalgaz kullanımı için çalışmalar 
halen devam etmektedir. Isıtma sistemi değişikliği ile birlikte yetersiz yalıtıma sahip binalarda da 
mantolama çalışmaları yapılmaktadır. Böylece dış kabukta yapılan iyileştirmeler ile binaların yıllık 
ısıtma enerjisi ihtiyaçları optimum seviyeye çekilmiştir. Bu durum, konutlarda ısıtma için harcanan 
enerjinin azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlama konusunda olumlu bir gelişmedir. 
 
Bu uygulamayı gerçekleştiren bina sahipleri, yaptıkları ısı yalıtımı ile birlikte ilgili kuruluşlara başvuru 
yaparak binalarına Enerji Kimlik Belgesi almaktadır. Bu çalışmalar özellikle enerji verimliliği adına çok 
önemli bir aşamadır. Çünkü ülkemizde yönetmeliklere uygun olmayan yalıtımsız veya yetersiz yalıtımı 
olan bina sayısı oldukça fazladır. Trabzon ilinde bu özellikte olan yapılarda, ısıtma sistemi değişikliğine 
bağlı olarak ısıtma verimini arttırmak için yapılan mantolama çalışmalarının mevcut yapı stoğunun 
iyileştirilmesi ve bina envanteri oluşturulabilmesi açısından büyük katkı sağladığı söylenebilir. 
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ÖZET 
 
Enerji tüketimi, teknolojik gelişme ve hızla artan nüfusa paralel olarak tüm dünyada sürekli 
artmaktadır. Büyüyen enerji tüketimi ise ulusal harcamaların artışına ve çevre kirliliğine yol 
açmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda daha verimli enerji kullanımının dikkate alınması 
gerekmektedir. Bu çalışmada, Avrupa ülkelerinde ve dünyada enerji tasarrufu için uygulanan ısı 
yalıtım konusu incelenmiştir. Optimum yalıtım kalınlığının bulunması hem enerji tasarrufu hem de ısıl 
konfor açısından önemlidir.  Yapılan çalışmada duvarın dış ve iç yüzeyine uygulanan farklı kalınlıktaki 
yalıtım sonuçları birbirleriyle karşılaştırılmıştır.  Duvarın hem dış hem de iç yüzeyinin sıcaklık 
değişimleri elde edilmiştir. Bunun için binalarda yalıtım etkisinin görülebileceği ısı köprüsünün oluştuğu 
kolon kiriş yapısı nümerik olarak modellenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre duvarın dış yüzeyine 
uygulanan yalıtım etkisinin, iç yüzeyine göre daha önemli olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Isı köprüsü, Yalıtım, Nümerik Çalışma, Comsol. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy consumption is constantly increasing all over the world in parallel with technological 
development and rapidly growing population. Growing energy consumption leads to increased national 
spending and environmental pollution. For this reason, more efficient energy use needs to be 
considered in the coming years. In this work, the heat insulation concept applied for energy saving in 
European countries and the world is examined. Optimum insulation thickness is important both for 
energy saving and thermal comfort. In the study conducted, insulation results at different thicknesses 
applied to the outer and inner surface of the wall were compared with each other. Temperature 
changes of both the outer and inner surfaces of the wall were obtained. For this, the column beam 
structure of the heat bridges in which the insulation effect can be seen in the buildings is numerically 
modeled. According to the obtained results, it is seen that the insulation effect applied to the outer 
surface of the wall is more important than the inner surface. 
 
Key Words: Heat Bridge, Insulation, Numerical Study, Comsol. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Binalarda yapı iskeletlerinde bulunan betonarme kolon kirişler yüksek ısı iletkenliğine sahip olduğu için 
bu kısımların ısı geçirgenliği daha fazla olmaktadır. Bu yüzeyler ısının soğuk tarafa iletildiği kısımlardır. 
Isıl dengenin korunamadığı bu yapılar ısı köprüsü olarak adlandırılmaktadır. Yazın bu kısımlarda 
sıcaklıklar artarken kışın azalmaktadır. Bu yapılarda oluşan ısı kayıpları sonucu yüzeyde nemlenme 
ve küf oluşumu görülmektedir. Yüzeylerde oluşan terleme ve küf oluşumu bina yapısının ömrünü de 

Numerıcal Investıgatıon of Thermal Brıdge Effects in Heat Insulatıon Applıcatıons 
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olumsuz etkilemektedir. Ayrıca ısı köprüleri iç ortam ısıl konforunu olumsuz etkilemekte ve enerji 
tüketiminin artmasına neden olmaktadır. Bu yüzden yüzey sıcaklıklarının yüksek tutulması 
gerekmektedir. Bu olumsuz etkileri azaltmak için yapı kabuklarında yalıtım uygulamaları yapılmaktadır 
[1,2]. Türkiye ‘de öncelikle binalarda TS 825 ısı yalıtım yönetmeliği 14.06.1999 gün ve 23725 sayılı 
resmi gazetede yayımlanmış olup 14.06.2000 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Ancak 
burada yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.  1 Ocak 2011 tarihli 5627 sayılı enerji verimliliği 
kanununa bağlı binalarda enerji performansı yönetmeliği ile 50 m² üzeri yapı alanına sahip tüm 
binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunlu hale getirilmiştir. Mevcut binalar için ise 2 Mayıs 
2017 tarihine kadar enerji kimlik belgeleri almaları istenmiştir [3,4]. Sonuç olarak bu tarihten sonra 
enerji kimlik belgesi alınmayan binaların kiraya verilmesi, alım ve satımı gibi işlemlerin yapılamayacak 
olmasından dolayı bu belgenin sağlanması zorunludur. Bu yasal düzenleme ile 2023 yılında en az 
10000000 konutta yalıtım ve enerji verimliliği standardının yakalanması hedeflenmektedir.  
 
Yalıtım malzemeleri olarak genellikle taş yünü, cam yünü ve ahşap yünü gibi lifli malzemeler ile XPS 
ve EPS gibi polistren köpükler kullanılmaktadır. Özellikle dış yüzey yalıtım, iç yüzey yalıtım, çift duvar 
arası yalıtım uygulamaları ve havalandırmalı dış duvar yalıtım uygulamaları yapılmaktadır. TS 825 ısı 
yalıtım yönetmeliğine göre ülkemiz derece gün bölgelerine ayrılarak her bir bölge için belli kalınlıkta 
yalıtım yapılması tavsiye edilmiştir. 1. derece gün bölgesi için 3 cm, 2. derece gün bölgesi için 5 cm , 
3. derece gün bölgesi için 6 cm 4. derece gün bölgesi için ise 12 cm olarak belirlenmiştir [5]. Bursa 2. 
derece gün bölgesinde olduğu için 5 cm yalıtım kalınlığı seçilmesi uygundur. Bina yapısına en uygun 
yalıtım uygulaması ve optimum kalınlığın seçimi gerekli inceleme yapıldıktan sonra tespit edilmelidir. 
 
İnsanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu kapalı alanlarda geçirmek zorundadır. Bu yüzden 
bulundukları mahallin ısıl konforunun sağlanması kişilerin sağlığı açısından önemlidir. Eğer bulunulan 
ortamda ısıl konfor sağlanmadan sıcaklık yüksek tutulsa bile diğer bir değişle yalıtımsız veya yalıtımı 
az soğuk duvar var ise insanlarda soğuk algınlığı ve romatizma gibi hastalıklara neden olabilir. Aynı 
zamanda insan sağlığına olumsuz etkisi yanında yakıt tüketiminin de artmasından dolayı ekonomik 
olarak zararlı olmaktadır [6]. Yapılacak yalıtım ile bu zararlı etkiler ortadan kaldırılırken aynı zamanda 
yapılan yakıt tasarrufu ile yalıtım maliyeti kısa sürede kendini amorti edecektir. Daha sonraki yıllarda 
ise bu kazanç tasarrufa dönüşebilecektir. 
 
Literatürde ise ısı köprüsü, yalıtım performansını artırıcı  çalışmalar ve optimum kalınlık problemleri 
çoğunlukla nümerik olarak incelenmiştir. Karabulut ve ark. [7] yaptıkları çalışmada farklı şekillerde 
yalıtımlı balkon uzantılı ve dıştan yalıtımlı ara kat döşemelerine ait sıcaklık ve ısı akısı değişimlerini 
nümerik olarak incelemişlerdir. En fazla ısı transferi miktarının kolon kiriş bölgesinde olduğunu tespit 
etmişlerdir. Dilmaç ve ark. [8] dıştan ve içten yalıtım uygulanması sonucu kiriş ve döşemelerde oluşan 
ısı köprüsünün binanın ısıl performansına olan etkisini nümerik olarak araştırmışlardır. Kiriş ve 
döşemelerde oluşan ısı köprüsüne ait sıcaklık değişimlerini farklı yalıtım durumları için 
karşılaştırmışlardır. Song ve ark. [9] yaptıkları çalışmada çelik kafes yapılarında metal yalıtımı ile ısı 
köprüsünün azaltılmasına yönelik yeni bir alternatif çözüm geliştirmişlerdir. 3 boyutlu modelledikleri 
çelik yapıların içerisindeki sıcaklık dağılımlarını nümerik olarak elde etmişlerdir. Angelis and Serra [10] 
metal çerçeveli hafif duvarlardaki ısı yalıtım performansının değerlendirilmesi için sonlu eleman 
yazılımı kullanmışlardır. Asdrubali ve ark. [11] çalışmalarında binalarda oluşan ısı köprüsü tiplerinin 
analizini yapmak için bir (IR termografi) önermişlerdir. Bu  yöntem ile ısı köprülerin analizlerini 
gerçekleştirmişlerdir. Nümerik ve deneysel çalışmalar ile bu yöntemin doğrulamasını yapmışlardır. 
Capozzoli ve ark. [12] ısı köprülerin analizinde non-linear regresyon modeli geliştirmişlerdir. Anova 
yöntemi kullanarak çözüm sonuçlarını elde etmişlerdir. Ibrahim ve ark. [13] yaptıkları çalışmada ısı 
köprüsü etkilerini incelemek için Matlab yazılımında geliştirilen 2 boyutlu ısı transferi denklemi ve 
EnergyPlus programını kullanmışlardır. İç ve dış yalıtım yapılması durumunda oluşan sonuçları 
karşılaştırmışlardır. Theodosiou ve Papadopoulos [14] enerji tüketimi üzerinde ısı köprülerinin etkisini 
araştırmışlardır. Isı köprülerinin oluşumunu en aza indirecek şekilde mevcut binaların tasarımının 
yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. Gao ve ark. [15] yaptıkları çalışmada ısı köprüsü yapısını 
hesapları basitleştirmesi açısından bir boyutlu olarak modellemişlerdir. Bu modelin frekans yanıtı ve 
zaman açısından doğrulamasını TRNSYS programı ile yapmışlardır. Martin ve ark. [16] binanın enerji 
talebini bulmak için ısı köprülerinde gerçekleşen ısı transferi miktarını hesaplamışlardır. Farklı 
modeller oluşturup TRNSYS programında nümerik olarak sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Quinten ve 
Feldheim [17] binalarda enerji simülasyon programını kullanarak ısı köprülerinde meydana gelen ısı 

 Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 



  _____________________ 471  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

transferi etkilerini incelemişlerdir. Marincioni ve ark. [18] içten yalıtımlı evde oluşan ısı kaybının, ısı 
köprüsü üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. 
 
Çalışmada öncelikle model doğrulaması yapılmıştır. Daha sonra bina yapı kabuğunda bulunan 
yalıtımsız ve farklı yalıtım tiplerine ait ara kat kolon kiriş yapısı nümerik olarak modellenmiştir. Isı 
yalıtımının iç duvar, dış duvar ile dış duvar ve taban yüzeyine uygulanması sonucu iç ortam yüzey 
sıcaklıkları karşılaştırılmıştır. En uygun yalıtım kalınlığının seçilmesi için 3 cm -5 cm ve 7 cm yalıtım 
kalınlıkları sırası ile uygulanmıştır. 
 
 
 
 
2.MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Analizde kullanılan kolon kiriş yapısına sahip bina Bursa’da bulunmaktadır. 1. kattaki daireye ait 
oturma odasının kolon kiriş yapısı Şekil 1 ‘de verilmiştir.  Dairenin oturma odasının altı merdiven 
boşluğudur. Dış ortam sıcaklığı -6 °C , oturma odasının sıcaklığı 22°C , merdiven boşluğunun sıcaklığı 
10°C,  iç ortam ısı taşınım katsayısı 8.2 W/m2K, dış ortam ısı taşınım katsayısı 23.3 W/m2K olarak 
tespit edilmiştir [19]. İç ortam bağıl nemi %45 (çiğ nokta sıcaklığı 9.5°C) olarak alınmıştır. 
 

 
 

(a)                       (b)                       (c)      (d) 
 

Şekil 1. Analizde kullanılan farklı yalıtım tiplerine ait ara kat kolon kiriş modelleri 
 
Şekil 1‘de verilen modeller sırası ile (a) yalıtımsız model, (b) içten yalıtım, (c) dıştan yalıtım, (d) dış ve 
taban yalıtımıdır.  Ara kat kolon kiriş yapısında kullanılan malzemeler, kalınlıkları ve ısı iletim 
katsayıları Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Yapı malzemelerinin özellikleri [4]. 
 
Malzeme Isı iletim katsayısı (W/mK) Kalınlık(cm) 
Düşey delikli tuğla 0.32 8.5 
Beton 2.5 37 
İç sıva 0.7 1.5 
Dış sıva 1.6 2.5 
Yalıtım levhası (XPS) 0.03 3-5-7 
 
Yapı elemanı olarak kullanılan malzemeler TS EN 771-1, TS 11989 EN 13164, TS 500  standartlarına 
uygun olarak alınmıştır [4]. Modelin yalıtımsız haldeki ölçüleri ve ağ yapısı Şekil 2’de verilmiştir. 
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Modelde kullanılan ağ yapısı olarak programdaki en yüksek kalite seçilmiştir. Analizde kullanılan 
modellerde toplamda  3137-3939 aralığında üçgen ağ yapısı bulunmaktadır.  
 
Analizlerde sonlu eleman metodu kullanılmıştır. Bunun için Comsol Multiphysics programında çözüm 
yapılmıştır. Yakınsama kriteri olarak 0.001 seçilmiş olup Newton metodu ile çözümleme 
gerçekleştirilmiştir.   
 
Çalışmada kullanılan Comsol Programı, kısmi diferansiyel denklemlerin (matematiksel modellerin) 
çözümüne dayalı mühendislik ve bilimsel modellerin oluşturulması ve çözümünde kullanılan 
multiphysics ve sonlu eleman (FEM) analizidir. Comsol programına PDE (Partial Differential Equation) 
tanımı yapılarak tüm model için istenen çözümler yapılabilir. Çözülecek problemin geometrisi, sınır 
şartları, materyal özellikleri ve değişkenleri yazılarak program aracılığı ile gerekli ağ yapısı seçilip 
çözülerek sonuçlar grafik şeklinde elde edilebilmektedir. Eğer mühendislik problemi için PDE denklemi 
elde edilmiş ise bunun programa girilerek değişkenlerinin tanımlanması ile çözüm yapılabilmektedir 
[20]. 
 
Comsol da modelleme süreci 6 ana adımdan oluşmaktadır: 

1. Model seçeneği modülünden uygulanmak istenen uygun model seçilir. 
2. Model geometrisi çizim modülünden oluşturulur. 
3. Fiziksel model için varsa kısmi diferansiyel denklemi girilir yoksa hazır olan denklemler 

seçilerek sınır ve başlangıç şartları ile materyal özellikleri tanımlanır. 
4. Mesh modülünden istenen ağ yapısı seçilir. 
5. Çözüm modülünden istenen şartlarda çözüm gerçekleştirilir. 
6. Sonuç kısmında elde edilen grafik ve sonuçlar incelenir. 

 

 
Şekil 2. Modele ait ölçüler ve ağ yapısı 

 
2.1.Matematik model 
 
Isı transferi gerçekleşebilmesi için sıcaklık farkının olması gerekmektedir. Isı transferi yüksek 
sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru gerçekleşmektedir. Isı bir akışkandan katı yüzeyine taşınım ile 
aktarılırken katı içerisinde iletimle  transfer olmaktadır. Şekil 2’de verilen kolon kiriş yapısında oturma 
odasının iç ortamından yan duvarına taşınımla ve duvar içerisine iletimle ısı transfer edilirken, aynı ısı 
dış yüzeyden havaya taşınım ile aktarılır. Aynı şekilde oturma odasının tabanından merdiven 
boşluğuna doğru taşınım ve iletim ile ısı transferi gerçekleşmektedir. Isı transferi için Fourier yasası 
kullanılarak katı içerisindeki enerji dengesi matematiksel olarak ifade edilebilmektedir [20]. 
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Burada; ρ, yoğunluk (kg/m3); cp ,özgül ısı (kJ/kgK); k, ısı iletim katsayısı (W/mK); T, sıcaklık(K) ve t,  
süre (saniye)’dir. Yapılan çalışma sürekli rejimde olduğu için zamana bağlı terimler sadeleşerek ısı 
transferi denklemi; 
 

 
 
şeklinde yazılabilir.  
 
2.1.1.Sınır koşulları 
 
İç ortamda bulunan yüzey için sınır şartı; 
 

 
 
şeklinde yazılabilir.  Oturma odasının iç taban yüzeyi için sınır şartı ise eşitlik (4) de verilmiştir.  
 

 
Aynı zamanda oturma odasının iç yüzey duvarından dış ortam yüzeyine iletimle transfer edilen ısı 
havaya taşınım ile aktarılmaktadır. Kolon kiriş yapısının dış duvar yüzeyi için sınır şartı; 
 

 
 
şeklinde ifade edilebilir. Burada, h i  iç ortam ısı taşınım katsayısı (W/m2K), hd dış ortam ısı taşınım 
katsayısı (W/m2K), k ısı iletim katsayısı (w/mK), Ty yüzey sıcaklığı (°C), Ti iç ortamn sıcaklığı (°C), T∞ 
dış ortam sıcaklığı (°C) ‘dır [20]. 
 
Analizde yapılan basitleştirici kabuller aşağıda verilmiştir; 
 

• Isı transferi sürekli rejimde gerçekleşmektedir. 
• İç ve dış ortam ısı taşınım katsayıları sabit kabul edilmiştir. 
• Radyasyon etkileri ihmal edilmiştir. 
• İç ve dış ortam sıcaklıkları sabit kabul edilmiştir. 
• Kompozit duvar malzemesi içerisinde ısı üretimi bulunmamaktadır. 

 
 
 

 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Çalışmada 4 farklı tip kolon kiriş yapısı için nümerik analiz yapılmıştır.  2 boyutlu olarak modellenen 
kolon kiriş yapısı için ısı transferi denklemleri çözülmüştür. Her bir modelde yalıtım kalınlıkları 3 cm-5 
cm ve 7 cm alınmıştır. Her bir kolon kiriş yapısında yalıtım kalınlığının etkisi incelenmiştir. Aynı 
zamanda yalıtımın ısı transferi üzerine etkisi de araştırılmıştır. Analiz sonuçları olarak oturma odasının 
yüzeyine ait sıcaklık grafikleri verilmiştir. Grafiklerde iç yüzeyin tamamına ait sıcaklık değişimi 
incelenmiştir. Grafiklerde yatay eksen iç ortam yüzey uzunluğudur. İç ortamın yüzeyi için başlangıç 
koordinat noktası Şekil 3’de verilmiştir. Bu noktadan y ekseni boyunca aşağıya doğru inilmekte  ve 
daha sonra x ekseni boyunca sağa doğru gidilmektedir. 
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Şekil 3. Model iç yüzeyine ait başlangıç noktası 
 
3.1.Model doğrulaması 
 
Çalışmada kullanılan yöntemin doğruluğunun karşılaştırılması için literatürde [7] sonlu eleman metodu 
kullanılarak sonuçların elde edildiği, yalıtımsız kolon kiriş çalışması modellenerek Comsol 
programında nümerik olarak çözülmüştür. Sonuçların karşılaştırılması Şekil 4’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. Yüzey sıcaklığı sonuçlarının farklı bir çalışma ile karşılaştırılması 
 

Elde edilen sonuçlara göre Comsol programında yapılan çözüm ile literatürdeki çalışmanın birbiri ile 
uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre yapılan çalışmada kullanılan yöntemin uygun olduğu 
söylenebilir. 
 
3.2.Nümerik sonuçlar 
 
Analizde 4 farklı yalıtım tiplerine ait kolon kiriş yapısı (yalıtımsız, dış duvar yalıtımlı, iç duvar yalıtımlı, 
dış duvar ve iç ortam taban yalıtımlı) modellenerek iç ortam yüzey sıcaklığının değişimi incelenmiştir. 
Bütün kolon kiriş yapıları için yalıtım kalınlığı 3 cm-5 cm ve 7 cm alınmıştır. Şekil 5’de 3 cm yalıtım 
kalınlığına sahip farklı kolon kiriş yapıları için iç ortam yüzey sıcaklığının değişimi verilmiştir. Yalıtımsız 
duvarda sıcaklık değerinin düşük olduğu görülmektedir. 3 farklı yalıtım durumu için ise iç köşe 
noktasına kadar sıcaklık değerleri birbirine yakın olarak değişmektedir.  Dış ve iç yalıtımlı durum için 
Şekil 3’de gösterilen 1 noktasında ani sıcaklık azalması gözlenmektedir. Daha sonra  yüzey sıcaklığı 
artmaktadır. Bunun nedeni ise bu bölgede ısı köprüsünün oluşmasıdır. Ancak tabana da yalıtım 
eklendiği zaman bu durumun ortadan kalktığı görülmüştür. Yalıtımsız duvar, dış yalıtım, iç yalıtım, dış 
ve taban yalıtımı yapıldığı durumlarda en düşük sıcaklığın gözlemlendiği 1 noktasının sıcaklık 
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değerleri sırası ile 9.1°C, 16.6 °C, 10 °C ve 19.1 °C dir. İç yalıtım durumunda kolon kiriş köşe 
noktasının sıcaklığının yalıtımsız durum ile neredeyse aynı olduğu görülmektedir. İç ortam çiğ nokta 
sıcaklığı 9.5°C olduğu için yalıtımsız durumda köşe noktada ısı köprüsü oluşmakta ve yoğuşma 
meydana gelmektedir.  Yalıtımsız durumda dış duvar sıcaklığı 14.6 °C iken yalıtımlı yapılarda 19.6 °C 
olarak hesaplanmıştır. İç ortam taban yüzeyinin sıcaklık değerleri ise yalıtımsız, dış yalıtım, iç yalıtım, 
dış ve taban yalıtımlı durumlar için sırası ile 15.9°C, 18.1°C, 16.1°C ve 20.8 °C’dir.   
 

 
 

Şekil 5. Farklı yalıtım tiplerine ait kolon kiriş yapıları için 3 cm yalıtım kalınlığında iç yüzey sıcaklık 
değişimi 

 
Şekil 6’da farklı kolon kiriş yapıları için 5 cm yalıtım kalınlığı etkileri görülmektedir.  Burada yalıtımlı 
durumlarda dış yüzey sıcaklığı 20.4°C ‘dir. En düşük sıcaklığın görüldüğü kolon kiriş köşe noktasının 
sıcaklık değerleri dış yalıtım , iç yalıtım, dış ve taban yalıtımlı durumları için 17.3 °C, 11.1 °C ve 20.6 
°C dir. İç yalıtımlı durum için sıcaklığın köşe noktasında yalıtımsız duruma en yakın olduğu 
görülmektedir. En fazla ısı kaybının bu noktada meydana geldiği söylenebilir. Çünkü en yüksek 
sıcaklık farkı bu noktada oluşmaktadır. Ancak dış yalıtım ile dış ve taban yalıtımlı durumlarda köşe 
noktanın ısı kaybı  azaltılmakta ve sıcaklık düşüşü engellenmektedir. Yalıtımsız durumda dış duvar 
sıcaklığı 14.6 °C iken yalıtımlı yapılarda 20.4 °C olarak hesaplanmıştır. İç ortam taban yüzeyinin 
sıcaklık değerleri ise yalıtımsız, dış yalıtım, iç yalıtım, dış ve taban yalıtımlı durumlar için sırası ile 
15.9°C, 18.2°C, 16.1°C ve 21.2 °C’dir.   

 

 
 

Şekil 6. Farklı yalıtım tiplerine ait kolon kiriş yapıları için 5 cm yalıtım kalınlığında iç yüzey sıcaklık 
değişimi 

Yalıtım kalınlığı 2 cm daha artırılarak farklı kolon kiriş yapıları için iç ortam yüzey sıcaklık değişimi 
Şekil 7’de verilmiştir.  Şekilden de görüldüğü gibi diğer yalıtım kalınlılarında elde edilen değişimlere 
benzer eğilim tespit edilmiştir. Kolon kiriş kritik noktasında meydana gelen ısı köprüsünden dolayı 
sıcaklık azalması meydana gelmiştir. Ancak sıcaklık değerleri yalıtım kalınlığındaki artıştan dolayı 
biraz yükselmiştir. En düşük sıcaklığın görüldüğü kolon kiriş köşe noktasının sıcaklık değerleri dış, iç, 
dış ve taban yalıtımlı durumları için 17.6 °C, 11.4 °C ve 20.9 °C dir.  Sıcaklık değerlerini karşılaştıracak 
olursak, yalıtımsız durumda dış duvar sıcaklığı 14.6 °C iken yalıtımlı yapılarda 20.7 °C olarak 
hesaplanmıştır. İç ortam taban yüzeyinin sıcaklık değerleri ise yalıtımsız, dış yalıtım, iç yalıtım, dış ve 
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taban yalıtımlı durumlar için sırası ile 15.9°C, 18.3°C, 16.3°C ve 21.4 °C’dir.  Şekil 4-5 ve 6’da 
görüldüğü gibi zeminden ısı kaybının olduğu mahallerde yalıtımın sadece iç veya dış yüzeye 
yapılması yerine hem dış hem de iç ortam taban yüzeyine yapılması ortamdan olacak ısı kayıplarını 
minimuma indirmektedir. Bu şekilde yapılacak uygulama ile oluşabilecek ısı köprüsü engellenmiş olur. 
 

 

 
 

Şekil 7. Farklı yalıtım tiplerine ait kolon kiriş yapıları için 7 cm yalıtım kalınlığında iç yüzey sıcaklık 
değişimi 

 
Yalıtım kalınlıklarının yüzey sıcaklıkları üzerine etkisi Şekil 8’de görülmektedir. Burada her bir kolon 
kiriş yapısı için yüzey sıcaklıklarının farklı yalıtım kalınlarına göre değişimi verilmiştir. Yalıtım kalınlığı 
arttırıldıkça ısı kaybı azaldığı için yüzey sıcaklıklarında artış gözlenmiştir.  7 cm den 5 cm ye yalıtım 
kalınlığı azaltıldığında yüzey sıcaklık değerleri ortalama %1 azalmıştır. Aynı şekilde 5 cm ile 3 cm 
arasındaki yüzey sıcaklıklarında %3’lük azalma meydana gelmiştir. Bu sonuçlara göre 5 cm yalıtım 
kalınlığının seçilmesinin maliyet açısından daha uygun olabileceği söylenebilir. Aynı zamanda Bursa 
2. derece gün bölgesinde bulunduğu için TS 825 ısı yalıtım standartlarına göre optimum yalıtım 
kalınlığı 5 cm olarak belirlenmiştir. [5] 
 

 
(a)                                                                    (b) 

 
(c) 

Şekil 8. Farklı yalıtım kalınlıklarına ait kolon kiriş yapıları için  iç yüzey sıcaklık değişimi (a- dış yalıtım, 
b- iç yalıtım, c- dış yalıtım ve iç ortam taban yalıtımı) 
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Daha önce merdiven boşluğunun üzerindeki oturma odasına ait yüzey sıcaklıklarının değişimi 
incelenmişti. Eğer dairemiz ara katta ise alt ve üst katlarında aynı sıcaklıklarda mahal bulunduğu 
durumlarda hangi yalıtım türü seçilmesi uygun olabilir. Bu sorunun cevabını bulmak için ara kata ait 
kolon kiriş yapısı modellenerek Bursa için uygun olarak seçilen 5 cm yalıtım kalınlığına göre analizler 
yapılmıştır. Şekil 9’da elde edilen sonuçlara göre iç yalıtımın uygun olmadığı görülmektedir. Dış yalıtım 
ve dış yüzey ile taban yalıtımına ait kolon kiriş köşe noktasının sıcaklık değerlerinde azalma meydana 
gelmemiştir. Dış yalıtım ile dış ve iç taban yalıtımı yapılması durumunda iç yüzey sıcaklıkları arasında 
yaklaşık %1’lik küçük bir fark oluşmaktadır. Sadece iç yalıtım uygun değildir bununla beraber ek 
yalıtımda yapılmalıdır. Elde edilen bu sonuçlara göre ara kata ait kolon kiriş yapıları için sadece dış 
yalıtım yapılması uygundur. Bu şekilde oluşabilecek ısı köprülerinin önüne geçilmiş olur. Eğer binamız 
yalıtımsız veya eksik yalıtıma sahip ise o zaman yapı kabuğunda gerilmeler ve çatlamalar oluşabilir. 
Bu yüzden ara katlarda dış yalıtım sistemi birçok avantaja sahip olduğu için kullanılması tavsiye 
edilmektedir [1,2]. 
 

 
 

Şekil 9. Farklı yalıtım tiplerine ait kolon kiriş yapıları için 5 cm yalıtım kalınlığında iç yüzey sıcaklık 
değişimi 

 
 
 
 

4. SONUÇ  
 
Çalışmada modellenen kolon kiriş yapısının doğrulanması için farklı bir çalışma ile kıyaslama 
yapılmıştır. Daha sonra modele ait farklı yalıtım türleri için kolon kiriş yapıları oluşturularak 3 cm-5 cm 
ve 7 cm yalıtım kalınlıklarına ait analizler yapılmıştır. Elde edilen iç ortam yüzey sıcaklık değerleri 
karşılaştırılmıştır. Elde edilen bazı sonuçlar şu şekildedir: 
 

• Bursa’da bulunan bir binaya ait 1. katındaki dairenin dış yüzeyine ve iç döşemesine yalıtım 
yapılması ısı köprüsünün oluşmaması açısından gereklidir. 

• Eğer daire ara katta bulunuyorsa ısı köprüsü oluşmaması için sadece dış yalıtım yapılması 
yeterlidir. 

• TS 825 standartlarına göre Bursa ili için belirlenmiş yalıtım kalınlığı yapılan analiz ile 
doğrulanmış olup 5 cm seçilmesinin uygun olduğu tespit edilmiştir.  

• Binalarda ısı yalıtımı yapılması ısıl konfor, enerji tasarrufu ve insan sağlığı açısından 
önemlidir. TS 825 standartlarına göre yalıtım kalınlıkları mevcut binalarda ve yeni yapılacak 
yapılarda kesinlikle uygulanmalı ve bina sahipleri bu konuda bilinçlendirilmelidir.  Aynı 
zamanda yapılacak yalıtım ile yapı kabuğunda oluşabilecek nem ve küf engellenerek binanın 
ömrü uzatılmaktadır. Ayrıca optimum yalıtım kalınlığının seçilmesi, ısıtma ihtiyacı için daha 
düşük yakıt tüketim bedeli ve yalıtıma yapılacak yatırım maliyeti açısından da önemlidir. 
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• İdeal yalıtım kalınlığından sonra yapılan artışın iç ortam yüzey sıcaklığına etkisinin çok düşük 
olduğu görülmüştür. Bu yüzden yalıtım kalınlığının artırılması (10 cm önerilmesi) yönünde ilgili 
sektörlerin yapmış olduğu uyarıların nedenleri incelenmeli ve maliyet ile enerji tasarrufu 
açısından en uygun yalıtım kalınlığının tespit edilebilmesi için kullanılan yapı sistemlerinin ısıl 
davranışları nümerik ve deneysel olarak araştırılmalıdır.  Sadece deneysel olarak her ilde yıl 
boyunca iç ortamın ve yapı kabuğunun ısıl davranışları ile sıcaklık değişimlerinin tespit 
edilmesi oldukça zor olacağı için yapı elemanları daha çok nümerik olarak modellenmelidir. Bu 
sayede kısa zamanda en uygun sonuçlar elde edilebilir. 
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ÖZET 
 
Günümüz mimarlık dinamikleri çok boyutlu, performans tabanlı, bütüncül bir tasarım yaklaşımını, 
disiplinler arası etkileşimi beraberinde getirmektedir. Yapı Bilgi Sistemleri (BIM) sayesinde tasarım 
aşamasında ve daha sonra girilen tüm veriler saklanmakta ve böylece bu bilgiler sadece tasarımcı 
tarafından değil, yüklenici ya da bina sahibi tarafından da kullanılabilmektedir.  
  
Çalışma kapsamında ofis yapısının mevcut durumu Revit programında modellenmiş ve çevresel 
analizleri yapılmıştır. Sürdürülebilir ofis yapılarında gereken kullanıcı konforunu sağlanması için 
ASHRAE 90.1 ve TSE 825 standartları kapsamında yapının ısısal performansı iyileştirilmiş, analizleri 
hızlı ve kolay bir şekilde yapılmıştır. Çalışmada BIM sistemlerinin sağladığı faydalar araştırılarak ofis 
binaları özelinde tasarım süreçlerine yansımaları değerlendirilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yapı Bilgi Sistemi, BIM, Ofis Yapıları,  
 
 
 
 
ABSTRACT 
The dynamics of today's architectural platform brings along the multi-dimensional, performance-based, 
holistic design approach, interdisciplinary interaction.by the means of Building Information Modeling 
(BIM), during the design phase and later on all the data entered is stored so that this information is not 
only can be used by the designer but also by the contractor or the building owner.  
 
Within the context of the study Office Building was designed in Revit and environmental analysis was 
made. In order to provide user comfort which is necessary in sustainable office buildings, building's 
thermal performance was improved within the standards of ASHRAE 90.1 and TSE 825 and analyses 
was made quickly and easily. In this study, researching the benefits of BIM systems , specifically in the 
field of office buildings, reflections on the design-production processes will be reviewed. 
 
Key Words: Building Information Modeling (BIM), Office buildings, Energy Performance analysis 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde enerji kaynaklarının hızla tükenmeye başlaması, iklim değişiklikleri, küresel ısınmayla 
başlayan karbondioksit salınımının artması gibi sebepler sürdürülebilir yapı kavramını öne 
çıkarmaktadır. AB verilerine göre karbondioksit salınımının %40’ından sorumlu olan binalarda 
atmosfere salınan karbon miktarının azaltılması için 1997’de birçok devlet tarafından Kyoto Protokolü 
imzalanmıştır. 
 
Bina Enerji Performans Direktifi’nde (EPBD-Recast 2010) yapıların enerji performansının 
hesaplanması, yeni ve mevcut binalar için minimum gereksinimlerin belirlenmesi, sıfır enerjili bina 
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hedefleri, finansal teşvikler ve piyasa engelleri gibi konularla birlikte odaklandığı bir diğer temel nokta 
enerji performansı sertifikalarıdır. Direktife göre üye ülkeler, binaların enerji performansı sertifikasyonu 
için bir sistem uygulamalıdır [10]. 
 
Ülkeler mevcut ve yeni yapılacak yapıların çevre dostu, enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen 
yapılar haline dönüşmesi için uyulması zorunlu standartlar geliştirmektedirler. Zorunlu standartların 
yanı sıra bu standartlar çerçevesinde geliştirilen ve gönüllü başvurulan yeşil bina sertifikasyon 
sistemleri ile de yapıların ne kadar sürdürülebilir olduğu ölçülmektedir. Binaları çevresel etkilerine göre 
değerlendiren sertifikasyon ve standartlar çok kriterli değerlendirme sürecini beraberinde 
getirmektedir. Bilgisayar yazılımları sayesinde bu ölçümler ve değerlendirmeler daha pratik ve hızlı 
yapılabilmektedir. Bu yazılımları bünyesinde barındıran Yapı Bilgi Sistemleri entegre tasarım sürecine 
katkı sağlarken, tasarımın farklı evrelerinde kullanım konforu açısından yardımcı olmaktadır.  
 
 
 
 
2. YAPI BİLGİ MODELLEMESİ 

 
Geleneksel yöntemlerin ve bilgisayar destekli tasarım araçlarının eksiklikleri günümüzde Yapı Bilgi 
Modellemesi (BIM) kavramının öne çıkmasına neden olmuştur. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), temel 
anlamda entegre tasarım ve proje teslim süreçlerini destekleyebilen ve mevcut bilgi teknolojileri ile 
karşılaştırıldığında belirgin avantajlar sunan bir teknoloji, metodoloji ve süreçler bütünü olarak 
algılanmaktadır [6]. 
 
Bu bütünleşik veri yaklaşımı tek bir modelde iki ve üç boyutlu mimari görsel dâhilinde çeşitli bilginin 
temsiline imkân verebilecek araştırmalara ön ayak olmuştur. Bu anlayışa göre amaç, çeviri ve 
koordinasyon konularının bilgisayar tarafından yönetilerek hızlı ve kesin bir tasarım sürecini mümkün 
kılmaktır. Bu düşünsel yaklaşım günümüzde yapı bilgi sistemi olarak kabul edilen modelin düşünsel 
altyapısını oluşturmaktadır. Buna göre tasarımcılar doğrudan üç boyutlu model üzerinde çalışırken 
plan, kesit, görünüş, analiz verilerine de etkimektedirler. Bu sayede geleneksel anlamda tek tek ele 
alınıp elde edilmesi gereken dokümanlar ve veriler, bilgisayar tarafından hesaplanıp, tasarımcıya 
sunulmaktadır [7]. 
 
Günümüzde BIM çok hızlı gelişmekte ve farklı amaçlar için kullanılmaktadır bu da BIM’in çoklu 
boyutlarını ortaya çıkarmaktadır. BIM yazılım araçlarının kullanımıyla inşaat sektörü sadece 2D 
çizimlerle değil 2D ve 3Dyi içinde barındıran mevcut durum modelleri, planlama-iş programını 
kapsayan 4D’yle, tasarımın başından itibaren oluşturulabilen 5D maliyet tahminleriyle, enerji 
korunumunun irdelendiği 6D konsept ve detaylı enerji analizleriyle, bina yaşam döngüsünü 
destekleyen 7D tesis ve bakım yönetimiyle de ilgilenmektedir. 
 
2.1. Yapı Bilgi Modellemesi Yazılım Araçları 
 
İngiltere’de oluşturulmuş ve BIM elementlerinin bir araya getirildiği bir kaynak olan National BIM 
Library üzerinden indirilen ve buraya yüklenen elementlerin dosya biçimlerine bakıldığında, bu verilerin 
%49’unun Revit, %18’inin ArchiCAD, %10’unun Bentley ve %10’unun da Vectorworks yazılımları 
kullanılarak oluşturulduğu ve %13’ünün de IFC biçiminde olduğu görülmektedir [11]. Yapı firmalarında 
kullanılan yapı bilgi sistem tabanlı yazılımlar; Autodesk Revit ve Nemetschek Allplan, Archicad ve 
Bentley Microstation V8i yazılımlarıdır.  
 
Plug-in denilen eklentiler kendi başına çalışabilen bir program için, genellikle özel bir alanda duyulan 
gereklilik üzerine geliştirilen, programa yeni özellikler ekleyen yazılımlardır. Gelişen teknolojiyle birlikte 
yazılım şirketleri mevcut programları geliştirmekte ya da yeni programlar piyasaya sürmekteler. 
Mevcut programlara yapılan eklentiler ile yazılımın yetenekleri arttırılmakta, tasarımcıya zaman 
kazandırmaktadır. Enerji korunumunun önem kazanmasına paralel olarak yazılım firmaları tarafından 
geliştirilen analiz eklentileriyle beraber oluşturulan model üzerinden çevresel ve yapısal analizler 
yapılarak enerji performansı yüksek yapılar tasarlanmasına olanak sağlanmaktadır. 
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3. BIM SİSTEMLERİNİN OFİS YAPILARINDA KULLANIMI 
 
Sürdürülebilir mimarlık ilkelerini benimsemiş, konumlandırıldığı arazinin koşullarına uygun, 
uygulanması ve kullanım ömrü boyunca doğal kaynakların tüketimine duyarlı olan, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını kullanan, çevre kirliliği yaratmayan, kullanıcılarının konforlarını üst düzeyde tutmayı 
hedefleyen, yıkımdan sonra bile diğer yapılar için kaynak oluşturan çevre dostu ofis binaları 
sürdürülebilir olarak tanımlanmaktadır [1]. 
 
Ofis binalarında kullanılan sürdürülebilir tasarım ölçütleri: 
 

• Arsanın sürdürülebilirliğini sağlamak ve yer seçimini en iyi şekilde yapmak önemlidir. Binayı 
arsada konumlandırırken günışığının ve mikroklimanın yararlarından optimum şekilde 
yararlanacak şekilde bina yönlendirilmelidir. 

• İklim verileri göz önüne alınmalı, doğal girdiler ve pasif denetim olanakları iyi 
değerlendirilmelidir.  

• Pasif güneş sistemleriyle güneşten ısı kazanımı ve bina içinde doğal aydınlatma sağlanırken, 
pasif rüzgâr sistemleriyle doğal havalandırma ve serinletme yapılmalıdır.  

• İklimsel veriler ışığında geliştirilen bioklimatik kabuk tasarımıyla, enerji kayıpları azaltılmalı ve 
verim artışı sağlanmalıdır.  

• Ofis binalarında içsel ısı kazançlarının fazla olması yaz aylarında soğutma yükünün artmasına 
neden olmaktadır. Soğutma yükünün azaltılması için; güneşten fazla ısı kazanımını önlemeye 
yönelik güneş kontrol elemanları oluşturulmalı, şeffaf ve opak bileşenlerin termofiziksel 
özellikleri dikkate alınmalı, pasif rüzgâr sistemlerinden yararlanılmalı, kabuktaki açıklıkların 
boyutları, yerleri ve kabuğun dolu-boş oranları iyi analiz edilip tasarlanmalıdır.  
Bina tasarımlarında yenilenebilir enerji kaynakları mümkün olduğunca kullanılarak geleneksel 
kaynakların tüketimi en aza indirilmelidir.  

• Binada kullanılacak sistemlerle ısıl kayıplar önlenmeli, bina kabuğunda enerji korunumu 
optimizasyonu sağlanmalıdır. Bu amaçla mimari elemanların yanı sıra, malzeme ve yalıtım 
seçimlerinin iyi yapılması ve binadaki kontrolsüz hava sızıntılarının önlenmesi gerekmektedir.  

• Binada mekanları sınırlayan elemanlar (döşeme-duvar-tavan) iklimsel ve görsel performansı 
arttırmaya yönelik diğer sistemlerle entegre biçimde tasarlanmalıdır.  

• Bina maksimum doğal kaynaklardan yararlanacak şekilde tasarlanırken, geleneksel enerji 
tüketen aktif sistemlerden sadece destek amaçlı yararlanılmalı ve diğer sistemlerle 
entegrasyonu sağlanmalıdır.  

• Binanın atık denetimi yapılmalı; tükenen enerjinin atılmadan mümkün olduğu kadar 
kullanılabilmesi sağlanmalı, atığın çevreye zararı minimize edilmeli ve bu amaçla uygun 
teknolojiler seçilmelidir.  

• Otomasyon sistemleriyle binada uygulanan sistemlerin işletimi denetlenmeli, bakımları 
yapılmalıdır.  

• Mekânların kütle ve kat organizasyonundaki yerlerine pasif tasarım ölçütleri doğrultusunda 
karar verilmeli ve zonlamaları dikkate alınarak tampon alanlar oluşturulmalıdır.  

• Kullanıcıların konfor düzeyini en üst seviyede tutmak önemlidir. Bunun önemli faktörlerinden 
biri iç hava kalitesini yükseltmektir, mekâna doğal havalandırma verilmelidir [4]. 
 

Sürdürülebilirlik açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken önelikli kriterler arasında  
enerji korunumu yer almaktadır. Ofis yapılarının sürdürülebilir mimarlık açısından 
değerlendirebilmek için yapının tasarım, üretim, kullanım ve kullanım sonrası süreçleri ele 
alınmalıdır. Bu çalışmada enerji korunumu üzerinde durulacaktır. Enerji korunumunu günümüzde 
kullanılan CAD programları ile gerçekleştirmek ek zaman ve maliyet demektir. Bu yüzden CAD 
teknolojisinin yapım dokümanlarının hazırlanmasında kalem ya da kalemlerin yerini aldığı gibi 
BIM’de CAD’in yerini alacaktır. Endüstrinin, eski süreçlerin bugünün dünyasında çalışmadığı ve 
gelecekte de çalışmayacağının farkına varması gerekmektedir. Belirli bir seviyede çalışıyor olsalar 
dahi, eskiden oldukları kadar verimli olmayacaktır [8]. 
 
Geleneksel metotla yapılan sürdürülebilir yapı tasarımında, model bilgisayar destekli çizim ile 
tamamlanmaktadır.  Sonrasında, enerji simülasyonu yapacak araç/yazılım için gerekli olan veri ve 
bilgiler ise aşama aşama toplanmaktadır. Enerji simülasyon programlarına; (Energy Plus, Ecotect 
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ve IES Virtual Environment gibi) ısı yalıtımı, iklimlendirme, parlama, gölge, güneşten ısı ve gün 
ışığı kazanımı, hava akımı, doğal havalandırma, mekanik havalandırma, yapı dinamiği ve ısıl 
kütleye yönelik simülasyonların detayları için önemli miktarda yapı tasarım bilgisi girilmesi 
gerekmektedir [5]. 
 
BIM ile tasarım ve yapım aşamalarında tüm yapı verileri; geometri, malzeme, boşluklar gibi enerji 
analiz ve simülasyonları için gerekli bilgiler, farklı proje paydaşları tarafından (mimar, mühendis, 
analist gibi.) oluşturulmuş; veri yönünden zengin, akıllı ve kapsamlı tek bir model üzerinde 
birleştirilip değerlendirilmektedirler [9]. 
 
 
 
 
4. MEVCUT OFİS YAPISINDA ENERJİ PERFORMANSI VE ENERJİ ANALİZİ 

 
Birçok mevcut yapı enerji korunumuna ilişkin standart ve yönetmeliklerin sınır değerlerini 
sağlayamamaktadır. Bu yüzden mevcut yapıların enerjiyi etkin ve verimli kullanan yapılar haline 
dönüşmesi için performans analizlerinin yapılması önemlidir. Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde 
yeni yapılar kadar mevcut yapılar da enerji verimliliğini arttırmak ve konfor şartlarını iyileştirmek 
şartıyla sertifikaya hak kazanmış olurlar. 
 
LEED sertifikasyon sisteminin referans aldığı Amerika’nın birçok eyaletinin imar kanunlarında yasa 
olarak geçen ASHRAE 90.1 standardına karşın ülkemizde Bina Enerji Performans Yönetmeliği’ne 
göre yeni ve mevcut yapıların enerji etkin olması zorunlu hale getirilmiştir. Yapılar TS 825 
standardına göre yapılıp enerji kimlik belgesi alması zorunludur. Türkiye’de BEP-TR bu yönetmelik 
kapsamında binanın enerji ihtiyaçlarının hesaplanması için oluşturulan bir yazılımdır. Entegre bir 
tasarım anlayışını bünyesinde barındırmayan ve sadece enerji analizi yapabilen bu yazılım 
yetersiz kalmaktadır. Binanın yaşam döngüsü boyunca yer alacak olan çok boyutlu BIM 
sistemlerinin hedeflenen performansa ulaşması daha kolay ve sürdürülebilir olacaktır. Çalışmada 
BIM yazılım araçlarından Revit Architecture programı kullanılacaktır. 
 
Revit parametrik yapı modelleyicisi, yapıyı koordine edilmiş bilgilerin oluşturduğu bir tümleşik veri 
tabanı olarak temsil etmektedir. Tasarımın grafik olarak gösterilmesinin ötesinde, sürdürülebilir 
tasarımı desteklemesi için gereken verilerin çoğu proje tasarımı devam ederken doğal olarak elde 
edilmektedir. Ayrıca, Revit Architecture yazılımının, piyasadaki analiz araçlarıyla entegre edilmesi, 
normalde uzun ve zor olan analizleri son derece kolaylaştırmaktadır [2]. 
 
Gelişen teknolojiyle birlikte yazılım şirketleri mevcut programları geliştirmekte ya da yeni 
programlar piyasaya sürmektedir. Mevcut programlara yapılan eklentiler ile yazılımın yetenekleri 
arttırılmakta, tasarımcıya zaman kazandırmakta, bütüncül bir yaklaşımla ele alınan projenin çok 
boyutlu analizi mümkün olmaktadır. Revit Architecture programında 2D-3D tasarımlar aynı anda 
oluşturulurken, Green Building Studio eklentisiyle oluşturulan yeni ve mevcut yapılarda enerji 
performansını arttırmaya yönelik analizler, Insight 360 ile solar ve aydınlatma analizleri 
yapılabilmektedir. 
 
4.1. Proje Künyesi 

 
Konum                         Çankaya/ANKARA 
Kullanım Türü             Ofis (Kapalı-Açık) 
Yapım Yılı                    2004 
Yapı Türü                     Betonarme 
Kat Adedi                     Bodrum+3 
Toplam İnşaat Alanı    538 m² 
Kullanıcı Sayısı           21 
Çalışma Saatleri P.tesi-Cuma 09.00-16.00 
BEP TR- Mevcut Enerji Sınıfı D 
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Yapının dış duvarları boya+ gaz beton+ 3 cm extrüde polistren köpük+ boya, iç duvarlar boya+ 
sıva+ gaz beton+ sıva+ boya, zemin kaplamaları suni mermer, tavan sıva+ boyadan oluşmaktadır. 
Dış pencere ve kapılar ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ve 4+12+4 ısı yalıtımlı camlardan 
oluşmaktadır. Bodrum katta toprağa oturan döşeme altına 5 cm extrüde köpük, çatısında da 10 
cm extrüde köpük kullanılmıştır.  
 

 
 

Şekil 1. Isı Kaybeden Alanların % Oranları 
 
109 m² şeffaf, 482 m² opak alandan oluşan yapı kabuğu toplamda 591 m² den oluşmaktadır. 
Şeffaf alan, opak alan oranı %22.67 den oluşmaktadır. ASHRAE standartlarına göre saydamlık 
oranı %40 ı geçmemesi gerekmektedir. 
 
Tablo 1. Mevcut yapının yönlere göre saydamlık oranları 
 

YÖN TOPLAM ALAN 
m² 

ŞEFFAF ALAN 
m² 

OPAK ALAN 
m² 

SAYDAMLIK ORANI 

KUZEY 116 24 92 %20.68 
GÜNEY  230 39 191 %16.95 
DOĞU 143 28 115 %19.58 
BATI 102 18 84 %17.64 
TOPLAM 591 109 482 %22.67 

 
Mevcut Duvar: Mevcut yapıda duvarlar 15 cm gaz beton ve toprağa temas eden betonarme perde 
duvarlarda içten 3 cm Ekstrude Polistiren (XPS) den oluşmaktadır. Mevcut atmosfere açık dış 
duvar elemanlarının U değeri 0.518 W / m².K, toprağa temas eden betonarme perde duvarlarda 
0.617 W / m².K’dir. TSE 825 e göre olması gereken U değeri 0.500 W / m².K, ASHRAE 90.1 e 
göre de 0.592 W / m².K olması gerekmektedir. 

 
Tablo 2. Atmosfere açık duvar yalıtımı için yapılan simülasyon iyileştirme önerileri 
 

DUVAR U Değeri Yalıtım Durumu 

Mevcut Durum 0.522 W / m².K İçten-3 cm Extrude Polistren Köpük 
DVR01 (TSE 825) 0.370 W / m².K Dıştan-3 cm Taşyünü 
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Şekil 2. Mevcut yapıya dış duvar yalıtımı uygulamasının ısıtma, soğutma yüklerine etkileri 

 
Duvar elemanına dışardan mantolama yapılarak, kabuğun bütün olarak ısıl iletkenlik değeri 
arttırılmış ve TSE 825 standardına uygun hale getirilmiştir. Duvarın sağlaması gereken 0.500 W / 
m².K U değerine duvarlarda 3 cm, atmosfere açık kolon ve kirişlerde 6 cm taşyünü yalıtım 
yapılarak ulaşılmıştır. TSE 825 standardına göre yalıtılmış yapıda mevcut duruma göre ısıtma 
yükü %8, soğutma yükü de %11 azalmıştır. 
 
Mevcut Çatı: Mevcut yapıda çatı arası kapalı ofis alanı olarak kullanılmıştır. Çelik çatı 
konstrüksiyonunun altına 10 cm Ekstrude Polistiren (XPS) yapılmıştır. Mevcut çatının U değeri 
0.252 W / m².Kdir.  TSE 825 e göre olması gereken U değeri 0.300 W / m².Kdir ve yapının mevcut 
hali bu değeri sağlamaktadır ancak ASHRAE 90.1  insulation entirely above deck e göre 0.184 W / 
m².Kolması gereken U değerini sağlamamaktadır. 
 
Tablo 3. Çatı yalıtımı için yapılan simülasyon iyileştirme önerileri 
 

 U Değeri Yalıtım Durumu 
Mevcut Durum 0.252 W / m².K 10 cm Extrude Polistren Köpük 
TVN01 (ASHRAE 90.1) 0.183 W / m².K İçten-6 cm Taşyünü  

 

 
Şekil 3. Mevcut yapıya tavan yalıtımı uygulamasının ısıtma, soğutma yüklerine etkileri 

 
ASHRAE 90.1 standardına göre yapı çatı katı tavanına 6 cm taşyünü yalıtımı uygulanarak ısıtma 
yükünde %2 lik kazanç sağlanırken soğutma yükü %4 artmıştır. 
Mevcut Zemin Döşeme: Mevcut yapıda toprağa oturan döşeme de altına 5 cm extrude köpük 
(XPS) kullanılmıştır. Mevcut tabanın U değeri 0.469 W / m².Kdir. TSE 825 e göre olması gereken 
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minimum U değeri 0.450 W / m2.K, ASHRAE 90.1 e göre de min 0.321 W / m².Kdir. Yapının 
mevcut tabanı iki standartta da uymamaktadır. 
 
Tablo 4.Toprağa oturan döşeme yalıtımı için yapılan simülasyon iyileştirme önerileri 
 

 U Değeri Yalıtım Durumu 
Mevcut Durum 0.469 W / m².K 5 cm Extrude Polistren Köpük 
TBN01 (TSE 825) 0.360 W / m².K 2 cm Extrude Polistren Köpük 
TBN02 (ASHRAE 90.1) 0.320 W / m².K 4 cm Extrude Polistren Köpük 

 

 
 

Şekil 4. Mevcut yapıya toprağa oturan döşeme üzerine yalıtımı uygulamasının ısıtma, soğutma 
yüklerine etkileri 

 
TSE 825 standardına göre toprağa oturan döşeme üzerine 2 cm extrüde polistren köpük 
uygulandığında U değeri 0.360 W / m².K a düşmüş, ısıtma yükü %2, soğutma yükü %3 azalmıştır. 
Döşemeye ASHRAE 90.1 standardına göre 4 cm extrüde polistren köpük uygulanarak U değeri 
0.320 W / m².K a düşmüş ancak TBN01 deki gibi ısıtma yükü %2, soğutma yükü de %3 azalmıştır. 
 
Mevcut Cephe Açıklıkları: Mevcut yapıda bulunan kapı ve pencereler ısı yalıtımlı alüminyum ve 
4+6+4 renksiz yalıtım camından oluşmaktadır. Mevcut pencere ve kapıların ısı geçirme katsayısı 
(U) 3.30 W / m².Kdir. TSE 825 standardına göre olması gereken minimum U değeri 2.4 W / m2.K, 
ASHRAE 90.1 standardına göre de U değer 0.289 W / m².Kolması gerekmektedir ancak kullanılan 
malzeme her iki standartta da uymamaktadır. 
Yenilenen Cephe Açıklıkları: Mevcut doğramalar ısı yalıtımlı olduğu için sadece kullanılan mevcut 
camlar değiştirilerek analiz yapıldı.  
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Tablo 5. Cephe Açıklıkları simülasyonu yapılan iyileştirme önerileri 
Durum Tip Açıklama U Değeri 

W / m².K 
SHGC 
Değeri 

Mevcut  Çift Cam (Hava)  3.30   
P01  

TE
K 

C
AM

 
Küçük Tek Cam  5.22 0.86 

P02 Geniş Tek Cam  3.68 0.86 
P03 Reflekte Tek Cam-6 mm kalınlığında-%8 

şeffaf cam üzeri paslanmaz çelik   
5.90  0.19 

P04 Reflekte Tek Cam-6 mm kalınlığında- 
şeffaf cam üzeri %30 titanium kaplama  

5.90 0.39 

P05 

Ç
İF

T 
C

AM
 Low-E Çift Cam (6mm+6mm)  1.67 0.65 

P06 Geniş Emici Kaplamalı Çift Cam 2.31 0.76 
P07 Geniş Reflekte Kaplamalı Çift Cam  2.31 0.13 
P08 Low-E Çift Cam SC=0.6  2.00 0.60 
P09 Low-E Çift Cam SC=0.2  2.00 0.26 
P10 

Ü
Ç

LÜ
 C

AM
 

3mm kalınlığında - Low-E/şeffaf/şeffaf (e 
= 0.2) Üçlü Cam 

1.53 0.60 

P11 3 mm kalınlığında şeffaf/şeffaf/Low-E (e = 
0.2) Üçlü Cam 

1.5 0.62 

P12 3 mm kalınlığında Low-E/Low-E/şeffaf (e 
= 0.05) Üçlü Cam 

1.53 0.27 

P13 6 mm kalınlığında Low-E/clear/low-E (e = 
0.1) Üçlü Cam 

1.53 0.36 

 

 
Şekil 5. Tek katmanlı cam tiplerinin ısıtma, soğutma yüklerine etkileri 

 

 
 

Şekil 6. Çift katmanlı cam tiplerinin ısıtma, soğutma, aydınlatma yüklerine etkileri 
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Şekil 7. Üç katmanlı cam tiplerinin ısıtma, soğutma, aydınlatma yüklerine etkileri 

 
Seçilen tek katmanlı camlardan yalnız P02 camında ısıtma yükü azalırken, soğutma yükleri 
artmış, diğer camlarda ısıtma ve soğutma yükleri artmıştır. Çift katmanlı camlarda ısıtma yükü en 
çok P06 penceresinde %20.9, soğutma yükü de P10 penceresinde %50.1 azalmıştır. Üç katmanlı 
pencerelerde ısıtma yükü önerilen tüm pencerelerde %23.1 azalırken, soğutma yükü en çok P15 
penceresinde %41.5 azalmıştır. Seçilen pencerelerden en iyi performansı P15 göstermiştir. 
Yapılan analizler sonucunda önerilen alternatiflerden en iyi performansı sergileyenler mevcut 
yapıya bütün olarak uygulanmış ve iyileştirme analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda yapının ısıtma 
ve soğutma yükleri %41 oranında azalma göstermiştir. İyileştirme sonucu TSE 825 standartlarına 
göre yapının enerji sınıfı D den C sınıfına yükselmiştir. 
 

 
 

Şekil 8. İyileştirme alternatiflerinin ısıtma, soğutma, aydınlatma yüklerine etkileri 
 

Mevcut yapıda çevresel performans analizleri yapılarak belirlenen standartlar doğrultusunda yetersiz 
kalan kısımları tespit edilmiş, gerekli iyileştirmeler parametrik modeller üzerinde hızlı ve tutarlı bir 
şekilde değiştirilmiştir. BIM yazılım araçları sayesinde oluşturulan yeni model ile mevcut yapının 
çevresel performans karşılaştırmaları kolay ve hızlı bir şekilde yapılarak enerji performansı yüksek 
yapı oluşturulmasına olanak sağlanmıştır. 
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5.SONUÇ 
 
Bilgisayar destekli yazılım araçları yapı sektöründe proje tasarım ve üretim sürecinde tasarımcılara ve 
işverenlere büyük kolaylıklar sağlayarak sektörün vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Gelişen 
teknolojiyle birlikte yapı sektöründe paralel gelişim göstermiştir. Geçmiş dönemlerde elle yapılan 
tasarımlar süreç, koordinasyon, zaman, verimlilik gibi birçok etkeni sekteye uğratırken modern yazılım 
araçlarıyla birlikte mimar-mühendis tasarımdan yapım sürecine kadar olan bütün evreleri kontrol 
edebilmekte, disiplinler arası koordinasyonu neredeyse hatasız sağlamakta ve enerji analiz 
eklentileriyle birlikte enerji etkin bina tasarımına katkı sağlayabilmektedir. 
 
Günümüzde kullanılan bilgisayar destekli tasarım araçları ile iki boyutlu çizimler, üç boyutlu çizimler, 
metraj tabloları, analizler ayrı ayrı veri olarak oluşturulmaktadır. Yapı bilgi sistemi yazılım araçları ile 
çok boyutlu tasarımlar yapabilir, tüm ihtiyaçlara tek programdan diğer disiplinler ile ortak bir çalışma 
yürütülebilir. Yapı bilgi sistemi yazılım araçlarında kullanılan parametrik modeller ile aynı anda plan, 
kesit, görünüşler, üç boyutlu model oluşturulabilir, proje katılımcıları program üzerinde aynı anda veri 
yükleyerek çakıştırma yapılıp erken safhada hata tespiti yapılabilir, metraj tabloları otomatik 
oluşturulabilir, çevresel ve yapısal analizler yapılıp alternatif tasarımlara olanak sağlanabilir. Böylelikle 
daha az zamanda, daha az hata ile daha iyi analiz edilmiş düşük maliyetli kaliteli projeler 
oluşturulabilir. 
 
Hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan firmalar zaman ve maliyet etkeni sebebiyle yapısal 
ve çevresel analizleri tasarımın neredeyse son evrelerinde başka şirketlere yönlendirmekte, kendi 
bünyelerinde yürütememekte, bütüncül tasarım ilkeleri hedeflenenden çok daha zor 
uygulanabilmektedir.. BIM yazılımları ile tasarımın erken evrelerinde analizler oluşturulup, enerji 
performansı yüksek alternatifler üzerinden devam etmeye olanak sağlamakta, proje ekibinin disiplinler 
arası, bütüncül bir yaklaşımda projeyi tamamlamasını olanak sunmaktadır.   
 
Bu çalışmada BIM yazılım araçları ile mevcut bir ofis yapısının ASHRAE 90.1 (2013) ve TS 825 
standartları doğrultusunda ısıl performansı iyileştirilerek yıllık enerji tüketimi azaltılmaya çalışılmış ve 
programın potansiyeli değerlendirilmiştir. Revit Architecture programında oluşturulan 2D ve 3D model 
Green Building Studio ve Insight 360 eklentileriyle ısıtma, soğutma ve yıllık enerji tüketimleri 
hesaplanmıştır. Oluşturulan alternatiflerden enerji tüketimi en az olanlar seçilerek bina bütününde 
uygulanmış ve enerji tüketimi standartlar kapsamında en aza indirgenmeye çalışılmıştır. Yazılımda 
proje bilgisi veri tabanında saklanır ve bu bilgiler aynı veri tabanından geldiği için tutarlıdır. Bu veriler 
üzerinden parametrik modellerin özellikleri değiştirilerek yapı bütününde değişim gerçekleşmiş olur. 
Örneğin tanımlanan mevcut duvarda bulunan yapı elemanlarının termal değerleri veri tabanına girilip, 
oluşturulan alternatif duvar ile de parametrik nesne üzerinden kolaylıkla değiştirilebilmektedir. 
 
Bilginin daha kolayca paylaşılabilmesi, değiştirilebilmesi ve tekrar kullanılabilmesi, daha hızlı ve etkili 
süreçlerin oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca çevresel performansın daha öngörülebilir olmasını ve 
yaşam maliyetlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. BIM sayesinde yapı tekliflerinin dikkatli bir 
şekilde analiz edilebilmesi, hızlı simülasyonların gerçekleştirilebilmesi ve performans 
karşılaştırmalarının yapılabilmesi daha iyi tasarımların ortaya çıkmasını sağlamakta ve gerçekçi 
görselleştirme ile teklifler daha iyi anlaşılmakta ve daha iyi bir müşteri hizmeti sunulabilmektedir [3]. 
 
BIM yazılım sistemleriyle oluşturulan yeni ya da mevcut yapılarda girilen bina bilgileri parametrik ve 
birbiriyle bağlantılıdır. Oluşturulan model içerisinde herhangi bir nesnede değişiklik yapıldığında bütün 
plan, kesit ve görünüşler eş zamanlı değişir. Enerji performans bilgilerine de yansıyan bu parametrik 
modeller sayesinde karşılaştırmalı analizler daha hızlı ve kolay yapılabilmektedir. Çalışma 
kapsamında program içerisinde bulunan farklı ısı değerlerine sahip parametrik modeller kolayca 
seçilerek yapı modellerine uygulanmış ve enerji performansları eş zamanlı sınanmıştır. Böylelikle 
sistem sayesinde yüksek enerji performanslı yapı tasarım ve üretim sürecinde daha az hata payıyla 
sürdürülebilir çevre oluşumuna katkı sağlamış olmaktadır. 
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ÖZET 
 
Yerel ve ulusal kurumsal yapılar enerji tüketim politikalarını oluşturma ve yönetim stratejilerini 
geliştirmek için sürekli ve sürdürülebilir durum analizlerini yapmak zorundadır. Ancak Türkiye’de 
özellikle sürdürülebilir enerji yönetim sistemleri yönüyle bütüncül bir yapı geliştirmek, tartışılan bir 
durum olmasına karşın, geliştirilmiş bir modele sahip değildir. Bu yaklaşımlar bir karar destek unsuru 
olarak kurumlarda enerji tüketimlerinin izlenmesi, yönetilmesi ve projeksiyon geliştirilmesi yönüyle 
önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu yönüyle bir bilişim mimarisi üzerinde geliştirilecek bir yapı ihtiyacı 
vardır. Ancak yönetim girdilerinde, enerji verimliliği, kullanım yoğunlukları ve tüketim verimlilik 
potansiyellerinin nasıl ve hangi kriterlerle şekillendirileceği önemlidir. Bu yönüyle geliştirilen bu çalışma 
yaygın bir kurumsal yapı olan bir kamu bünyesinde bir pilot uygulama olarak geliştirilmiştir. 
 
Bu çalışma Bursa ilinde kamu bünyesinde geliştirilmiş, il bünyesindeki yaklaşık 1200 kurumu hedef 
alan ve tek bir enerji yönetim mimarisi üzerinde toplayan, bütüncü enerji yönetim sisteminin 
tanımlandığı bir proje sunumudur.  Bu yönüyle geliştirilmiş bu proje, enerji talep yönetimini temel 
alarak her bir okul için dinamik enerji tüketim süreçlerini yönetmeyi amaçlamıştır. Enerji sistemlerinin 
farklı dil ve yapılardaki terminalleri için ortak bir dil oluşturularak yönetilebilir, kontrol edilebilir ve 
geliştirilebilir bir alt yapı sağlanması hedeflenmiştir. İlk sonuçlar ile bazı okullarda yapılan ön 
çalışmalarla tüketimlerde %20’lerin üzerinde tasarruflar sağlamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal yapılar, enerji yönetimi, bilişim mimarisi, enerji analizleri, verimlilik.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Local and national institutional structures have to make continuous and sustainable case analyzes to 
develop energy consumption policies and to improve management strategies. However, especially 
developing a holistic structure in Turkey with respect to sustainable energy management systems is a 
controversial situation, but it does not have an improved model. These approaches, as a decision 
support element, will provide significant gains in the direction of monitoring, managing and projecting 
energy consumption in institutions. In this respect, there is a need for a structure to be developed on a 
computing architecture. However, in the management inputs, it is important how and with which 
criteria the energy efficiency, usage intensities and consumption efficiency potentials are shaped.This 
work, developed in this direction, has been developed as a pilot application in a public institution which 
is a widespread institutional structure.  
 
This project is a project presentation which is developed in public in Bursa city and targets a total of 
1200 buildings in the province and collects on a single energy management architecture.This 
improved project aims to manage dynamic energy consumption processes for each school based on 
energy demand management.It is aimed to provide a manageable, controllable and developable 
infrastructure for energy systems by creating a common language for terminals in different languages 

Integrated Sustainable Energy Management Architecture in Corporate Governance: Case Study 
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and structures. Preliminary studies with preliminary results in some schools have resulted in savings 
of over 20% in consumption 
 
Key Words: Institutional structures, Energy management, Information architecture, Energy analysis, 
Productivity 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
1970’lerde yaşanan petrol krizinden bu yana, enerji tüm toplumların öncelikli konularından biri 
olmuştur.  1990’ların başından günümüze ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği tehdidi 
toplumlara, enerjinin etkin rolünü göstermiştir. Ancak, enerji teknolojilerinde gelişmelere ve modern 
hayatın getirdiği kolaylıklara rağmen talep artışı sürekli artmakta ve özellikle fosil kaynaklı tüketim 
maliyetleri bundan etkilenmektedir. Buna rağmen toplumlarda, Sürdürülebilir kalkınma stratejilerinde 
çevrenin öncü rolün öne çıkartmışlar ve çevre, toplum, kalkınma olmak üzere bir hiyerarşi 
benimsenmiştir. Nitekim 1992 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Rio konferansı; “Mal ve üretim 
piyasalarının işleyişini iyileştirmek ve bu sektörünün sürdürülebilir kalkınmaya katkısını optimize etmek 
amacıyla çevresel kaygılar dikkate alınarak ulusal ve uluslararası düzeyde sağlam, uyumlu ve tutarlı 
üretim politikaları gerçekleştirmek” hedefi ile bunu karara bağlamıştır[1]. 1997 yılında imzalana Kyoto 
protokolü ile de sera gazı salınımlarına önemli sınırlamalar getirilmiştir [2].  Tüm bu süreçler 
toplumlarda enerji etkin çözümlerin geliştirilmesi yönünde itici bir unsur olmuştur.  
 
Sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve uygulamalarında ekonomik ve çevresel bir oyuncu olarak enerji, 
sadece yaratığı maliyet potansiyeli ile değil, çevresel etki yönüyle de dikkat edilmesi gereken bir 
konudur. Enerji toplumdaki tüm bileşenler veya sektörler için temel bir girdidir. Örneğin Türkiye’de bina 
sektörü ulusal enerji tüketim potansiyelinin yaklaşık %40 bir tüketime sahiptir. Bu nedenle karar 
süreçlerinde toplumsal değerlendirmeler için bütüncül yaklaşımların geliştirilmesi önem kazanmıştır. 
Bu kavram enerji yönetim sistemlerinin geliştirilmesini ve enerjinin etkin ve verimli kullanımının 
arttırılmasını değerli hale getirmiştir. Enerji yönetiminde enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi, 
maliyet etkin çözümlerin geliştirilebilmesi, bütüncül yaklaşımları ulusal stratejiler kadar sektörel veya 
alt sektörler için de bir zorunluluk haline getirmiştir. Enerji tüketiminde önemli bir oyuncu olan kamu 
sektörü, yasal korumalar ile birlikte enerjinin doğru ve etkin kullanılmadığı alan olarak görülmelidir. 
Enerji tüketim araçlarının neredeyse tümünün kullanılabildiği bu sektörde, lokal veya bütünleşik bütün 
unsurlarda enerji yönetimi bir ihtiyaç olarak görülmelidir. Bu yönüyle geliştirilen bu proje öncelikle 
yerelde kamunun enerjiyi yönetebilme etkinliğini göstermiştir. Çalışma öncelikle enerji yönetimi ve 
geliştirilen modelin anlatılması, bu proje kapsamında geliştirilen enerji yönetim sistem mimarisi ile 
birlikte buna bağlı kurumsal modele ilişkin sonuçların değerlendirilmesini kapsamaktadır.  
 
 
 
 
2.ENERJİ YÖNETİMİ VE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM MODELİ  
 
Piyasa ekonomileri 19 yüzyıldan bu yana toplumda çevresel baskıların neden olduğu kalkınma 
stratejilerini enerji kavramı ile birlikte ele almaya başlamıştır. Toplumlarda kitlesel tüketim davranışları 
gelişse de, üretim talebinin artması, üretimde fosil yakıt tüketimin artmasını engelleyememiştir. Bu 
durum sera gazı emisyonlarının ve çevresel kirliliğinin artmasına neden olmuştur. 20 nci yüzyılda 
çevresel farkındalığın gelişmesi, sürdürülebilir kalkınma stratejilerini değiştirmiş ve kalkınmada çevreyi 
önemli oyuncu yapmıştır[3]. Ancak fosil yakıt kaynaklı 1973’te 6190 MToe olan dünya enerji 
tüketiminin, 2012 yılıda 13113 MToe ulaşması tehdidi tanımlamakta yeterli olduğu görülebilir[4,5]. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüm sektörlerde fosil kaynaklı enerji tüketimi ve talebin sürekli 
arttığı görülmektedir. Bu tüketim potansiyelinde 2011 verilerine göre kömür, petrol ve doğal gaz 
tüketimi, sırasıyla %31.3, %26.7 ve %32.3’lük bir orana sahiptir [6,7]. Ancak buna karşın enerji arzı 
incelendiğinde, Türkiye 1,35 TEP ile oldukça düşük bir değere sahiptir. Özellikle OECD ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında, bu değerin %71 oranında daha düşük olduğu görülmektedir. Enerjinin gelişmişliğin 
ölçütü olarak değerlendirilen bir diğer parametre, enerji yoğunluğudur. Enerji yoğunluğu, nihai enerji 
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tüketiminin GSYİH’ya (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) oranı olarak tanımlanır. Toplam enerji tüketiminde 
%73 dışa bağımlı olan Türkiye’de Enerji bakanlığı 2010-2014 stratejik planında 2008 yılı için 0,282 
tep/1000$ olan değerin, 2015 yılında 0,254 tep/1000$ olması hedeflenmiştir. Ancak 10 ncu kalkınma 
planında (2014-2018)  2018 yılı için 0,243 tep/1000$ olarak hedeflenmiştir [8-10].  Enerji etkinliğinin bir 
diğer ölçütü sera gazı salınımı ve CO2 emisyon potansiyelidir. Bu yönüyle Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı (UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından kurulan Hükümetler Arası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC) iklim değişikliği konusunda önemli çalışmalar geliştirmiştir [11].  
Enerji tüm bu yapılara rağmen toplumsal kalkınmada önemli bir problemdir. Bu nedenle enerjinin 
tüketiminin kontrol edilmesi, sürdürülebilir bir enerji politikalarının oluşturulması sürdürülebilir ve 
bütüncül bir yapıda ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.  Bu bütüncül yapılarda enerji tüketim 
stratejilerinin geliştirilmesi, enerjinin bir bütüncül yönetim alt yapısının geliştirilmesi ile ilgilidir. Bu 
kapsamda öncelikli olarak Şekil 1’de verilen sürdürülebilir enerji yönetim sistem bileşenleri 
tanımlanmıştır.  

 
Şekil 1 Sürdürülebilir Enerji Yönetim modeli[12] 

 
Ulusal stratejiler için değerlendirilecek bu bileşenlerin tanımlanması önemlidir. Özellikle enerji yönetim 
sisteminde temel hedeflerin şekillendirilmesi ve politikanın oluşturulması yönüyle değerlidir. Bir ülkede 
bu yönetim modellerinin şekillendirilmesi, ulusal hedeflere bağlı yol haritalarının sektörel 
uygulamalarda şekillendirilmesi ile ilgilidir. Bu kapsamda bina sektörü kendi alt yapı bileşenleri ile bunu 
ayrı ayrı oluşturmalıdır. Bina sektörü kendi içinde konut, ticari yapılar ve kamu binaları olmak üzere üç 
bileşene ayırabilir. 
  
Ulusların genel yönetim yaklaşımları ile birlikte, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, sanayiden binalara 
geliştirilmiş bir yönetim sistem programıdır. ISO 50001 sürekli geliştirmeyi temel alan enerji etkin bir 
yönetim alt yapısının oluşturulmasını hedefler. Kapsamında hammaddeden ürün çıktısına kadar, tüm 
proseste enerjinin verimli kullanımını esas alır. Böylelikle etkin enerji sistem yönetimiyle işletmeler için 
enerji maliyetlerinin azaltılmasını sağlayan bir yönetim sistemidir. Ayrıca sağlayacağı sürekli 
iyileştirmeye bağlı olarak işletme kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasını da hedefler[13].   
Enerji yönetim sistemi Şekil 2’de verilen bir akış planına sahiptir.  
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Şekil 2 Enerji yönetim sistemi döngüsü[13] 

 
Temel yapı yönüyle ISO 50001, ISO 14001 çevre yönetim sistemiyle uyumluluk gösteren bir program 
olarak tanımlanır. Bu program planla-uygula-kontrol et ve iyileştir gibi dört temel adımla tanımlanabilir. 
Özellikle sanayi işletmeleri yönüyle uygulaması yaygınlaşan programın, sadece belge yönüyle 
çalışmaların yönlendirilmesi,  işletmelerde beklenilen tasarrufu sağlayamadığı gibi, sürdürülebilir bir 
yönetim alt yapısını da sağlamamıştır. İşletmeler pek çok disiplinel yapıya sahip olmaları nedeniyle 
bütüncül yönetimde bir yönetim planına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda kurumsal stratejilerin ve 
politikaların oluşturulmasında enerji yönetim sisteminde bütüncül yapılanma, etkinliğin sağlanması için 
önem kazanır. Kamu yönüyle çoğunluğu bina sistemine dayalı sistemlerde bu nispeten kolay 
algılanabilir. Ancak tüm sistemlerin,  farklı işletme süreçleri nedeniyle, bütüncül yönetimi kamu 
stratejisinde yeni bir konudur. Aşağıda bu süreci tanımlayan bir bütüncül enerji yönetim mimarisi 
şekillendirilmiştir.    
 
 
 
 
3.BÜTÜNLEŞİK ENERJİ YÖNETİM MİMARİSİ  
 
Son yıllarda bina sistemlerinde geliştirilen bütünleşik yapı kavramı, binalarda daha az kaynak 
tüketilmesi, konfor ve yüksek performans kriterlerine sahip, farklı disiplinlerin bir bütünlük içinde 
çalıştığı, enerji etkin sürdürülebilir yapılar olarak ifade edilebilir. Bu kavram, binaların veya bina 
gruplarının enerji ve çevre performansında iyileştirmeler yapmaya yönelik süreç odaklı bir yaklaşımı 
tanımlamaktadır.  Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı (BBTY) doğrudan binalarda bütünleşik bir 
yönetim yapılarını ifade etmektedir. Bina enerji yönetim sistemleri de bu yönetim yaklaşımlarında 
bütüncül bir yapıda yönetilebilir. Özellikle kamu stratejisi yönüyle bina sistemlerinde enerji yönetim 
modeli bir bütünlük içinde değerlendirilebilir. Kamu ortak bir yerleşke içinde aynı özelliklere sahip pek 
çok bina yapısından bir araya gelmiştir. Kamunun her idari yapısında bütçe yönetimi başta olmak 
üzere personel ve lojistik yönetimi yerel veya merkezi bir yapıda yönetilmektedir. Bu yapıda lokal 
tüketim yüklerinin etkisi lokal veya merkezi idarilerin de kontrolündedir. Ancak bina bazlı tüketimlerin 
lokal kontrollerle yönetilmesi, idarenin yapılar üzerindeki etkilerini kaybettirdiği gibi, tüketim 
maliyetlerini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle BBTY, kamu yapı yönetiminde, enerji yönetim 
sisteminin etkinliğine bağlı olarak, tasarım, planlama, yönetim izleme süreçleri ile birlikte verimliliğin 
gelişimine katkı verecektir. Bu yöntem kamu için, yapılarda bireysel performans değerini öne 
çıkartırken, bütünleşik kurumsal performansın değerlendirilmesine de imkan sağlar. Böylelikle 
kurumsal enerji yönetiminde karar verme sürecine doğrudan etki edecektir. Kurumsal mimari yönüyle 
bütünleşik enerji yönetim mimarisi, kamunun ilgili alanları ve yapılar olmak üzere farklı ilişkiler 
katmanından oluşur[14]. Bu kapsamda geliştirilen bütünleşik enerji yönetim mimarisi Şekil 3’de 
verilmiştir.  
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Şekil 3 Bütünleşik Enerji Yönetim Mimarisi 
 

Kurumsal enerji yönetim mimarisi kamuda farklı bütünleşik yapıda ele alınmalıdır. Bu kapsamda, 
kurumsal yapıyı ilgilendiren bileşenler kurum ve kurum dışı girdiler olarak değerlendirilebilir.  Bir bilgi 
yönetim mimarisi olarak değerlendirilen bu yapıda enerji sistem bileşenlerinin yönetim sürecinde tek 
merkezli değerlendirilmesini hedef almaktadır. Ancak yönetim organizasyonu bilgi yönetimi, servis 
sağlayıcılar ve yönetim arasında tüm ana elemanların ilişkilerini tanımlayan bir yönetim 
organizasyondur. Bunun ilişkiler şeması Şekil 4’de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Şekil 4  Bütünleşik enerji yönetim mimarisinin ilişkiler şeması 

 
Kurumsal yönetim karar süreçlerinde enerji bilgi yönetim sisteminden alacağı temel verilere göre tüm 
ilişkileri yönetecek bir yapıya sahip olması planlanmıştır. Bu kapsamda değerlendirilen bileşen;  
• Enerji kaynak girdileri; yapılarda tüketilen veya ihtiyaç duyulan enerjiler, bunların temin 
yöntemi, kurumsal hizmet bileşenleri ve maliyet potansiyelleri. 
• Dönüştürücüler ve bileşenler; enerjinin yapıda girdi özellikleri, enerjinin depolama özellikleri, 
dönüştürücüler veya doğrultucular, sayaçlar ve ölçüm kriterleri, 
• Dağıtım ve potansiyeller; bina dağılımları, enerji talepleri, kontrol sistemleri, mekanik ve 
elektrik sistem bileşenleri, 

Kurumsal yönetim Bilgi yönetim sistemi Hizmet servis ve kurumsal 
iştirakçiler 

Enerji ve kaynak girdileri 
Dönüştürücüler ve 

bileşenler 

Yapılar alanlar ve 
özellikler 

Dağıtımlar ve 
potansiyeller  
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• Yapılar alanlar ve özellikleri; yapı bileşenleri, mimari özellikleri, alan ölçüleri, kullanım bilgileri, 
kullanıcı bilgileri, hizmet ve servis bilgileri 
• Hizmet servis ve kurumsal iştirakçiler; enerji sistem servis sağlayıcıları, kurumsal ilişkili 
birimler, sistem bileşen sağlayıcıları, enerji sistem sağlayıcılar ve yönetim hiyerarşisi, 
• Bilgi yönetim sistemi; kurumsal yönetim bileşenleri, ölçüm ve izleme yöntemleri, veri izleme ve 
analizler, bilgi depolama ve arşivleme, raporlama hizmetleri olarak tanımlanabilir.  
Bu tür yapısal modellerin kamuda karşılaşılabileceği en önemli problem, kamu idaresinde 
yapılanmasıdır. Mevcut kanun ve yönetmeliklerin bu tür bütünleşik yönetim yapıları için uygun bir alt 
yapıda olmaması kurulumların önemli sorunudur. Bu proje kapsamında lokalde bir örnek bütünleşik 
model kamu yönetiminde uygulanmış detayları aşağıda sunulmuştur.   
 
 
 
 
4.  KURUMSAL MODEL ÇALIŞMASI 
 
Yukarıda tanımlanan bütünleşik enerji yönetim sistemi, Bursa’da MEB il bünyesinde, değerlendirilmiş 
ve modellenmiştir. Bir proje olarak geliştirilen bu kurumsal model çalışması ile bağlı 17 ilçe olmak 
üzere 1161 kurum ve kuruluşu hedefleyen bir pilot proje olarak geliştirilmiştir. Proje kapsamında 
öncelikle model çalışmasının kurumsal alt yapısı ele alınmıştır. Enerji sistemlerinin ilişkiler katmanına 
ilişkin bileşenleri irdelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Bu yönüyle proje bileşenleri iki yapı altına ele 
alınmıştır. Bunlar, kurumsal ilişkiler ve enerji sistem bileşenleridir. Bunların dağılımı Şekil 5’de 
verilmiştir.    

Kurumsal ilişkiler Enerji Sistemleri

Kurumsal yapılar

Personel

Protokoller

İşbirliği kurumlar

Servis sağlayıcılar

Mevzuatlar

Sistem yönetim yapısı

Bilgi sistemleri

Enerji kaynakları

Enerji sistemleri ve bileşenleri

Veri yönetimi

Enerji etüdleri 

Kimlik Belgeleri

Enerji analizleri

Faturalandırma

Raporlama
 

Şekil 5 Bütünleşik enerji yönetim sisteminin kurumsal modeli 
 

Mevcut yapı ile ilgili tüm kurumsal yapılar, yetki ve sınırlar dikkate alınarak yönetilmiştir. Bu çalışmada 
proje kapsamında sistem bileşenleri ve analizler modellenmiştir. Özellikle kurumsal ilişkiler, 
kapsamında bir proje yönetim sistemi oluşturulmuştur. Doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, bakım 
servisleri ve bunların yetki sınırları, kurumsal hiyerarşide yetki ve sınırlar, proje mimarisinin önemli 
bileşenleridir.  
 
Enerji sistemleri için öncelikle her okul enerji sistem ölçümleri için bir yapısal model oluşturulmuştur. 
Sistem bileşenleri tanımlanmış, her bir enerji tüketim bileşeni mimaride ayrı ayrı şekillendirilmiştir.  
Ancak mühendislik alt yapısı olarak proje kapsamında enerji izleme ve değerlendirme metodolojisi 
oluşturulmuştur. Bu metodolojide enerji profilinden başlayıp, her bileşenin verimlilik sınırının 
tanımlandığı bir akış şekillendirilmiştir. Böylelikle yönetim sisteminin değerlendirme kriterlerini 
oluşturacaktır. Şekil 6’da bu modelin akış şeması verilmiştir.     
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Başla

Binanın tanımlanması

Mimari özellikler

Enerji özellikleri

Enerji etüdleri

Çevresel parametrelerEnerji tüketim verileri

Spesifik enerji tüketimi

Birim enerji tüketimi

Enerji tasarruf potansiyeli

Enerji ve ekserji analizi

Enerji analizleri

Ekserji analizleri

Entropi analizleri

Geliştirme potansiyeli

Çevresel analizler
CO2 emisyon parametreleri

CO2emisyon potansiyeli

Karbon ayak izi

Yaşam döngü analizleri Raporlama

Çevresel analizler

 
Şekil 6 Enerji izleme ve değerlendirme metodolojisi akış şeması 

 
MEB bakanlığı bünyesinde oluşturulan proje kapsamında öngörülen yöntem bize her yapı için bir 
mühendislik analiz yöntemi verdiği gibi, yönetici veya karar verme süreçleri ile ilgili bütüncül bir analiz 
verecektir.  
 
 
 
 
5. SONUÇLAR 
 
MEB bakanlığı bünyesinde pilot bir proje çalışması olarak başlayan süreç, mimari altyapıya uygun bir 
yazılım tabanına dayanmaktadır. Bu kasamda Enerji verimliliği projesi olarak tanımlanan çalışmada 
yazılım MEB’lığı WEB portalında da EVeP16 adı verilen yapı oluşturulmuştur. Proje Şekil 7’de verilen 
bir şablona sahiptir ve böylelikle Enerji Yönetim Sistemleri için bir kurumsal bilgi bankası 
şekillendirilmiştir. Böylelikle Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda Su tesisatı, doğal 
gaz, elektrik ve bina sistemleri ile ilgili tüm kurumsal verilerin yönetilebilirliği sağlanacaktır.  

 
Şekil 7 Enerji verimlilik proje portal 

 
Projede enerji izleme ve değerlendirme metodolojisinde öncelikle her okul referans alınarak bir ön etüt 
hedeflenmiştir. Bu aşamada mevcut regresyon yaklaşımına göre değil, yapının ve standartların enerji 
ihtiyaçlarına göre bir çalışma planlanmıştır. Bu kapsamda aşağıda bir okul için ön etüt analizleri referans 
verilmiştir. MEB’lığına bağlı bir anaokulu için enerji ve maliyet tüketim dağılımları Şekil 8’de verilmiştir.  
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a. Tüketim (kWh)                                                                   b. Maliyet 

 
Şekil 8 Enerji tüketim ve maliyet dağılımı 

 
Yapılan izlemede okulun, 2014-2015 yılı verileri esas alınmıştır ve okulun toplam enerji tüketimi 
59.628,03 kWh (19,02 TEP) dir. Bu tüketimde doğal gaz tüketimi yıllık 18.936 m3 ile %34 ’lük bir 
paya sahiptir. Elektrik tüketim yıllık 39.517 kWh ile %66 ’lık bir paya sahiptir. 2014-15 yılı için enerji 
birim maliyet ortalamaları sırasıyla; Doğal gaz ortalama 19,00 TL/m3, elektrik ortalama 0,38 
TL/kWh olarak tespit edilmiştir. Buna göre yıllık maliyet toplamı 36.177,69 TL’dir.   Okulun özellikle 
ısı talebinde proje talebi ile derece gün kriterine göre analizler yapılmıştır. Talep analizinde okulun 
derece gün değerlerine göre yıllık birim talepleri Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1 Birim ısı enerji talebi  
 
Aylar Ort. Dış Sıc 

°C 

Tdış 

(Proje) 

°C 

Tiç 

°C 

Proje 

kW/m2 

Derece gün 

kW/m2 

Aylık Enerji Talebi 

(kWh) 

Kasım  10,7 -6  22 16,632 8,54 1,37 

Aralık 7,4 -6 22 16,632 10,03 1,61 

Ocak 5,4 -6 22 16,632 12,55 2,01 

Şubat 6,3 -6 22 16,632 11,87 1,90 

Mart 8,4 -6 22 16,632 10,28 1,64 

Nisan 12,8 -6 22 16,632 6,96 1,11 

 
Tablo 1’de görüleceği gibi proje hesaplamaları (Projenin ısı hesaplarında dış ortam sıcaklığı -6°C 
alınmış ve maksimum yük üzerinden sistem analizi yapılmıştır.)  ile derece güne göre okul talepleri 
oldukça farklı olduğu görülmüştür. Proje birim enerji tüketim verileri üzerinden enerji tüketim yükleri 
her iki noktada değerlendirilmiştir. Enerji yük analizlerinde bina talep analizi esas alınarak kışın 22 
°C yazın ise 24°C referans alınarak enerji talebi değerlendirilmiştir. Binada elektrik tüketimleri için 
de m2 aydınlatma talebi (kullanım saatlerine göre, elektrikli araçların tüketimi ve kullanım 
standartları değerlendirilerek bir talep yönetimi değerlendirilmiştir. Bu kapsamda enerji 
tüketimlerinde 2014 yılı verileri üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Tablo 2’de bu dağılım 
görülmektedir.  
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Tablo 2 Standart ve hedef tüketim dağılımları 
Aylar Doğal gaz Elektrik 

Standart Hedef Tasarruf Standart Hedef Verim 

2014/1 4,672804 2,007936 0,570293 4,706362 2,919226 0,379728 

2014/2 3,587911 1,899072 0,470703 2,448997 2,919226 -0,19201 

2014/3 2,520786 1,645056 0,347404 3,142926 2,919226 0,071176 

2014/4 2,401018 1,112832 0,536517 3,295109 2,919226 0,114073 

2014/5 0,971572 0,046552 0,952086 2,861095 1,739331 0,392075 

2014/6 0,252054 0,046552 0,815309 3,241682 1,739331 0,463448 

2014/7 0,054357 0,046552 0,14359 2,198837 1,739331 0,208977 

2014/8 0,045087 0,046552 -0,03249 1,476436 1,739331 -0,17806 

2014/9 0,040213 0,046552 -0,15764 1,54272 1,739331 -0,12744 

2014/10 0,036557 0,046552 -0,2734 3,353474 1,739331 0,481335 

2014/11 2,627286 1,366848 0,479749 2,939446 2,919226 0,006879 

2014/12 2,971625 1,605469 0,459734 4,702422 2,919226 0,379208 

 
Standart ve hedef tüketimlerde enerji performans tüketimleri referans alındığında, doğal gaz verileri 
için enerji tasarruf potansiyeli %35,93, elektrik tüketiminde tasarruf potansiyeli %16,67 bulunmuştur. B 
toplam enerji tüketimindeki kümülatif toplam değerlerle ifade edilebilir. Şekil 9’da toplam enerji tüketimi 
standart ve hedef dağılımına göre tasarruf kümülatif toplam potansiyel dağılımı verilmiştir.  

 
Şekil 9 2014 yılı toplam kümülatif değerler dağılımı 

 
Tüm bu tüketim ve hedef dağılımına göre okulun talep analizine bağlı tasarruf potansiyeli, 2014 yılı 
verileri dikkate alındığında kümülatif toplamda tasarruf potansiyeli %32,49 bulunmuştur. Bu toplam 
tüketimde 32.420,47 kWh enerjiye karşılık gelmektedir.   
 
Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, kuruma bağlı pek çok okulda eski teknolojilere bağlı önemli kayıp 
oranları dikkat çekmektedir. Bu kurumsal maliyetlerde enerji yönetimi yönüyle dikkat edilmesi gereken 
potansiyel ortaya çıkartmaktadır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışma kurumsal yönetimler için geliştirilmiş bütünleşik sürdürülebilir enerji yönetim 
mimarisinin oluşturulmasını hedefleyen bir kurumsal projenin sunumudur. Çalışma MEB’lığı 
bünyesinde Bursa ili kapsamında tüm okul ve kurumların tek merkezde yönetim stratejilerini 
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ve politikalarını hedefleyen bütüncül bir örnektir. Çalışma kurumsal bilgi yapısı ile her yönlü 
tasarrufu hedeflemiştir. Kurulum sürecinde güvence bedellerindeki kayıpların engellenmesi 
ile %65 tasarruf yaratılmıştır. Çalışma elektrik kaçak takiplerinde de önemli avantajlar 
sağlamıştır. Bu yönüyle çalışma; kurumlarda bir yönetim modelinin oluşturulması, kamuda 
enerji yönetim mimarisinin ve metodolojisinin aşamalarının tanımlanması ve yönetilmesi 
yönüyle ISO 50001 Enerji yönetim sisteminin bu kurumlarda uygulanabilirliği için de bir 
kolaylık yaratacaktır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, çok yapılı bütünleşik bir kurumsal yerleşkenin ısı kaynaklı enerji sistemi için geliştirilmiş, 
maliyet etkin ve enerji de verimli bir mekanik sistem tasarım ve uygulama süreci incelenmiştir. Söz 
konusu yerleşke, yerleşim alanlarından uzak birincil kaynak akışının olmadığı bir bölgededir. 
Çalışmada öncelikle proje etkinliği yönüyle bir metodoloji tanımlanmış ve proje adımları, sistem seçim 
kriterleri ile birlikte enerji ve maliyet analiz yöntemleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu uygulanan metodoloji 
ile birlikte, bu tür kurumsal yerleşkeler için bir ilk özelliği olacak, farklı bir su kaynaklı ısı pompası 
uygulaması, bina talep yönetimi esas alınarak geliştirilmiş enerji etkin lokal çözümlerle tasarım 
modelleri tanımlanmıştır. Yapılan süreç analizlerinde kaynak tercihleri, sistem tercihinin farklı kaynak 
türlerindeki etkileri, enerji tüketim performanslarıyla birlikte ayrı ayrı ele alınmıştır. Yapılan analizlerde, 
önerilen model sürdürülebilir bir yapı oluştururken, Isı pompalı tercihine göre, enerji tüketim maliyeti 
yönüyle Fuel-oil yakıtlı sisteminin 3,4, LNG yakıtlı sisteminin 2,8 ve doğal gaz yakıtlı sistemini ise 1,6 
kat daha yüksek bir tüketim maliyetine sahip olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Gün ışığı, Gün ışığı faktörü, Ofis binaları, Enerji kazanımı, Güneşle ısıtma.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, a cost effective and energy efficient mechanical system design and application process devekoped 
for a heat source energy system of a multi-built integrated institutional settlement was been investigated. The 
campus is a district, where there is no primary source stream, away from settlements. In the study, firstly, a 
methodology was defined in terms of project activity and the project steps, system selection criteria and energy 
and cost analysis methods were determined separately. Along with this applied methodology, a different water 
source heat pump application, which will be a first feature for such institutional settlements, was developed based 
on building demand management and design models were defined with energy efficient local solutions. In the 
process analysis made, resource preferences were considered separately with the system preferences in different 
resource types, energy consumption performances. In these analyzes, while the proposed model creates a 
sustainable structure, the heat pump option of the cost of energy consumption was found to be 3.4 times higher 
for the fuel oil system, 2.8 times for the LNG fuel system and 1.6 times higher for the natural gas fuel system,   
 
Key Words: Daylighting; Daylight factor, Office buildings, Energy saving, Solar heating. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Türkiye’de genel enerji tüketiminin % 23‘ü sanayide, % 24‘ü konutlarda, %30’u çevrim sektöründe ve 
%19‘u ulaşım sektöründe tüketilmektedir [1]. Binalarda kullanılan enerjinin, toplam enerji tüketimindeki 
payının büyüklüğü ve bunun önemli bir kısmının da ısıtmada kullanıldığı göz önüne alınırsa, ısıtma 
sistemlerinde verimliliğin arttırılması, ısıtmadan kaynaklı oluşan hava kirliliğinin önlenmesi, büyük 
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önem taşımaktadır. Enerji verimliliğini temel alan bina teknolojilerinde sürdürülebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı önem kazanmıştır. Bu amaçla binalarda düşük sıcaklıkta ısıtma, yüksek 
sıcaklıkta soğutma sistemlerinin geliştirilmesi alternatif enerji kaynaklarının kullanımı için gerekli bir ön 
koşul olarak kabul edilmiştir. Bu parametrelere bağlı olarak binalarda enerji talebinin temiz, konforlu ve 
sağlıklı bir çevreyle sağlanması hedeflenmiştir. Bu nedenle ısıtma sistemlerinin tercihinde seçim 
kriterlerinde verimlilik ve çevre parametrelerinin de dikkate alınması önem kazanmıştır. 
 
Kyoto protokolünden bu yana, özellikle fosil kaynaklı enerji tüketimlerin neden olduğu çevresel 
tehditleriyle birlikte, toplumsal farkındalığın gelişmesi, bina sektöründe enerji verimliliğinin 
geliştirilmesi, düşük karbon teknolojilerinin kullanılması daha yaygın bir hal almıştır. Nitekim 
Uluslararası enerji ajansının geliştirdiği kamu ve bina sistemleri programında enerji dönüşümünü 
hedefleyen çalışmada (LowEx) Uluslararası düşük sıcaklıklı ısıtma sistemleri araştırma programı 
(Annex 37), önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Bu program amaçlarını doğrudan binalarda ısıtma 
soğutma için daha verimli düşük sıcaklıklı ısıtma sistemlerinin kullanımının özendirilmesiyle enerjinin 
rasyonel kullanımına katkıda bulunmak olarak tanımlanmıştır. Ayrıca sürdürülebilir çevre ve bina 
teknolojilerinde aktif ve pasif sistem uygulamalarında düşük ekserji yaklaşımlarının oluşmasına da 
ortam yaratmıştır. Özellikle çevresel etkilerin ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla, bina ısıtma 
ve soğutma sistem uygulamalarında düşük değerli enerji kaynaklarının tercih edilmesini bir gereklilik 
olarak sunmuştur [2,3].   
 
Yerleşkeler veya bütünleşik yapılar çoğunluğu kamuya ait olan kompleks yapılar olarak değerlendirilir. 
Bu yapılarda, 50’li yıllardan itibaren binaları ve tesislerin enerji çözümlemelerine ilişkin uygulamalarda 
bölgesel bütünleşik çözümlerin yaygın olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu sistem çözümlerinde, 
başta sınırlı çevresel etkiler, ısı sistemlerinin, yakıt tüketimlerinin kontrolü ve yangın, patlama gibi 
tehditlerin bina yerleşimlerinden uzak tutulması gibi avantajlar göz önüne alınmış ve bölgesel 
çözümler en verimli ve ekonomik sistemler olarak uygulanmıştır. Ancak çoğunluğu katı yakıt yakma 
sistemleri için tercih edilmiş bu uygulamalarda, enerjinin verimli kullanılmaması yanında, zom 
kontrollerinde yaşanan problemler, enerji sistem teknolojilerinin verimsizliği, sistemlerde otomasyon ve 
kontrol yetersizlikleri, etkin bir enerji yönetim sisteminin kurulmaması temel problemler olarak 
sayılabilir.  Bu problemlere, ısıtma sistemlerinde hat kayıpları ve yalıtım problemleri de eklenebilir [4]. 
Bu tür yapılarda proje süreçlerinde ise, öncelikle taleple ilişkili olsa da, kamuda tip proje uygulamaları, 
standartların mevcut fosil yakıtlara bağlı primer devreyi tanımlayan basit çözüm yöntemleri,  olası 
büyüme öngörüleri ile birlikte talepten büyük sistem seçimleri kötü uygulamaların nedenleri olarak 
görülebilir.  
 
Son yıllarda düşük karbon teknolojilerinin geliştirilmesi, yapı standartlarında düşük karbon veya sıfır 
karbon standartlarının devreye girmesi, enerji verimliliğinde LEED energy star gibi bağımsız 
değerlendirme ve sertifika programlarının hayata geçmesi, temelde bütünleşik yapılar için enerji 
sistem tasarımı ve uygulama kriterlerini değiştirmiştir. Özellikle enerji maliyetlerinin etkileri, teknolojinin 
getirdiği avantajlar ile birlikte, talebin kontrol altına alınabileceği yönetim sistemleri, başta mekanik 
sistemler olmak üzere tüm yapılarda uygulanabilir bir enerji verimliliği yüksek bir sistem tasarım 
çalışmasını desteklemiştir. Bu yönü ile bu çalışma, mekanik proje süreçleri için temel bir algoritma 
geliştirmiştir. Çalışmada bir bütünleşik yapı için yönetilebilir enerji etkin ve düşük karbon teknolojisinin 
kullanıldığı mekanik sistem tasarımı ve analizleri sunulmuştur. Bu kapsamda öncelikle bütünleşik yapı 
kavramı tanımlanmalıdır.  
 
 
 
 
2. BÜTÜNLEŞİK YAPILAR 
 
Modern dünyada konfor talebi, yüksek performanslı bina teknolojilerinin geliştirilmesine ortam 
yaratmıştır. Bu bina mimarilerinde bir gelişme yaratmakla birlikte, binalarda gerçekleştirilen 
faaliyetlerin çeşitlenmesi, enerji sistemlerinde düşük karbon teknolojilerini ön plana çıkartmıştır. Bu 
koşul mimaride olduğu gibi mekanik sistem tasarımında da bütünleşik sistem yaklaşımını ön plana 
çıkartmıştır. Bu kapsamda bir tasarım süreci doğrudan, bina tipilojisi ile birlikte konfor şartları, çevresel 
etkenlere bağlı olarak hedeflerin doğru tanımlanmasına bağlıdır [5]. 
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Bütünleşik yapılarda mekanik proje tasarımı tıpkı mimaride olduğu gibi, tüm bileşenleri ve oyuncuları 
ile birlikte, enerji etkin bir çözümü öne çıkartır. Bu kapsamda tasarım sürecinde de en az işgücü ve 
zaman kaybı dikkate alınarak çalışılmalıdır. Bütünleşik tasarım kısaca, mimari, statik, mekanik ve 
elektrik tesisatı gibi tüm bileşenlerin bütünleşik tasarımı olarak ifade edilir. Bu kapsamda mekanik 
sistemlerde, ısı taleplerinin konfor şartlarına bağlı oldukça düşük seviyede tutulması, yenilenebilir 
enerji payının yükseltilmesi, net sıfır enerji hedeflerine yaklaşabilecek bütüncül bir yapı oluşturulması 
hedeflenmiştir. Bu yaklaşımla son yıllarda LEED gibi pek çok değerlendirme sertifikasyon programıyla 
tanımlansa da, yeşil bina konsepti, düşük karbon ve sıfır karbon binalar olmak üzere pek çok türü 
görülebilir. Bu kapsamda bütünleşik bina konsepti Şekil 1’de görüleceği gibi tüm katılımcıların birbiriyle 
etkileşimde olduğu bir yaklaşım geliştirir.  

Mütehaitler

İş sahibi

Kapsamlar 
ve Sınırlar

Mühendisler

MimalarKullanıcılar

Mevzuatlar
Danışman

 
Şekil 1 Bütünleşik yapı tasarım modeli [6,7] 

 
MEKANİK PROJE TASARIM METODOLOJİSİ  
 
Bütünleşik yapı süreçlerinde mimari tasarımdan sonra konfor parametrelerinin karşılanması için en 
önemli aşama mekanik sistem tasarımıdır. Bu süreç binanın yaşam döngüsünde en önemli işlem 
olarak görülebilir. Özellikle binalarda enerji maliyet ilişkisi esas alındığında, ömür sürecinde toplam 
enerji maliyetlerin yaklaşık %83’ü kullanım ile ilişkili olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 
mekanik tasarım kriterlerinin doğru tanımlanması ve enerji etkin bir proje yönetimine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Proje tasarımı, gerçekte pek çok disiplini içinde barındıran bir mühendislik sürecidir. Projenin en temel 
kuralı uygulanabilir ve maliyet etkin olması olarak görülmelidir. Projenin hayalden çok mevcut 
teknolojilerle şekillendirilmesi ve yapı maliyet etkinliğini koruması da istenilebilecek temel bir konudur. 
Bunların bütüncül değerlendirilmesi, proje tasarımında Şekil 2’de verilen bazı temel kriterleri öne 
çıkartmıştır. 

 
Şekil 2. Proje tasarım süreçleri için temel adımlar 
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Yerel ulusal ve uluslararası standartlar, kurallar, kanunlar ve kabullerin getirdiği zorunluluklar, yapı 
mimarisinin mevcut çevre koşullarında ihtiyaçları, yapı fiziğinde mekanik sistemden beklenen hedefler, 
teknolojinin ve maliyetlerin getirdiği tasarım sınırlamaları, projecinin güvenirliliği ve yetkinliği ile birlikte 
bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu yönüyle bir projecinin tanımlanması ve projenin güvenilirliğinin 
sağlanması ilk aşama olarak değerlendirilebilir. 
 
Pek çok mühendislik proje çalışmalarında, basit temel kabuller ile başlanır. Özellikle bütünleşik yapılar 
için tip proje uygulamalarında benzer uygulamalar veya arşiv proje geçmişinden yararlanılır. Oysa her 
proje uygulaması kendine özgün özellikler gösterir ve örneğin konfor kriterleri, çevre şartları değişir.  
Her proje sürecinin başlangıcında yapı koşullarını tanımlayan gerçek veriler üzerinden yapılması proje 
etkinliği ve verimliliği açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda her proje tasarımı bir metodolojik 
uygulama gerektirir. Bu çalışmada yapılan proje sunumu Şekil 3’de geliştirilen metodolojik yöntemle 
sunulmuştur.  
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Şekil 3. Tasarım metodolojisi 
 

Gerçekte mekanik proje tasarım süreçlerinde kalıp olarak tanımlanmış bir yapı bulunmamaktadır. Bu 
öncelikle projecinin yeteneklerine, müşteri taleplerine ve maliyet etkinliğine bağlıdır. Ancak tüm 
sınırlamalara rağmen, enerji etkin bir proje tasarımı, yaratıcı zeka ürünü olarak görülmelidir. Bütünleşik 
yapılarda enerji sistem dizaynı öncelikle bir takım çalışması olarak planlanmalıdır. Özellikle Şekil 3’te 
tanımlana akış şemasında, mimari yük değerleri ve buna bağlı kaynak tercihleri, tasarımda geri 
dönüşlerin yapılmasını ve proje adımlarının tekrar gözden geçirilmesini sağlar. Tüm bu süreçlerden 
sonra sistem seçimi ve proje çizim süreçleri başlar. Bütünleşik yapılarda proje kriterlerini çevresel 
etkiler veya iklimsel veriler, mimari özellikler ve kaynak tercihleri önemlidir. Bu özellikler bir matris ile 
şekillendirilebilir (Şekil 4)  
 
Bütünleşik yapılar için bir mekanik proje sürecinde her yapı bileşeni gereksinimlerine bağlı olarak ayrı 
ayrı sorgulanmalıdır. Yapı bileşenlerinde bir yük analizi yapmadan önce sahada detaylı 
değerlendirmeler ile birlikte bina parametreleri bütüncül ele alınmalıdır.  Yerleşkelerin iç ve dış hava 
koşulları, bütün bina modüllerinin yük analizlerini doğrudan etkileyecektir. Proje çizim sürecinden önce 
yukarıdaki matris çalışmaları bize sistem tercihinde önemli avantajlar sağlayacaktır. Proje çizim 
sürecinden önce tasarım yapısı şekillendirilerek sınır şartlar tanımlanmalıdır. Bunlar seçilecek sistem 
için işletme ve yük analizlerini de içerebilir. Ancak bu projenin ve çevrenin temel kriterleri ile birlikte 
değerlendirilmelidir.  
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Bina matrisi 

Çevresel parametreler Mimari özellikler Kaynak tercihi 

Sıcaklık

Nem

Rüzgar

Güneş radyasyon değeri

Bina sınıfları ve özellikleri

Bina malzeme yapısı

Yerleşim planları 

Mimari boyutlar ve cephe özellikleri

Hacim özellikleri

Zon değerleri ve infilitrasyon 

Yakıt türü

Temin kolaylığı ve arz 
güvenliği

Sistem tercihi

 
Şekil 4. Bina parametreleri matrisi 

Proje takımı bu tercihlerinde enerji verimliliğini ve buna bağlı emisyon salınım potansiyellerini de 
tanımlayarak, seçilecek sistem için tasarım yapısı ve hedef değerleri belirlenmelidir. Bu kapsamda, 
proje takımı zorunluluklardan başlayarak kapsam ve sınırları, mekanik sistem tercihinin gereklilikleri 
için parametreleri, sınır şartlarını ve teknoloji tercihleri belirlemelidir. Şekil 4’de bütünleşik yapı 
mekanik sistem tasarım yapısı ve hedef değerlendirmelere ilişkin akış şeması verilmiştir.    
 

Yasal sorumluluklar ve sınırlar

Temel bina parametreleri 

Hedef parametreler
(Sıcaklık, hava parametreleri, 
konfor kriterleri, etki süreçleri)

Tasarım koşulları

Karar süreçleri ve uygunluk 
değerlendirmeleri 

Konfor sınır şartları

Vaziyet planı ve bina fiziksel 
özellikleri

Bina toplam yükleri ve yük 
dağılımları

Zonlar

Hava kalitesi 

Isıl yükler

Sistem tercihi

Teknolojik tercihler

Enerji yükleri ve verimlilik

Maliyet analizleri ve yatırım 
değerlendirmesi

Karşılaştırmalı verimlilik 
analizleri

 
Şekil 5. Bir Mekanik sistem için tasarım yapısı ve hedef değerlendirmeleri 
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ÖRNEK PROJE TASARIM SÜRECİ  
 
Mekanik proje tasarımında enerji etkin bir çözüm üretmek bir bütünleşik yapı proje, tasarım 
metodolojisine bağlı olarak uygulanmıştır. Bu kapsamda enerji etkin bir tasarım için öncelikle proje 
teklifiyle birlikte proje yönetimi oluşturulmuş ve ön bilgilerin toplanmıştır. Proje Eskişehir il sınırları 
içinde, bir bütünleşik yapı özelliğinde birçok yapı bileşeninden meydana gelen bir araştırma ve 
mükemmeliyet merkezi projesidir. Bu kapsamda mimari yerleşke planı içinde,  eğitim binaları, 
uygulama binaları, sosyal tesis binaları, destek hizmet binaları, yönetim binası ve güvenlik 
binalarından meydana gelmiş yaklaşık 12000 m2 inşaat alanına sahip bir yerleşkedir. Binalar yönetim, 
idari, eğitim ve sosyal binalar yanında, atölye işlemleri, yapısal faaliyet alanları ve güvenlik hizmetleri 
gibi işlevlerle de sınıflandırabilir. Yerleşkenin yapımı, yerleşim alanlarında uzak, ana ulaşım hatlarına 
mesafeli bir bölgede tasarlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle temel enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında 
önemi bir problem tespit edilmiştir. Yerleşkenin özellikle enerji talebinin karşılanmasında,  öncelikle 
depolanabilecek alan imkânı da değerlendirilerek doğalgaz, LNG(Sıvı doğal gaz), CNG(Sıkıştırılmış 
Doğal Gaz), 4 nolu fuel-oil ve kömür olmak üzere dört yakıt kaynağı değerlendirilmiştir. Ancak tüm 
kaynakların yerleşkeye getirilmesi önemli bir maliyet ve çevre problemlerini de ihtiva etmektedir. Bu 
kaynaklar için alternatifler değerlendirilmiş ve bölgedeki su kaynakları incelenmiştir. Eskişehir il sınırı 
içinde, porsuk havzasında yer almak ile birlikte, zemin suyunun statik yüksekliğinin az olduğu 
bilinmektedir.  Ancak yerleşke sınırları içinde, yer altı su kaynaklarının durumu incelenmek üzere lokal 
sondajlar yapılmıştır.  Özellikle tespit edilen üç kuyu bilgilerine göre, yeraltı su rezervlerinin bir enerji 
kaynağı olarak kullanılabileceği görülmüştür.  Bu kapsamda öncelikle enerji kaynağı olarak su 
rezervlerine ilişkin resistive raporu elde edilmiştir. Böylelikle, suyun çıkarılacağı ve re-enjekte edilecek 
kuyuların yerleri ve özellikleri belirlenmiştir. Veri toplama ve sınıflandırma süreci saha verileri, mimari 
yapı verileri ve çevre verileri olarak üç sınıfta değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, mevcut bina yapıları, 
bina matrisi dikkate alınarak, mimari kat projeleri ve mekanik raporların hazırlanması da ayrı bir süreç 
olarak devam etmiştir.  
 
Süreç yönetiminde yerleşke için en etkin enerji sistem çözümü, Su Kaynaklı Isı Pompası  
(Su kaynaklı VRV / VRF ) uygulaması olduğu görülmüştür.  Ancak veri analizlerinde, diğer yakıtlar ile 
birlikte karşılaştırmalı analizler de yapılmıştır. Çalşmada COP’si 5,79 ile 6,90 olan bir nite referans 
alınmıştır. Proje süreci ve analizlerin sonuçları aşağıda tanımlanmıştır. Buna göre tasarım 
metodolojisinin her bir süreci aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.  
 
Tablo 1 Örnek proje tasarım aşamaları  
 
Süreç Faaliyet  Açıklamalar 

Veri toplama ve 
sınıflandırma 

Müşteri talepleri  Konfor açısından uygun – kolay işletilebilir ve enerji 
ekonomisi yapan mekanik tesisat sistemi  

Yasal sınırların 
tanımlanması 

BEP yönetmeliği – Mekanik Tesisat Projeleri Hazırlama 
Esasları. Uluslararası standartlar  

Saha verilerinin alınması Mevcutta kullanılabilecek yakıt türleri incelendi. Topografik 
veriler alındı. Vaziyet planı incelendi. Resistive rapor alındı. 
Elektrik alt yapısı incelendi.   

Bina yapılarının 
tanımlanması 

Proje üzerinden 6 farklı bina yapısı tanımlandı. Mekanik 
Tesisat ihtiyaç listeleri belirlendi. 
 

Süreç tanımlama Proje ekibinin 
tanımlanması  

Mekanik tesisat hesapların yapılması tasarım yapılmasında 
çalışacak tasarım ekibin tanımlanması yapıldı. 2 adet 
Makine Mühendisi ve 4 adet teknik ressam ile yapılması 
kararlaştırıldı.  

Yapıların tanımlanması Yapılar betonarme yapılar ile çelik konstrüksiyon 
yapılardan oluştuğu tespit edildi.  

Sistem 
Tanımlama 

Kaynak uygunluğu Yerleşke için Doğalgaz, LNG(Sıvı doğal gaz), 
CNG(Sıkıştırılmış Doğal Gaz), 4 nolu fuel-oil ve kömür için 
değerlendirme yapıldı. 
Yeraltı su rezervlerine ilişkin resistive raporu alındı. Yeteri 
debide ve uygun sıcaklıklarda su olduğu tespit edildi. 
Yeraltı suyunun alınacağı kuyular ve re-enjekte edilecek 
kuyular belirlendi.  
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Tablo 1. Örnek proje tasarım aşamaları(DEVAMI) 

 
Enerji sistem tercihi Yapılan değerlendirmede su rezervlerinin Su Kaynaklı Isı 

Pompası için uygun olduğuna karar verildi.   
Mimari Plan -  
Kesitler ve 
Görünüşler  

Vaziyet Planı Mimari ofisin tasarlamış olduğu kat planları alındı. Mahal 
tanımlamaları yapıldı.  Kat planları  

Kesit ve Görünüşler  Kesit ve görünüşler temin edildi. Mahal yükseklikleri 
tanımlandı.  

Hedef sınırlarının 
şekillendirilmesi 

Konfor şartları 
 

Yaz ve Kış Proje sıcaklık ve nem değerleri mahal 
özelliklerine göre yapıldı tespit edildi.  

Kontrol sistemleri Sıcaklık ve nem değerlerine göre kontrol yapılacağı karar 
verildi.  

Kaynakların 
tanımlanması 

Su kaynakları Yeterli miktarda yeraltı suyu bulunmaktadır. 
Isı  Resistive raporuna göre yeraltı su sıcaklığı 17 – 21 °C 

arasında  
Elektrik Yeterli şebeke elektrik kaynağı mevcut 

Lokal yüklerin 
tanımlanması 

Isı kayıpları ve 
kazançlarının 
hesaplanması 

Hourly Analiys Program ile ısı kayıp kazanç hesapları 
yapılmıştır.  

İklimlendirme ve 
havalandırma yükleri 

ASHRAE standartlarına uygun olarak taze hava debileri 
belirlenmiştir.  

Temiz ve Pis su hesapları Bina ve kullanım özelliklerine göre Sıhhi Tesisat Proje 
Hazırlama Esasları kullanılmıştır.  

Yangın Sistemleri Yangın Yönetmeliğine göre yangından korunma projeleri 
tasarlanmıştır.  

Bina yüklerinin 
hesaplanması  

Bina enerji ihtiyaçlarının 
tanımlanması  

Hesaplar yapılarak toplam ısı ve soğutma ile beraber 
havalandırma değerleri belirlenmiştir.  

Yerleşkenin toplam 
yüklerinin tanımlanması 

Meteonorm programı vasıtası ile Eskişehir iline ait saat – 
saat sıcaklıklara göre değerler elde edilmiştir. Bu değerlere 
göre toplam ısıtma değerleri hesap edilmiştir.  

Sistem seçimi Yakıt türlerine göre 
karşılaştırmalı analizler 

Su kaynaklı ısıtma ve soğutma sistemi Doğalgazlı ısıtma 
sistemine göre % 83 daha az yakıt yakmaktadır.  

İklimlendirme sistem seçimi Bina genelinde Sistem olarak Su Kaynaklı VRV/VRF 
sistemi ile ısıtma ve soğutma sistemi seçilmiştir.  
Kullanma sıcak suyu üretmek için sudan suya ısı pompası 
ile gerçekleştirilmiştir.  
Havalandırma sistemi olarak havadan havaya ısı pompası 
ile teçhiz edilmiş, rotor tipi ısı geri kazanımlı havalandırma 
cihazları ile taze hava beslemesi ve egzost havalandırma 
yapılması tasarlanmıştır.  

Yangın sistem seçimi Binada Harici Hidrant sistemi, Mahallerde otomatik 
Yağmurlama başlığı, Yangın dolapları ile korunması 
sağlanmıştır.  

Isı kaynak seçimi Su Kaynağı – Elektrik  
Cihaz seçimleri  Su kaynaklı VRV/VRF sistemleri ile ısıtma ve soğutma  

Sudan suya ısı pompaları ile kullanma sıcak suyu eldesi  
Sudan Suya ısı pompası ile tavandan sıcak su ile radyant 
ısıtma  
 

Uygulama 
Projeleri 

Her sistem için kat 
planlarının çizilmesi 

Her mekanik tesisat planlamaları yapılmıştır.  

Kolan şemaları Kolon şeması ve akış şemaları tasarlanmıştır.  
 

Detay uygulama projeleri  Olması gereken detay resimleri projeye eklenmiştir.  
 

 
Enerji verimliliğini temel alan proje süreçlerinde mekanik sistemin en önemli verimlilik kriteri yakıt 
tercihi ve sistem seçimidir. Nitekim bu projede dört farklı kaynak için, yük hesaplamalarına bağlı enerji 
ve maliyet analizleri ayrı ayrı yapılmıştır. Binaların ısıtılması için proje değerleri; dış hava sıcaklığı -12 
°C, İç ortam sıcaklığı 22 °C, kullanma sıcak suyu için şebeke su sıcaklığı 10 °C, kullanma sıcak suyu 
45°C, yüksek tavanlı destek hizmetleri binası için sıcak sulu radyant ısıtma sistemi için sudan suya ısı 
pompası çıkış suyu sıcaklığı 70 °C, iç ortam sıcaklığı 20°C olarak alınmıştır. Toplam ısı yük ihtiyaçları 
dikkate alınarak sistemin yakıt ve maliyet analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda toplam yakıt tüketimi;  
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dir. Burada, uH yakıtın alt ısıl değeri, cihazh ise ısı kaynağının ısıl verimi olarak tanımlanır [8,9]. 
Mevcut yerleşkenin Ekim ve Nisan dönemini baz alan ısı hesaplamaları üzerinden tercih edilen 
doğalgaz, fuel-oil ve LNG için sistemin enerji talebi esas alınarak bir değerlendirme Tablo 2’de 
verilmiştir.    
 
Tablo 2. Yakıt türlerine bağlı enerji ve maliyet analizleri 
 

Parametreler Özellikler 

Yakıt Türü Doğal gaz Fuel-oil LNG 

Isıtma Sistemi  Sıcak Su  

Isıtma Dönemi 
 Yıllk Enerji Miktarı  (Kwh) 918.316 918.316 918.316 

Alt ısıl değerler                (Kcal/m3) 8250 9875 8250 

                                          (Kw/m3) 9,59 11,48 9,59 

Verim                                     (%) 95 80 93 

Harcanan enerji türleri             (m3) 100.765,80 99.968,60 102.932,80 

Doğalgaz birim fiyatı         (TL/m3) 1,1 2,09 1,6 

Isıtma maliyetleri                  (TL) 110.653,16 208.934,37 164.599,74 

 
Yapılan sistem analizlerinde her bir sistemin talep edilen ısı yükü için enerji maliyet analizleri ayrı ayrı 
incelenmiştir. Yapılan performans ve maliyet analizlerinde VRV/VRF sistem tercihinin etkinliği öne 
çıkmıştır. Buna göre analizlerde enerji maliyetlerinin ısıl verimlerine bağlı olarak  VRV/VRF sistemi 
temel alınarak, karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Yerleşkenin ısıl ihtiyacının karşılanması için, yakıt 
türüne göre VRV/VRF sistemi ile karşılaştırmalı maliyet dağılımları Şekil 6’da verilmiştir.  

 
Şekil 6. Yakıtların mevsimsel maliyet dağılımları 
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Yakıtların mevsimsel maliyet dağılımları incelendiğinde VRV/VRF tercihi, referans alınan doğal gaza 
göre %45,38, fuel-oil 4 numara yakıt için %71,07 ve  LNG’ye göre ise % 63.28 daha verimli olduğu 
görülmektedir. Benzer analiz yakıtın CO2 emisyon salınım potansiyeli de dikkate alınarak yapılmıştır. 
Buna göre, VRV/VRF sisteminde elektrik enerji tüketimi esas alındığında, doğal gaz tercihine göre 
%61, sıvı yakıt tercihine göre ise yaklaşık %75,33 bir tasarruf dikkat çekmektedir.  
 
Mevcut proje yaklaşımı metodolojisi sistem tercihi ile birlikte tüm sistem bileşenleri için teknolojinin 
değerlendirilebileceği bir yaklaşım sunmaktadır.  Proje kapsamında eğitim merkezi yüksek tavan 
yüksekliği ne sahiptir ve ısıtıcı ihtiyacının mevcut VRV/VRF sistemiyle uyumlu ve verimli çalışabilecek 
bir ısıtıcı tercihini zorlamıştır. Bu kapsamda projede radyant ısı uygulamaları öne çıkmıştır. Ancak ısı 
kaynağı olarak ısı pompası tercihi, bu teknolojide radyant panel uygulamasını öne çıkartmış ve 
geleneksel yöntemlerle karşılaştırmalı analizler geliştirilmiştir. Radyant panel uygulamasının özellikle 
bu tür yüksek yapılarda, ısıl konfor şartlarının yerine getirilmesinde daha etkin bir yaklaşım olduğu da 
görülmüştür. Şekil 7’de bu uygulamanın konfor kriteri değerlendirilmiştir.   

 
a. Geleneksel ısı tercihi                               b. Radyant panel ısıtma 

 
Şekil 7. Yüksek tavanlı yapılarda ısı tercihine bağlı sıcaklık dağılımları 
 

Tavandan ısıtma uygulamaları kapsamında değerlendirilse de günümüzde malzeme teknolojisinin 
gelişmesiyle birlikte radyal etki verimliliği daha da geliştirmiştir. Bir L boru uzunluğu için radyant sistem 
yükü aşağıdaki denklem yardımıyla elde edilir.  
  

                                                                                                        (2)  

 
dir. Burada t1 ve t2 borunun iç ve dış yüzey sıcaklığıdır. Radyant sistem için DIN V18599 standardına 
göre toplam ek yük etkisi, sistemin aylık ısı talebiyle birlikte aşağıdaki gibi değerlendirilir [10,11].   
 

                                                                                           (3)  

 
Burada  sırasıyla, Radyant etki faktörü, Aralıklı çalışma faktörü ve Hidrolik 
dengeleme faktörüdür. Toplam ortam ısı transfer verimi,  aylık ısı ihtiyacı ve  akışkan faktörü 
(su için 0,031 ve hava için 0,4 dür.  Toplam ortam ısı verimi;  
 

                                                                                                        (4) 
 
ile tanımlanır. Burada   sırasıyla Dikey hava sıcaklığı verimi, Ortam sıcaklığı düzenleme 
verimi ve dış yüzeylerde oluşan ısı kaybı verimidir[10,11]. Bu kapsamda mevcut yapı üzerinde 
kapasite hesaplamalarına göre yapı tasarımı Şekil 8’de verildiği gibi yapılmıştır.  
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Şekil 8. Radyant sıcak su uygulama kat planı 

 
Yapılan proje çalışmasında seçilen bu tercihin enerji verimliliği yönüyle değerlendirilmesi de 
çalışılmıştır. Bu kapsamda enerji analizleri, mevcut yapının doğal gaz ile ısıtma parametreleri 
değerlendirilerek bir kış sezonu için analiz edilmiştir. Buna göre Sulu VRV/VRF ile doğalgaz analiz 
yükleri Tablo 3’de verilmiştir.  
 
Tablo 3. Karşılaştırmalı maliyet analizleri 
 
  TAVANDAN ISITMA ( SICAK SULU RADYANT SİSTEMİ ) 

Doğal gaz Birimler   VRV/VRF Birimler   

Toplam ısıtma  enerji kWh 498.422,94 Toplam ısıtma  enerji kWh 498.422,94 

Harcanan doğalgaz m3 54.691,38 Elektrik değeri kWh 124605,7353 

Verim  % 95 Elektrik birim fiyatı  TL/kWh 0,404635 

Doğalgaz birim fiyatı TL/m3 1,1 Toplam elektrik tüketimi  TL 50.419,84 

Isıtma doğalgaz 
tutarı  TL 60057,82176    

Maliyet Farkı   TL    9.637,98 

Maliyet Tasarrufu   16% 
        
Bu analizlere özellikle doğalgazın işletme süreçlerinde ek enerji ve bakım maliyetleri eklenmemiştir. 
Bu yönüyle Sulu VRV/VRF tercihinin avantajı bu kapsamda beklenenden daha fazla olacaktır.  
SONUÇ 
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Bu çalışma bütünleşik yapı özelliği gösteren yerleşkeler için öncellikle enerji verimliliğinin temel alan 
mühendislik yaklaşımı için bir metodolojik çalışma geliştirmiştir. Bu kapsamda geliştirilen metodoloji, 
yerleşkenin mekanik sistem tasarımında enerji etkin bir çözümün geliştirilmesi için kullanılmıştır. 
Çalışma bütünleşik bir yapı analizinde aşağıdaki sonuçları sağlamıştır.  

- Enerji etkin sistem seçimi ve uygulamasında süreç ve maliyet açısından etkin bir sonuç elde 
edilmiştir.  

- Yapının doğru analizi sonucu sistem seçiminde, doğal gaza göre %45,38, fuel-oil 4 numara 
yakıt için %71,07 ve  LNG’ye göre ise % 63.28 daha enerji etkin bir yöntem ortaya çıkmıştır.  

- Sistem kontrolü ve sürekliliğinde enerji etkin kontrol imkanı sağlanmıştır.  
- Zon kontrollerinde enerji etkin çözümlerin geliştirilmesini kolaylaşmıştır. 
- Örneğin Radyant su sistemi ile %16’lık tasarruf sağlanmıştır 

Mekanik sistem tasarımı enerji etkin çözümler için bina sektöründe en önemli süreçtir. Bu çalışma 
düşük karbon teknolojiler olmak üzere, enerji etkin çözümlerde mühendislikler için bir yöntem olarak 
değerlendirilmelidir.   ↵ 
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ÖZET 
 
Konut sektöründe enerji verimliliğinin artırılması konusundaki yoğun çabalar devam etmektedir. Bu 
sektörde ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinde enerji tüketimi oldukça fazla kullanılmaktadır. 
Bu nedenle binalarda enerjinin daha verimli kullanılması ve enerji kayıplarının azaltılması 
gerekmektedir. Bu çalışmada yeşil binalardaki elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından 
olan rüzgar ve güneş enerjisini entegre ederek uygulama binasının elektrik enerji ihtiyacının birleşik 
sistemden karşılanması sağlanmıştır. Ayrıca sistemde kullanılan bileşenlerin termodinamik analizleri 
yapılmıştır. Entegre sistemin alt bileşenlerinin enerji ve ekserji verimlilikleri analiz edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yeşil Bina, Birleşik Sistem, Termodinamik Analiz. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
The intensive efforts to increase energy efficiency in the housing sector are ongoing. In this sector, 
energy consumption in heating, cooling and lighting systems is very much used. For this reason, it is 
necessary to use energy more effectively in the buildings and to reduce energy losses. In this study, 
the electrical needs of the green buildings were integrated with the wind and solar energy from the 
renewable energy sources and the electricity demand of the application building was provided from 
the combined system. In addition, thermodynamic analyzes of the components used in the system 
have been made. The energy and exergy efficiencies of the subcomponents of the integrated system 
have been analyzed. 
 
Keywords : Green Building,  Bivalent System, Thermodynamic Analysis.  
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Sürdürülebilir çevre, toplum ve ekonomi üçlü ayağının en önemli göstergesi olan enerji kullanımı, 
taşınması ve depolanmasının da sürdürülebilir nitelikte olması gerekmektedir. Ancak fosil enerji 
kaynaklarının tükenecek olması, enerji tüketimine bağlı çevre sorunları, sera gazı salınımları ve 
küresel ısınma, enerji ve ekonomide dışa bağımlılığın artması, doğal ve yerel kaynakların hızla 
azalması, sosyal ve ekonomik düzenin hızla değişmesine yol açmaktadır. Bahsedilen bu sorunların 
ortadan kaldırılması için enerji yönetimi konularında acil ve sürdürülebilir, yenilikçi çözümlerin 
araştırılması ve geliştirilmesi gereklidir. Alternatif enerji kaynaklarının termodinamik analizini yaparken 
sadece nicelik değil aynı zamanda kalitesinin de incelenmesi ve sistem tasarımının da buna göre 
yapılması gerekir[1]. 
 

Thermodynamic Analysis of Wind and Solar Combined Systems in Green Building Approach 
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Genel olarak ekserji, çevreyle etkileşim halindeki bir sistemin tanımlanan bir ölü duruma göre 
üretebileceği maksimum işi ifade eder. Enerjinin aksine ekserji ideal şartlar dışında korunumsuzdur. 
Gerçek bir çevrim sırasında ekserji tüketimi olabileceği gibi tersinmezliklerden kaynaklı olarak ekserji 
kayıpları da yaşanmaktadır. Bir ekserji analizi için öncelikle ölü durum şartları saptanmalıdır. Bu şartlar 
sistemin etkileşim içinde bulunduğu ortamın sıcaklık, basınç ve kimyasal bileşenlerinin tam olarak 
tanımlanmasını ifade etmektedir. Tanımlanan duruma gelen sistemin, diğer bir ifade ile çevresiyle 
denge haline gelen, ekserjisi sıfır olur[2]. 
 
Ülkemiz gibi Akdeniz kuşağında yer alan ülkeler için en önemli alternatif enerji kaynağı güneştir. Birim 
yüzey alana gelen günlük enerji miktarı en yüksek güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında 19 
MJ/m2gün, en düşük Doğu Karadeniz kıyılarında 12 MJ/m2gün olduğu belirtilmiştir.   Birim yüzey 
alanına gelen bu güneş radyasyonunun maksimum olarak ne kadarının faydalı işe 
dönüştürülebileceğinin bilinmesi, güneş enerjili sistemlerin tasarlanması ve boyutlandırılması, maliyet 
analizlerinin daha net ortaya konulması için son derece önem taşımaktadır. Güneş enerjisinden 
maksimum kullanılabilir işin belirlenebilmesi için farklı yaklaşımlar literatürde mevcuttur[3]. 
 
 
 
 
2. YEŞİL BİNA PARAMETRELERİ  
 
Enerji ve su kaynaklarını daha az ve verimli kullanan, iç yaşam kalitesi ile sağlıklı bir yaşam konforu 
sunan, insanların verimliliğini artıran ve işletim maliyetlerinin düşük olduğu binalardır.  
 
Yeşil binalarda yerel olarak mevcut maddelerin tekrar kullanılması ve kaynakların korunarak 
sürdürebilirliğinin sağlanması için gün ışığından faydalanma, ısıl verimlilik, güneş enerjisi 
uygulamaları, su tasarrufu sağlayan tesisat kullanımı, yağmur suyunu tutan ve bakım ihtiyaçlarını 
azaltan peyzaj gibi yöntemler kullanabilmektedir. Böylece atıkların değerlendirilmesi örneğin çatıya 
akan yağmur suyunun tekrar kullanılabilmesi gibi, bina iç kalitesinin sağlanması, güneş 
kollektörlerinden sıcak su ihtiyacının karşılanması mümkün olabilmektedir. Yeşil binalarda yenilenebilir 
enerji kaynaklarından rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreterek binaya alternatif enerji kaynağı 
sağlanmaktadır. 
 
Yeşil binalar çevre ve insan sağlığı üzerindeki negatif etkileri ortadan kaldırmak için tasarlanan 
yapılardır. Yapılan araştırmalara göre tüketilen toplam elektriğin %72 ‘ sinin,  enerjinin %39 ‘nun, içme 
suyunun %14’nün binalarda kullanıldığı; karbondioksit salınımının %38’nin, ortaya çıkan atıklarında 
%30’nun binalardan kaynaklandığı belirtilmektedir. Dolayısıyla, kaynakları daha verimli kullanan, 
kendine kısmen de olsa yeten, çevreye duyarlı yeşil binaların hayatımıza girmesi son derece önem 
kazanmaktadır[4]. 
 
Yeşil binanın faydalarını sıralayacak olursak; 
 

a. Kentsel yaşam alanlarına değer katması 
b. Binanın değerini artırması 
c. Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının en aza indirilmesi 
d. Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlaması 
e. Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirmeye alınması 
f. Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması 
g. Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltma 
h. Güneş enerjisinden yaralanma 
i. Doğal ışıktan yaralanma 
j. Yeşil katmanların güneş ışınlarını yansıtmaması ile sera etkisini oluşturan yansımaları 

azaltması 
k. Enerji tasarrufu sağlaması 
l. Yeşil katmanları ile oksijen üretmesi 
m. İzolasyon sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit salınımının azaltılması 

[5]. 
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3.TERMODİNAMİK ANALİZ 
 
Termodinamik bir sistem analizinde son yıllarda geliştirilen ve kullanılmaya başlanan ekserji kavramı 
önem kazanmaktadır. Ekserji, termodinamiğin ikinci kanunundan yola çıkarak kütlenin korunumu ve 
enerjinin korunumu prensiplerine dayanan ve enerji sistemlerinin tasarım ile analizlerinde kullanılan 
verimli bir metod olarak tanımlanabilir. Mevcut sistemde iyileştirmelere nerelerden başlanacağının ve 
hangi noktada en çok enerji kaybının olduğunun bulunabilmesi için kullanılmakta olan enerji analizleri 
yeterli olmamaktadır. Çünkü enerji analizler enerjinin kalitesi değil ancak miktarı hakkında bilgi 
edinilebilmesini sağlar. 
 
Çevre sıcaklığında çalışan enerji sistemleri için ‘’kullanılabilir enerji ‘’ olarak da bilinen ekserjiyi, 
enerjinin faydalı kısmı olarak da düşünebiliriz. Yani enerjinin faydalı kısmı, enerjinin başka enerji 
formuna dönüştürülebilen kısmıdır. Hem ekserji tahribi hem de ekserji kaybı termodinamiğin ikinci 
kanun analizi ve ekserji analizi ile belirlenmektedir.  Termodinamiğin ikinci kanunu hem bir enerji 
taşıyıcının gerçek termodinamik değerini hem de proses ya da sistemlerden olan kayıpların ve gerçek 
termodinamik yetersizliklerin hesaplarının yapılabilmesi sonucu ile bir enerji dengesini tamamlar ve 
geliştirir. Ekserji tahribi direk olarak sistem içindeki tersinmezliklerin sonucudur. 
 
Bir sistemden elde edilebilecek en çok iş, sistem belirli bir başlangıç halinden, tersinir bir hal değişimi 
ile çevrenin bulunduğu hale (ölü hal) getirilirse elde edilir. Bu değer sistemin verilen başlangıç halinde 
yararlı iş potansiyelini veya iş yapma olanağını göstermektedir ve kullanılabilirlik (ekserji) diye 
adlandırılır. 
 
3.1.Enerji ve Ekserji Analizi 
 
Ekserji analizinde baz alınan çevrenin, sistemlerden ve tersinmezlikten bağımsız, homojen, prosesler 
sonucu değişmeyen sabit parametrelere sahip olduğu kabul edilmektedir. Genellikle T0=25°C ve P0=1 
atm olarak varsayılan çevre parametreleri gerçek uygulamalarda, ortalama dış hava sıcaklığı ve 
basıncı olarak referans alınabilmektedir. Sistemin çevre ile mekanik, termal ve kimyasal dengede 
bulunması, iş üretebilecek bir enerjinin bulunmadığını ifade eder ve ‘’ölü hal’’ olarak tanımlanır. Diğer 
bir ifadeyle, sistem ile çevrenin basınç, sıcaklık ve kimyasal potansiyel değerleri eşittir[6]. 
 
Güneş ve rüzgar enerjisi destekli elektrik üretim sisteminin termodinamik değerlendirmesi 
termodinamiğin I. Yasasına bağlı enerji ve II. Yasaya bağlı ekserji analizi olmak üzere iki kısımda 
incelenecektir. Sırasıyla kütle, enerji, entropi ve ekserji denge denklemlerini kapsayan ilkeler 
entegre sistemin iyileştirme potansiyelini araştırmak için incelenmiştir. Kararlı hal durumu için 
kütlenin korunumu ifadesi aşağıdaki gibi verilebilir. 
 
                                                                                                                       (1) 
 
Burada    kütle akış hızını,  g  ve ç  alt indisleri sırasıyla sisteme giren ve çıkan madde akımını 
göstermektedir. Enerji denge denklemi genel olarak verilen prosesin değişim özelliğini açıklamada 
uygulanır. İncelemesi yapılan prosesin enerji dengesi termodinamiğin birinci yasasına göre sistem 
içinde korunur. Kinetik ve potansiyel enerji etkilerinin ihmal edilmesiyle kararlı hal şartları için enerji 
denge denklemi aşağıdaki gibi verilir. 

                                                                                   (2) 
Kararlı hal şartları için entropi dengesi aşağıdaki eşitlikle verilir. 

                                           (3) 
Ekserji analizi, enerji kaynaklarının ekonomik ve etkin kullanımı için stratejiler oluşturmada 
destekleyicidir ve enerji üretim sistemlerinin dizaynlarının incelenmesinde kullanılmaktadır. Entegre 
sistemin termodinamik analizi için kullanılan ekserji denge denklemi aşağıdaki gibi verilir. 

                                (4) 
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Isı ve iş akımlarının ekserji ifadeleri ile ekserji yıkımı aşağıdaki gibi tanımlanır. 
 
                                                                                               (5) 

 
                                                                               (6) 
 
                                                        (7) 
 
Kinetik, potansiyel ve kimyasal ekserji ihmal edildiği için fiziksel ekserji sistem bileşenleri için 
tanımlanmıştır. Akışın fiziksel ekserjisi farklı aşamalar (i.inci) için aşağıdaki gibi verilir. 
 
                                                                                               (8)  
 
Ekserji analizi bakış açısından hareketle alternatif enerji kaynakları tarafından desteklenen 
entegre sistemin performansını değerlendirmek için sistem ile sistemin tüm bileşenlerinin 
hem ürün ve hem de girdi ilişkisinin belirlenmesi gereklidir. Aynı zamanda, her bir sistemin 
tersinmezliğinin tüm sistemin tersinmezliğine oranı olan bağıl tersinmezlik (BT) aşağıdaki gibi 
tanımlanır. 
 
                                                                                                                   (9)  

 
3.1.1 Rüzgar Türbini 
 
V hızıyla hareket eden  kütleli havanın kinetik enerjisi aşağıdaki ifade ile verilir. 
 
                                                                                                                  (10)   
 
Hareket eden havanın gücü birim zamandaki kinetik enerjinin akış hızıdır. Buna bağlı olarak 
aşağıdaki ifade yazılabilir. 
 
             (11) 
 
Burada küle akış hızı ( ) aşağıdaki gibi alınırsa; 
 
                                                                                                                     (kg/sn)            
(12) 
 
Güç ifadesi aşağıdaki gibi elde edilir. 
 
                                                                                                                                  (13) 
 
Burada P hareket halindeki havanın mekaniksel gücünü,  havanın yoğunluğunu (kg/m3), A rotor 
bıçakları tarafından süpürülen alanı (m2) ve V havanın hızını (m/s) göstermektedir. Rüzgar gücü 
bıçakları süpüren hava yoğunluğu ile lineer olarak değişmektedir. Gaz kanununa bağlı olarak hava 
yoğunluğu basınç ve sıcaklıkla değişmektedir. 
 

                                                                                            (kg/m3)        (14) 
 

Burada p hava basıncını, R gaz sabitini veT ise hava sıcaklığını göstermektedir. Güç denkleminden 
görüldüğü üzere rüzgar türbininin çıktı gücü rotor süpürme alanı ile lineer olarak değişmektedir. 
Dikey eksen türbin için rotor süpürme alanı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 
                                                                                                             (m2)        (15) 
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Burada D rotor çapıdır. Darrieus dikey eksen makineleri için, eliptik integraller içerdiği için süpürme 
alanının belirlenmesi oldukça karmaşıktır. Yine de, bıçak yüzey şekli parabole benzediği için 
süpürme alanı için aşağıda verilen basit ifade kullanılabilir. 
 
                                                                                                                (m2)        (16) 
 

Burada ‘’Lm’’ merkezden  itibaren  maksimum  rotor  genişliğini  ve ‘’hr‘’ ise rotor yüksekliğini 
göstermektedir. Rotor bıçakları tarafından sağlanan gerçek güç giriş ve çıkış akımı rüzgar güçleri 
arasındaki farktır. Denklem (11) kullanılarak bu ifade aşağıdaki gibi yazabilir. 

 
                                                                                                                        (17) 
 
Burada ‘’P0’’ rotor tarafından sağlanan mekaniksel gücü veya türbin çıktı gücünü, ‘’V‘’ rotor 
bıçaklarına girişindeki  rüzgar  hızını  ve ‘ ’V 0 ‘ ’  rotor bıçaklarını terk eden rüzgar hızını 
göstermektedir [14]. Makroskobik ölçekte rotor bıçaklarının kanat yüzeyindeki V’den ‘’V 0 ’’ a kadar 
olan havanın hızı sabit değildir. Bu nedenle, dönen bıçaklardaki havanın kütle akış hızı ortalama hız  
ile  hava yoğunluğunun çarpımı şeklinde tanımlanması uygundur. Matematiksel olarak bu durum 
aşağıdaki gibi verilebilir; 

   
                                                                                                              (kg/sn)        (18) 

 
Elektrik jeneratörünü tahrik eden rotor tarafından sağlanan mekaniksel güç aşağıda ki gibi verilebilir. 
 

                                                                                                   (19) 
 
Denklem (19) cebirsel olarak aşağıda verildiği gibi yeniden yazılabilir. 
     

                                                                                                                (20) 
 
Bıçaklar tarafından sağlanan güç aşağıda verildiği gibi girdi rüzgar hızına bağlı fonksiyon olarak en 
genel ifade ile yazılabilir. 
 
                                                                                                                 (21) 
 
Burada  ‘’Cp‘’ rotor bıçakları tarafından sağlanan girdi rüzgar hızı gücünün kesrini göstermektedir. 
Geriye kalan güç çıkan rüzgarda kaybolmakta veya kullanılamamaktadır. Genel olarak ‘’Cp‘’ faktörü 
rotor veya rotor veriminin güç katsayısı olarak adlandırılır ve Denklem (20)’ye bağlı olarak aşağıdaki 
gibi verilebilir. 

 

                                                                                                                                (22) 
 
Verilen  bir  girdi  rüzgar  hızı  için  ‘’Cp‘’ nin değeri  çıktı  rüzgar  hızının  girdi  rüzgar  hızına 
oranına (V0/V) bağlıdır. Güç katsayısının (V0/V ) oranına karşı çizilen eğriye bağlı olarak Cp’nin 
maksimum  değer fonksiyonu tekdir. (V0/V) oranı 1/3 olduğu zaman ‘’Cp‘’ nin maksimum değeri 
0.59’dur. Çıktı rüzgar hızı girdi rüzgar hızının 1/3’üne eşit olduğu zaman bu rüzgar oranında 
rüzgardan maksimum güç elde edilir. Bu şartlar altında aşağıdaki ifade yazılabilir. 

 
                                                                                                        (Watt)        (23) 
 
‘’Cp‘’ değeri iki bıçaklı türbinler için yüksek hızlarda 0.5’in altındadır ve daha fazla bıçaklı rüzgar 
türbinlerinde düşük hızlarda 0.2 ile 0.4 arasında değişmektedir. Pratik olarak maksimum rotor verimi 
0.5 olarak alınırsa, birim süpürme alanı için rüzgar türbininin maksimum güç çıktısı aşağıda verildiği 
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gibi basit bir ifade ile tanımlanabilir. 
 

                                                                                                                   (Watt)        (24) 
                                                                                                              
Rüzgar türbini sisteminde yükseklik değişmediği ve rüzgar türbininde kimyasal reaksiyon olmadığı 
için potansiyel ve kimyasal ekserji değişiminin sıfır olduğu kabul edilmiştir. Toplam kinetik ekserji 
farkı üretilen elektrik enerjisini vereceği için aşağıdaki gibi yazılabilir. 

 
                                                                                                            (Watt)        (25) 
                                                                                                    

Aynı zamanda rüzgar türbinin ekserjisi türbin kanatlar boyunca akan havanın akış ekserjisine bağlı 
olarak aşağıdaki gibi verilebilir. 
 

                                                                                         (Watt)        (26) 
 
                                                                                                  (Kj/Kg)        (27) 
 

Burada Tr1 ve Tr2 sırasıyla rüzgar türbini girişindeki ve çıkışındaki rüzgar soğutma sıcaklığını 
göstermektedir. Rüzgar soğutma sıcaklığı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 
                                          (°C)        (28) 
 

Toplam entropi farkı aşağıdaki gibi verilebilir  
 

                                                                      (Kj/Kg.K)        (29) 
 
Burada  ve  sırasıyla rotor bıçağına girişteki ve çıkıştaki basıncı göstermektedir. 

        
                                                                                                 (30) 
                                                                                   

Genel olarak rüzgar türbini sisteminin ekserji denge denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir. 
 
                            (31) 

 
3.1.2 Fotovoltaik Sistem 
 
Fotovoltaik modülleri üzerine yapılan deneysel çalışmalara göre böyle bir sistemden üretilebilecek 
maksimum elektrik üretimi güneş hücresi üzerine gelen toplam güneş radyasyonu (St) ve çevre 
sıcaklığına bağlı olarak bağlı olarak verilebilir. 
 
                                                              (32) 

   Toplam güneş radyasyonu aşağıda verilen ifade yardımı ile hesaplanabilir  
 
                                                                                              (W/m2)     (33) 
 
Burada So güneş sabiti (1367 W/m2) ve n ise 1 Ocak’tan itibaren gün sayısıdır. Güneş pili sisteminin 
ekserjisi dengesi aşağıda verilen denklem kullanılarak hesaplanabilir. 

 
                                                                  (Watt)        (34) 
 

Fotovoltaik sisteminin elektrik ekserjisi aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 
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                                                                                                    (VA)        (35) 
                                                                                  

Fotovoltaik yüzeyinden çevreye olan ısı kaybını içeren ekserji ifadesi aşağıdaki gibi verilebilir. 
 
                                                                                                     (Watt)        (36) 

 
Burada TPV fotovoltaik sisteminin yüzey sıcaklığını vermektedir. Fotovoltaik sistemin yüzeyinden 
taşınımla oluşan ısı transferi aşağıda verilen ifade kullanılarak hesaplanabilir. 

 
                                                                                            (Watt)        (37) 
 

                                                                                           (W/m2.K)        
(38) 
    
Burada VPV  fotovoltaik sistemin hemen üzerindeki rüzgar hızıdır. Denklem (34) ve (38) arasındaki     
ifadeleri kullanarak fotovoltaik sistemin ekserjisi aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 
        
                                              (Watt)         (39) 
 
    3.2. Enerji ve Ekserji Verimlilikleri 
 

Termodinamiğin I. Yasasına göre enerji verimliliği aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır. 
 

                                                                                                        (40) 

Yukarıdaki ifade fotovoltaik sistem, rüzgar türbini, hidrojen üretim sistemi ve entegre sistemin enerji 
verimliliği için aşağıdaki gibi yazılabilir: 

 
                                                                                        (41) 
 
                                                                                                            (42) 

  
                                                                                                       (43) 

 
Bir sistemin ekserji verimliliği Termodinamiğin II. Yasasına göre aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 
 
                                                                      (44) 

Veya 

                                                                                   (45) 

Bu tanımlamalara bağlı olarak fotovoltaik sistem, rüzgar türbini, hidrojen üretim sistemi ve entegre 
sistemin ekserji verimliliği aşağıdaki gibi yazılabilir. 

                                                                    (46) 

                                                                                  (47) 

                                                                                        (48)    
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4. UYGULAMA 
 
4.1. Binanın Tanıtılması 
 
‘’Yeşil’’ tasarım için başlangıç noktası, rahat, eğlenceli, sağlıklı, çalışma ve dinlenme koşulları sunan 
bir yapıda artan verimliliğin farkında olunmasıdır. Rahat bir ortamda faaliyet gösteren bireylerde daha 
dikkatli çalışabilmekte, işe, derse, vs. daha iyi odaklanıp çalışan kontrolü ve termal rahatlığın fizyolojik 
etkilerinden yararlanabilmektedirler. 
 
Bu tasarım yapı ile ilgili imar kurallarına ve yönetmeliklerine uygun, amaç ve ihtiyaçlarına cevap 
verebilen özelliklede çevre ve iklim şartları ile enerji ekonomisine duyarlı bir anlayışla tasarlanmış bir 
mimari yapıdır. 
 
Yeşil binanın toplam kapalı alanı 80 m2 müstakil bina olup içeresinde mutfak lavabo ve oturma 
alanları bulunmaktadır. Uygulama binası Şekil 1 de gösterilmiştir. 
 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün yayınladığı enerji tüketim değerlerine göre ev içi 
elektrik tüketim paylarına bakıldığında, ilk sırayı %30 payla buzdolabı almaktadır. Buzdolabını %28 
oranla aydınlatma takip ederken, %10 ile elektrikli fırınlar üçüncü sıraya yerleşiyor. Televizyon, ailenin 
elektrik tüketiminde %10, çamaşır makinesi %7, bulaşık makinesi %6, ütü %4, elektrikli süpürge %3 
ve saç kurutma makinesi %2 paya sahiptir. 
 

 
 

Şekil 1. Hibrid sistem (rüzgâr ve güneş enerjisi) ve yeşil bina. 
 
Bir evin günlük, enerji tüketim miktarları Tablo 1 de gösterilmiştir. Buradaki değerler belirlenirken orta 
büyüklükte bir aile ve ev düşünülmüş, değerler bu şartlara göre hesaplanmıştır. Ayrıca düşünülen bu 
evde tüm elektrikli aletlerin olduğu ve aktif olarak kullanıldığı varsayılarak bir evde tüketilebilecek 
enerji miktarı belirlenmeye çalışılmıştır.  
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Tablo 1. Bir dairenin günlük, haftalık ve aylık ortalama elektrik tüketim değerleri  
 

Saat Buzdolabı 
(Watt) 

Aydınlatma 
(Watt) 

Ütü, Bulaşık ve 
Çamaşır 

Makineleri (Watt) 

Mutfak 
(Watt) 

Televizyon 
Bilgisayar 

(Watt) 

Toplam 
(Watt) 

0-1 30 15  *   45 
1-2 30 15 *   45 
3-4 30 15 *   45 
4-5 30 15 *   45 
5-6 30 15 *   45 
6-7 30 15 *   45 
7-8 30  * 100  130 
8-9 30  *   30 

9-10 30  *   30 
10-11 30  *  200 230 
11-12 30  800  200 1030 
12-13 30  500  200 730 
13-14 30  * 100  130 
14-15 30  *   30 
15-16 30  *   30 
16-17 30  *   30 
17-18 30  *   30 
18-19 30  * 100 200 330 
19-20 30 100 * 100 200 430 
20-21 30 100 *  400 530 
21-22 30 75 *  400 505 
22-23 30 75 *  200 305 
23-24 30 50   100 180 

Toplam 720 505 1300 400 2100 5025 
 
4.2. Sistem Bileşenlerinin İncelenmesi 
Yaptığımız bu çalışmada, İstanbul iklim şartlarında Yeşil bir binanın elektrik ihtiyacını güneş ve rüzgâr 
enerjisi kullanılarak karşılanması incelenmiştir. Sistem oluşturulurken kullanılan bileşenler aşağıda 
sıralanmıştır; 
 

1. 4*100Watt gücünde Polikristal Fotovoltaik Panel  
2. 1adet 1 kW gücünde Rüzgâr türbini 
3. Rüzgâr regülatörü 
4. Solar Regülatör  
5. Alüminyum Alt Konstrüksiyon  
6. AC ve DC Kablo 
7. Aküler  
8. İnverter kullanılmıştır. 

 
4.2.1. Güneş ve kollektörlerin incelenmesi 
 
Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemlere "Fotovoltaik Sistemler" denir. Verimleri panel 
tipine göre değişmekle birlikte % 15-20 arasındadır Türkiye şartlarında güneşlenme süresi; kışın 7 
saat, sonbaharda 9 saat ve yazın 11 saattir. Panel camının kirli olması, güneş ışınlarının geliş açısının 
dik olmaması, havanın çok sıcak veya çok soğuk olması panel verimini düşürecektir. Uygulama 
bölgesinin Güneş enerjisinin aylara göre ışınım değerleri Tablo 3 de gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Uygulama bölgesinin Güneş enerjisinin aylara göre ışınım değerleri (cal/cm2.h) [8]. 
 

                                                                  SAATLİK ORTALAMA TOPLAM IŞINIM 
 

AYLAR 
4 
5 

5 
6 

6 
 7 

7 
8 

8 
9 

9 
10 

10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

15 
16 

16 
17 

17 
18 

18 
19 

19 
20 

GÜNLÜK 
TOPLAM 

OCAK 
ŞUBAT 
MART 

   
 

2 

1 
3 
8 

5 
7,5 
16 

11 
13 
23 

16 
19 
30 

18,5 
22 

35,5 

18,5 
24 
36 

17 
23 
33 

13,5 
29 
33 

8,5 
13,5 
21 

3 
6,5 
13 

 
1,5 
5 

 
 

1 

 112 
152 
253 

NİSAN 
MAYIS 

HAZİRAN 

 
 

1 

1 
4,5 
6 

7 
13 
15 

15 
22 
26 

24,5 
32,5 
36 

32,5 
42,5 
45 

40,5 
47,5 
51 

43 
52 
55 

42,5 
53 
55 

40 
50 
52 

34 
43,5 
47 

26,5 
35 
39 

18 
24,5 
29,5 

9 
14 

18,5 

2 
5 

8,5 

 
 

2 

336 
438 
487 

TEMMUZ 
AĞUSTOS 

EYLÜL 

 5 
2,5 

14,5 
9 
6 

25 
20 
16 

35 
29 

26,5 

44 
36 
34 

50 
43 
40 

54 
48 
43 

54,5 
50 
43 

52 
47 
41 

48 
43 
36 

40 
35 
27 

30,5 
24 
16 

19 
13 
6 

8 
4 
1 

1 481 
404 
336 

EKİM 
KASIM 
ARALIK 

  2 9 
4 
2 

17 
10,5 
5,5 

24 
16,5 
11,5 

28 
21 
17 

30,5 
23,5 
19 

30,5 
23 
19 

27 
20 

16,5 

21 
15 

12,5 

14 
9 
7 

6 
3 
2 

1   210 
146 
111 

 
Sistemimizde 4 tane 100 W değerinde panel kullanılmaktadır. Bu uygulama için polikristal silikon 
hücre tipli SL100CE-18P modeli güneş paneli seçilmiş ve Şekil 2 de gösterilmiştir.  
 

 

Şekil 2. Sistemde Kullanılan Güneş Panelleri[1]. 

Üretilecek enerji miktarı mevsimlere göre değişecektir. Panellerin teknik özellikleri ise Tablo 3 de 

verilmiştir. 

Tablo 3. Sistemde kullanılan güneş panelinin teknik özellikleri[1]. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Güneş Paneli Teknik Bilgileri  

Maksimum Güç:  100 W 

Günlük Çıkış Değeri:  220 W 

Maksimum Güç Voltajı:  19,12 V 

Açık Devre voltajı:  22,68 V 

Maksimum Güç Akımı:  5,23 A 

Kısa Devre Akımı:  5,6 A 

Modül Boyutu:  1005x 668x35 mm 

Ağırlık:  8 kg 

Hücre adedi  4x9 
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4.2. 2. Rüzgar türbin sisteminin incelenmesi 
 
Sistemimizde 1kw ‘lık rüzgâr türbini kullanılmıştır. Yeni nesil Fiber katkılı ABS yapılı 2,3 metre çapında 
3 kanadı sayesinde 3m/sn rüzgâr hızında çalışmaya başlar. Kuyruk kısmı sayesinde rüzgârı her 
yerden yakalayabilmektedir. Türbin çıkışı 3 faz olduğu için kablo kayıplarını en aza indirger. Rüzgâr 
kanatları özel tasarım sayesinde gürültü kirliliği en az seviyededir.  

 
Şekil 3. Temiz enerji sisteminde kullandığımız rüzgâr türbini[1]. 

 
Elektrik üretim sisteminde kullanmış olduğumuz rüzgâr türbinine ait görüntü Şekil 3. üzerinde, teknik 
detaylar Tablo 4 üzerinde gösterilmiştir. 
 
Tablo 4. Sistemde kullandığımız rüzgâr türbini teknik özellikleri[1]. 
 

Rüzgâr Türbini Teknik Özellikleri 
Gövde Yapısı Döküm Alüminyum 
Kanatlar Fiber katkılı ABS 
Kanat kolları Blok Alüminyum 
Kanat çapı 2,30 m 
Kanat sayısı 3 
Başlangıç hızı 3 m/s 
Anılan Rüzgâr hızı 10 m/s 
Maksimum rüzgâr hızı 35 m/s 
Akü koruma voltaj eşiği 28,4 V DC 
Frenleme Elektromanyetik 

 
 
 
 
5. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
 
Yaptığımız bu çalışmada, İstanbul iklim şartlarında Yeşil bir binanın elektrik ihtiyacını güneş ve rüzgâr 
enerjisi kullanılarak karşılanması incelenmiştir. Dolayısıyla özellikle kış aylarında güneş panellerinden 
gelen enerjinin yetersiz olduğu durumlardaki enerji açığını kapatmak ve sadece güneş panelleriyle 
kurulacak bir sistem yerine, sisteme dâhil edilen bir rüzgâr türbini ile birlikte oluşan hibrid sistem 
üzerinden daha iyi sonuçlar alınmaktadır.  
 
Yeşil binaya kurduğumuz bu sistem üzerinde, güneş enerjisinden elektrik üreten 100 Watt değerinde 4 
adet güneş paneli ve 1 kW gücünde bir adet rüzgâr türbini kullanılmıştır. Bu iki sistemden üretilen 
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elektriği depolamak için 4 adet 105 Ah 12V akü grubu ile desteklenmiştir. Paneller den ve rüzgâr 
türbinin den gelen akımları depolamak için bir adet güneş regülatörü ve bir adet rüzgâr türbini 
invertörü kullanılmıştır. Regülatör gelen akımı düzenleyerek akülerin tam dolmasını veya tam 
boşalmasını önleyen cihazdır. Rüzgâr türbini invertör’ü ise türbinin ürettiği alternatif akımı (AC), doğru 
akıma (DC) çevirerek aküye besleme yapan cihazdır.  
 
Bu sistem ile yeşil binanın günlük enerji ihtiyacı yapılan araştırmalarda Türkiye'de orta ölçekli bir 
ailenin günlük ortalama elektrik tüketimi 5 kWh olarak bulunmuştur. Günde Rüzgâr türbininden 8 m 
yükseklikte ortalama 3,42 m/sn hızla 9 saat çalışması durumunda ve 4 adet 100 W ‘lık güneş 
panellerinin 9 saat güneşlendiğini varsayarsak gereken enerji ihtiyacının 0,42 ‘sini oluşturduğumuz bu 
hibrid sisteminden sağlamış oluruz. 
 
Yapılan çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılarak yeşil bina uygulamasının elektrik 
ihtiyacının yukarıda detaylı olarak verilen termodinamik eşitliklerin evsel kullanım için önerilen rüzgâr-
güneş alt sistemlerine uygulanmasıyla bütünleşmiş sistemin enerji ve ekserji analizleri yapılmıştır. 
Entegre sistemin analizini yapmak için aşağıda verilen kabuller yapılmıştır. 
 

a. Tüm prosesler kararlı haldedir. 
b. Kinetik, potansiyel ve kimyasal enerji ve ekserjiler ihmal edilmiştir. 
c. Dış ortam sıcaklığı 25°C ve basıncı 101.3 kPa olarak alınmıştır. 
d. Analizler aralık ayı verileri kullanılarak yapılmıştır. 
e. Rüzgâr hızı 3,42 m/s ve güneş ışınım değeri 1367 W/m2 için yapılmıştır.  
f. 2400 Watt kapasiteli çevirici kullanılmıştır 

 
Yukarıda verilen kabuller kullanılarak yapılan analizlere bağlı olarak Tablo 5’de birinci kanun verimi, 
ekserji verimi ve ekserji kayıpları sistem bileşenleri verilmiştir.  
 
Tablo 5. Hibrid Sistemin Ekserji Yıkımları ve Enerji, Ekserji verimleri. 
 

Sistem ĖxD (W) Ƞ 𝜓𝜓 

Fotovoltaik Sistem 144,72 0,1286 0,1024 

Rüzgâr Türbini 160,18 0,5899 0,2180 

Entegre Sistem 304,09 0,3592 0,1420 
 
Analizler sonucunda, termodinamiğin ikinci yasasının bir göstergesi olarak rüzgar ve güneş entegre 
sistemin ekserji yıkımının 304,09 W olduğu ve en yüksek ekserji yıkımının rüzgar türbini sisteminde 
olduğu görülmektedir. Aynı zamanda, en yüksek enerji ve ekserji verimliliğine rüzgâr türbini alt 
sisteminin sahip olduğu görülmektedir. Bu veriler bize sistem performans geliştirme çalışmalarının 
özellikle rüzgâr türbini üzerine yoğunlaştırılması gerektiğini göstermektedir. 
 
Entegre sistem ve bileşenlerinin ekserji değerleri, ekserji ifadesinin tanımından da görüleceği gibi 
referans noktası şartlarına bağımlıdır. Enerji üretim, taşınım ve iletim sistemlerine ekserji yıkım analizi 
yapılmadan önce mutlaka referans noktası şartları belirlenmeli sonra sistem analizine geçilmeli.  
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Tablo 6. Entegre sistemin haricinde güneş enerjisinin bir günlük verileri incelendiğinde saatlik güneş 
ışınım değerlerinin panele düşme açıları doğrultusunda ekserji verimliliği bulunmuştur. 
 

Güneş St (w/m2) Güneş Açısı ( ° ) EXPV (w) 𝜓𝜓 

08:00-09:00 63,96 -60  
 
 
 

144,72 

 
 
 
 

0,1131 

09:00-10:00 133,65 -45 

10:00-11:00 197,57 -30 

11:00-12:00 220,82 -15 
12:00-13:00 220,82 0 
13:00-14:00 191,77 15 
14:00-15:00 145,28 30 

15:00-16:00 81,35 45 
16:00-17:00 23,24 60 

 
 
 
 
5. SONUÇ 
 
Yüksek verimlilikleri, düşük maliyetleri ve çevre dostu olmaları nedeniyle entegre enerji üretim 
sistemleri son dönemde giderek artmaktadır. Ancak alternatif enerji sistemlerinin farklı çıktı ürünleri 
sağlamak amacıyla entegre halde kullanımı fosil yakıt kökenli sistemlere göre daha yeni oldukları için 
hala gelişim aşamasındadır. Çağımızın en büyük sorunların biri olan enerji problemini azaltmanın yolu 
enerji tasarrufu sağlamak, enerjiyi verimli kullanmak ve enerjiyi temiz kaynaklardan elde etmektir. 
Türkiye'de orta ölçekli bir ailenin günlük ortalama elektrik tüketimi 5 kWh olarak bulunmuştur. Bu 
enerjinin,Rüzgâr türbininden 8 m yükseklikte ortalama 3,42 m/sn hızla 9 saat çalışması durumunda ve 
4 adet 100 W ‘lık güneş panellerinin 9 saat güneşlendiğini varsayarsak gereken enerji ihtiyacının %42 
‘sini oluşturduğumuz bu hibrid sisteminden sağlamış oluruz. 
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ÖZET 
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre 2011 den önce yapılmış mevcut binaların Mayıs 
2017 tarihine kadar EKB alması zorunludur. Ancak yeterli ve doğru bilgilendirme yapılamadığı için 
Türkiye genelindeki mevcut binaların büyük bir çoğunluğunda halen EKB alınmamıştır.  
 
Bazı ısı yalıtımı (mantolama) firmalarının da bu zorunluluğu kullanıp, işlerini artırabilmek amacıyla, 
“EKB alabilmek için mantolama yaptırmak gerekiyor” şeklinde halkı yanlış bilgilendirmeleri 
nedeniyle, bu konu, halkımız tarafından 2017 Mayıs ayına kadar sanki ısı yalıtımı (mantolama) 
yaptırmak zorunluymuş gibi algılanmıştır.  
 
Bina için EKB alınması ile mantolama yaptırılması tamamen ayrı konulardır.  
Sonuçta bu tür maksatlı yanlış bilgilendirmeler yine halkımızı mağdur etmektedir.  
  
Bunlara ilaveten veri girişlerinde ne yazık ki bazı EKB Uzmanlarımızın, yeterli özeni göstermemeleri ve 
dikkatsiz çalışmaları nedeniyle programa hatalı veriler girilebilmekte ve bu hatalı veriler de sonuçları 
olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Hesaplanan sonuçların da doğru olarak 
değerlendirilmemesi diğer bir problemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Bu çalışma, meslektaşlarımıza EKB ile ilgili en son yürürlükteki Yönetmelik bilgileri kapsamında, 
yukarıda belirtilen konulara açıklık getirilmesi, BEP-TR hesap programında en son yapılan değişiklik 
ve yeniliklerin aktarılması, elde edilen sonuçların nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve programın 
kullanımında sıkça karşılaşılan ve özellikle dikkat edilmesi gereken hususların tekrar hatırlatılması 
amacıyla yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Kimlik Belgesi, EKB, Binalarda Enerji Performansı.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
According to the Energy Performance Regulations of the buildings, it is compulsory for existing 
buildings built before 2011 to obtain EPC by May 2017. However, a large majority of the existing 
buildings in Turkey, still do not have EKB due to lack of accurate and sufficient information. 
 
Some heat insulation companies misinformed the public in order to increase their business, had said 
"It is necessary to have coating to have EKB". For this reason, by the people was understood that it is 
obligatory to have thermal insulation for buildings until May 2017. 
 
It has been perceived by our people as a necessity to make thermal insulation until May 2017 because 
some thermal insulation companies use this obligation and misinform the public in order to increase 
their business. 

The Energy Certıfıcate Document Reaches the Scope, How to Regıster and How to Evaluate Results 
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The building of the building with the EPC for the building is completely separate. 
As a result, such intentional misinformed informants still victimize our people. 
 
In addition to this, unfortunately some of our EPC Specialists are not able to enter the program due to 
insufficient care and careless work, and this faulty data can affect the results positively or negatively. 
Evaluating the calculated results accurately is another problematic issue. 
 
This study aims to clarify the above mentioned issues in the scope of the most recent Regulation on 
EPC of our colleagues, to explain the latest changes and innovations in the Bep - Tr account program, 
how to evaluate the obtained results, and the issues that are frequently encountered in the use of the 
program, To remind you again. 
 
Key Words: Energy Performance Certificate, EPC, Energy Performance Regulations of the Buildings. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Tüketim alışkanlıklarının karşılanması için yapılan tüm düzenlemeler enerji kullanımını arttırmakta ve 
enerji talepleri sonucu alınan karar çevreye zarar vermektedir. Çevreye verilen zarar, tüm dünyayı 
ilgilendiren küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunlarını da tetiklemektedir. 
 
Ayrıca, enerji de %70’in üzerinde dışa bağımlılığı olan ülkemizde, 1973 petrol krizi sonrasında enerji 
verimliliği konusu önem kazanmıştır. Devlet çeşitli mevzuatlar ile sadece sanayi için değil aynı 
zamanda bina sektörü için de tedbirler almıştır. Bina sektörü ile ilgili alınan tedbirlerin bazıları 
kronolojik sırayla aşağıda verilmiştir. 
 
1977 yılında yayımlanan “Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlaması ve Hava 
Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği” ile [1] ; 
 

- Dış duvarların ortalama ısı geçirgenlik katsayılarına sınır getirilmesi, 
- -6ºC ve daha düşük sıcaklığa sahip bölgelerde çift pencere veya çift camlı pencere 

zorunluluğu, 
- Faydalı ısı olarak hesaba girmeyen borularda yalıtım zorunluluğu, 
- Yakıt pay ölçer kullanımı zorunluluğu, 
- Akaryakıt kullanılan kazanlar için otomasyon zorunluluğu, 

 
getirilmiş ancak, İmar mevzuatında yer almadığı için uygulama etkinliği bulamamıştır. 
 
1981 yılında yayımlanan “Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile bölgelere göre ısı iletim katsayılarına sınırlama 
getirilmiş olup, 1985 yılında da güncellenmiştir [2]. 
 
1998 yılında TSE tarafından yayımlanan TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” 2000 
yılından itibaren Isı Yalıtım Yönetmeliği ile yeni yapılacak binalarda bina kabuğunun tamamının 
yalıtılmasını zorunlu hale getirerek, Isı Yalıtım Raporu ve binanın sadece dış kabuğundan 
kaybedeceği ısıtma enerjisini sınırlayan Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi oluşturulmasını sağlamıştır [3].   
 
2007 yılında yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince çıkartılan Binalarda Enerji 
Performansı (BEP) Yönetmeliği kapsamında da 01.01.2011 tarihi itibarıyla yeni yapılan binalar için 
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hayatımıza girmiştir [4].  
 
EKB ile binanın; 

- Isıtma, 
- Soğutma, 
- Sıhhi Sıcak Su, 
- Havalandırma, 
- Aydınlatma 
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enerjisi ihtiyaçlarının tamamı hesaplanabilmekte ve yenilenebilir enerji kullanım durumuna göre, enerji 
performansı belirlenebilmektedir.  
 
BEP Yönetmeliği ile binanın sadece dış kabuğunun ısıtma enerjisi açısından kontrol altına alınması 
değil, bina enerji ihtiyacının %80’inden fazlasını kullanan yukarıda söz edilen sistemlerin, birlikte 
(birleşik) performansına göre kontrol altına alınması hedeflenmiştir. 
 
 
 
 
2. ENERJİ KİMLİK BELGESİ 
 
Avrupa Parlamentosu’nun 2002/91/EC “Binalarda Enerji Performansı Çerçeve Direktifi”‘nin ve 2010 
yılında yayımlanan revizyonunun amacı; Avrupa Birliği içerisindeki binaların, dış mekan iklim şartları, 
iç mekan ortam gereksinimleri, yerel koşullar ve uygun maliyet de dikkate alınarak, enerji 
performanslarının arttırılmasını temin etmektir [5]. 

 
Bu Direktif: 
 

- Binaların bütüncül enerji performansını hesaplamak için ortak bir yöntemin genel çerçevesi, 
- Yeni binaların enerji performansı için minimum şartların uygulanması, 
- Önemli yenileme çalışmalarına konu olacak, mevcut büyük binaların enerji performansı için 

minimum şartların uygulanması, 
- Binaların enerji sertifikasyonu, 

 
gibi konular hakkında asgari gerekleri ortaya koyar. 
 
Binalarda Enerji Performansı Direktifine göre, üye ülkeler binaların enerji performanslarını hesaplama 
yöntemini, bu direktifin çerçevesini temel alarak, kendi ülkelerindeki yerel koşullara göre belirlerler. 
Hesaplama sonucunda binanın enerji performansını açık bir biçimde belirtirler. 
 
Üye ülkeler hesap yöntemini temel alarak, binalar için saptanmış minimum enerji performansı 
gereklerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar. Bu gerekler saptanırken, Üye ülkeler yeni binalar 
ve mevcut binalar ve de farklı kategorilerdeki binalar için sınıflandırmaya gidebilirler. Bu gereklerde, 
yapının yaşı, belirlenmiş fonksiyonu ve yerel şartlar kadar, yetersiz havalandırma gibi olası negatif 
etkilerden kaçınmak için genel iç iklim koşulları da dikkate alırlar. 
 
Direktifte; tanımlanmış bir alanda resmi olarak korunan veya tarihi, mimari bir değer taşıyan ve bu 
kuralların uygulanmasıyla özelliklerinde veya görünümlerinde kabul edilemez değişikliklerin olabileceği 
yapı ve anıtlar, ibadet yerleri ve dinsel aktiviteler için kullanılan yapılar, 2 yıl veya daha az süre için 
kullanılması planlanan geçici yapılar, düşük enerji talebinde olan sanayi alanları, atölyeler ve konut 
dışı tarım yapıları ve enerji performansı konusunda milli bir sektör anlaşması kapsamında kalan bir 
sektör tarafından kullanılan konut dışı tarım yapıları, yılda 4 aydan daha az süre için kullanılan 
konutlar, toplam kullanılabilir zemin alanı 50 m2’den küçük müstakil binalar için gereklerin uygulanması 
üye ülkelerin inisiyatifine bırakılmıştır. 
 
Ülkemiz iklim şartları, bina stokumuz ve sosyal yapımıza uygun olarak ilgili direktifin uyumlaştırılma 
çalışmaları 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yürütülmüştür. 
 
2.1. Avrupa Birliğinde Enerji Performansı Sertifikası; 

 
Üye ülkeler, binalar yapıldığında, satıldığında ya da kiraya verildiğinde, mal sahibine ya da mal sahibi 
tarafından duruma göre, alıcı ya da kiracıya bir enerji performansı belgesi verilmesini hedeflemişlerdir. 
 
Sertifikanın geçerliliği 10 yılı aşmayacak şekilde ortak ısınma sistemi olan binalarda, tüm yapı için 
ortak bir sertifika oluşturulacak şekilde planlanmıştır. Sertifikada, enerji performansını attıracak uygun 
maliyetli öneriler de tavsiye edilebilecektir. 
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Sertifikaların amacı bilgilendirme ile sınırlı olacak ve hukuki durumlarda sertifikaların her türlü etkisi 
ulusal mevzuata göre değerlendirilecektir. 
 
2.2. Avrupa Birliğinde Binalarda Enerji Performansının Hesaplanması İçin Genel Çerçeve  

 
Binalarda enerji performansının hesaplanmasında kullanılacak yöntemde en az aşağıdaki unsurları 
içerecektir: 
 

- Binanın kabuğunun ısıl özellikleri, 
- Yalıtım özellikleri, 
- Isıtma sistemi, 
- Sıcak su sistemi, 
- İklimlendirme sistemi, 
- Havalandırma sistemleri, 
- Aydınlatma sistemleri, 
- Dış iklim şartları ile beraber binaların konum ve yönlenimi, 
- Pasif güneş sistemleri ve güneşten korunma, 
- Bina içi iklim şartları, 
- Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan ısıtma ve elektrik sistemleri ve aktif güneş sistemleri, 
- Bileşik Isı ve Güç Ünitelerinin (Kojenerasyon, Trijenerasyon) ürettiği elektrik, 
- Doğal aydınlatma. 

 
Bu kapsamda Avrupa birliğinin EN 13790 “Energy Performance of Buildings” şemsiye standardı baz 
olarak alınmış ve üye ülkeler yine aynı standartta bahsedilen statik (steady-state) metot, yarı dinamik 
(quasi-dynamic) metot ve dinamik (dynamic) metot arasından kendilerine uygun olan metodu seçerek 
ulusal hesaplama yöntemlerini geliştirmişlerdir [6]. 
 
2.3. Türkiye’de Binalarda Enerji Performansının Hesaplanması 
 
Ülkemizde, Binalarda Enerji Performans Hesaplama Yönteminin oluşturulmasına yönelik statik 
(steady-state) metot, yarı dinamik (quasi-dynamic) metot ve dinamik (dynamic) metot uzman 
akademisyenler ve Bakanlık tarafından değerlendirilmiş ve incelenmesi sonucunda, Yarı Dinamik 
Metoda karar verilmiştir. 
  
Hesaplama yöntemi, binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji 
verimliliğine etkisini değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir. 
Hesaplama yöntemi konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile alışveriş ve ticaret 
merkezleri gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını değerlendirmek için 
kullanılmaktadır. 
 
Ayrıca; 
 

- Proje aşamasındaki binalar için çeşitli tasarım alternatiflerinin enerji performanslarının 
karşılaştırılması, 

- Mevcut binaların enerji performansının standartlaştırılmış seviyesinin gösterilmesi, 
- Mevcut binalarda enerji ihtiyacının hesaplanması yolu ile enerji verimliliği tedbirlerinin 

uygulanması ve uygulanmaması durumlarının değerlendirilmesi, 
- Bina stokunu temsil edecek nitelikteki tipik binaların enerji kullanımlarının hesaplanması yolu 

ile bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte gelecekteki enerji kaynağı ihtiyacı konusunda 
öngörüde bulunulması, 

- Zaman içerisinde tanımlanan bileşenlerden milli bileşen kütüphanesi oluşturma gibi ulusal veri 
tabanlarının geliştirilmesi, 

 
gibi uygulamalarda da kullanılabilir. 
 
Hesaplama yöntemi, bina enerji performansını değerlendirirken; 
 

- Binaların ısıtılması ve soğutulması için ihtiyacı olan net enerji miktarının hesaplanmasını, 
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- Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne 
alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini, 

- Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini, 
- Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan sure ve 

günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin 
hesaplanmasını, 

- Sıhhi (kullanım) sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını, 
- Bina enerji ihtiyacının ne kadarının yenilenebilir enerji kaynağından karşılandığının 

hesaplanmasını, 
 

kapsamaktadır [7]. 
  
Yarı dinamik (quasi-dynamic) metot kullanılarak geliştirilen ve Resmi Gazetede yayımlanarak şeffaf bir 
şekilde ulusal/uluslararası uzmanların inceleme ve değerlendirmelerine açık hale getirilen Ulusal 
Hesaplama Yönteminin kullanımı ile üretilmesi hedeflenen Enerji Kimlik Belgesi’nin izlenmesi, konuyla 
ilgili veri tabanın oluşturulması, EKB uzmanlarının takibinin sağlanabilmesi için BEP-TR yazılımı 
geliştirilmiş ve eğitici kuruluşlardan aldıkları eğitimler sonucunda EKB Uzmanları sisteme dahil 
edilerek EKB üretilmesi sürecine başlanılmıştır. 
 
 
 
 
3. ENERJİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENMESİ 
 
Enerji kimlik belgesi bir binanın; 
 
- Yıllık metrekare başına ne kadar enerji tükettiğini, 
- Ne kadar karbondioksit salımına sebep olduğunu ve buna bağlı olarak  
- Enerji sınıfının ne olduğunu  
 
gösteren bir belgedir. Yani, binalarımızın ısıtma, soğutma, sıcak su, aydınlatma ve havalandırma gibi 
enerji tüketen parametrelerden hangisinde iyi, hangisinde kötü durumda olduğunu gösteren EKB, 
gelecekte binalarımızı satın alırken veya kiralarken de en önemli parametrelerden bir tanesi olacaktır.  
 
Dolayısıyla, EKB düzenlenmesi ve geçerlilik süresince kontrol edilebilir, denetlenebilir niteliğe sahip 
olmalıdır.  
 
Avrupa Birliği üye ülkelerinin bazılarında olduğu (bina stokunun ciddi oranına sahip olan konutlardaki) 
gibi bina fiziğinin ve mekanik/elektrik sistemlerin dikkate alınmaksızın sadece fatura bilgileri üzerinden 
üretilen kullanıcı alışkanlıklarına bağlı olmasından dolayı kontrol edilemez ve denetlenemez bir yapıya 
sahip EKB uygulamasının anlamlı olmayacağı gerçeğinden ülkemizde; 
 

- EKB’lerin ve EKB Uzmanlarının merkezi bir sistemde kayıt altına alınması, tüm uzmanların 
aynı programı ve aynı veri tabanını (iklimsel, yapı malzemeleri vb.) kullanması, 

- Tüm üretilen EKB’lerin ve EKB üretilen bina bilgilerinin bir veri tabanında biriktirilmesi, 
dolayısıyla bina sayısını dahi net olarak bilemediğimiz ülkemizde bu konuya özel bir veri 
tabanının oluşması, 

- Şikayet üzerine veya rastgele EKB veya EKB uzmanı denetim ve kontrollerinin yapılabilmesi 
 
hedeflenmiştir. Bu amaçlara hizmet etmesi amacıyla BET-TR yazılımı geliştirilmiştir.  
 
2011 yılından günümüze kadar uygulamada bulunan BEP-TR yazılımının özellikle sektör geri 
beslemeleri ve gelişen teknoloji ile ikinci nesil yazılımı Bakanlık tarafından hazırlatılmış, test sürecinin 
tamamlanmasından sonra BEP-TR II olarak uygulamada yer alması beklenilmektedir. 
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4. ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Enerji tüketimini asgari seviyeye indirgemeyi hedefleyen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 
çerçevesinde; 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği gereğince, 2011 yılından sonra inşa edilen binalara yapı kullanma izin 
belgesi alınabilmesi için EKB zorunlu hale getirilmiştir. 
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin bir çıktısı olan EKB ile binaların enerji performansının 
seviyesi görülebilmektedir. 
 
Binanın enerji performansı; binanın standart kullanımının getirdiği farklı ihtiyaçları karşılamak üzere, 
fiili olarak harcanan veya harcanacağı tahmin edilen, ısıtma, sıcak su, soğutma, havalandırma, 
aydınlatma ve diğer bazı ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili hizmetler için harcanan enerji miktarı olarak 
tanımlanmaktadır. 
 
Bu enerji miktarı; yalıtım, teknik ve tesisatla ilgili özellikler, iklim özelliklerine bağlı tasarım ve 
konumlanma, güneşe maruz kalma ve çevredeki yapıların etkisi, kendi enerjisini üretme ve iç mekân 
iklimi gibi enerji talebini etkileyen diğer faktörleri de dikkate alarak hesaplanır.  
 
Ancak ülkemizde binalardaki enerji performansını arttırıcı en etkili unsur olarak yalıtım uygulaması ön 
plana çıkmaktadır. EKB ile birlikte, mevcut binaların da ısı yalıtımlı hale getirilmesinde ciddi artışlar 
kaydedilmektedir. 
 
Bilindiği üzere ülkemizde, bina sektörü nihai enerji tüketiminde %37 ile en fazla paya sahip sektör 
olarak yer almaktadır. Bu yüksek paya karşılık binalarda enerji verimliliği son yıllar haricinde 
neredeyse hiç dikkate alınmamıştır. TÜİK verilerine göre ülkemizde yaklaşık 19.500.000 konut 
bulunmakta olup, bu konutların yaklaşık %15’i en etkin yöntem olan ısı yalıtımına sahiptir. Yani 
16.575.000 konutun ısı yalıtımı dahi bulunmamaktadır. 
 
Bina enerji performansının seviyesini gösterir bir belge olarak önem taşıyan ve bu nedenle ülke 
genelinde bina sahipleri tarafından gittikçe benimsenen EKB uygulamasının binalardaki enerji 
verimliliğine etkileri; 

- Türkiye genelinde EKB düzenlenmesinde hızla artan bir eğilim söz konusudur [Grafik 1.].  

 
Grafik 1. Yıllara göre üretilen EKB dağılımı [8]. 

 
 
 
 
 
 
 

31.12.2016 tarihi itibarıyla 
Toplam EKB Sayısı: 480.981 
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EKB SONRASI 

- EKB uygulaması ile enerji verimliliği ve enerji tasarruf konularında toplumsal farkındalık 
oluşturulmuş, bu sayede mevcut binaların ısı yalıtımlı hale getirilmesi hızlanmıştır. EKB 
uygulaması öncesini kapsayan 2006-2009 yılları arası binalarda kullanılan ısı yalıtım 
miktarındaki (m3/yıl) ortalama yıllık artış %4 seviyesinde iken, EKB uygulaması sonrasını 
kapsayan 2010-2013 yılları arasında bu değer %25 düzeyine ulaşmıştır [Grafik 2.]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grafik 2. Yalıtım malzemesinin yıllara göre üretim dağılımı. 
 

- 31/12/2016 yılı itibarıyla üretilen 480.781 adet EKB’nin enerji sınıfına göre dağılımları 
aşağıdaki Tablo 1.’da verilmektedir. Tablo 1. İncelendiğinde;  

a. Mevcut binaların büyük çoğunluğunda ısı yalıtımına bile sahip olmayan ortalama bina 
stokumuza göre; 

i. %66,65’ini kapsayan C sınıfında %20-%40 arasında,  
ii. %32,17’sini kapsayan B sınıfında %40-%60 arasında,  
iii. %0,35’inini kapsayan A sınıfında %60’ın  

üzerinde verimliliğin sağlandığı görülmektedir.  
b. Ülkedeki tüm binaların EKB almaları durumunda aynı yüzdesel oranların sağlandığı 

varsayımı yapılacak olursa mevcut bina stokumuza göre yıllık ortalama 20 Milyar 
TL’lik verimlilik sağlanacak olup mevcut binaların iyileştirilmesi sürecinde istihdam ve 
işgücü de eklendiğinde bu rakam daha da artacaktır.  

 
Tablo 1. Enerji sınıfına göre EKB dağılımları [8]. 

Sınıf Sayısı  % Yüzdesi 
A Sınıfı 1684 0,35 
B Sınıfı 154728 32,17 
C Sınıfı 320594 66,65 
D Sınıfı 2599 0,54 
E Sınıfı 601 0,12 
F Sınıfı 327 0,07 
G Sınıfı 446 0,09 

TOPLAM 480981 100 
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EKB uygulamasının ülke açısından birden fazla faydasının olacağı görülmektedir. 2013’te birincil 
enerji ihtiyacında ithal kaynakların oranı %73,5 olan ülkemizde bina sektöründeki verimlilik 
potansiyelimiz değerlendirildiğinde tasarımcıdan, uygulamacıya, müteahhitten bina kullanıcısına kadar 
bilinçlendirilmeye ihtiyacımız vardır. Binalarımız konforlu ve yaşam standardı yüksek hale gelirken 
enerji tüketimlerimiz azalabilecektir. 
 
Bina kullanıcıları açısından bakıldığında ise EKB bilinç oluşturulması için bir araçtır. Beyaz eşyadaki 
enerji etiketlemesi ile gelişen bilinç, bina kullanıcıları içinde oluşması, alım satım ve kiralamada EKB 
aranması önemli hale gelmiştir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
EKB uygulaması binaların alım satım ve kiralamalarında aranacak belge haline gelecek olmasından 
dolayı; 
 

- Kayıt altına alınması, 
- Denetim ve kontrollerin sadece EKB için değil EKB Uzmanları içinde geliştirilmesi,  
- Tasarımcıların, uygulamacıların ve müteahhitlerin bina konforunu sağlarken enerji verimliliği 

ve binanın enerji performansını ön planda tutmaları, 
- Bina tasarım ve yapım aşamalarında görev alanların enerji verimliliği açısından bilinçli ve 

eğitimli olmaları, 
gerekmektedir. 
 
EKB düzenleme aracı olarak kullanılan BEP-TR yazılımının da;  
 

- CAD tabanlı geometri verilerini okuyabilen, 
- Masaüstü çalışılabilen, 
- Piyasadaki benzer programlardan veri alabilen (xml formatı), 
- Hesaplamaların merkez sunucu üzerinden kayıt altına alınabilen, 
- Modüler yapıda olan, 
- Merkez sunucuda verilerin kayıt altına alınmasına imkan sağlayan, 
- EKB ve EKB Uzman kontrol ve denetimlerinde sistemdeki veri bankasının kullanılmasına 

imkân sağlayan, 
 
yapıda geliştirilen ikinci versiyonunun kullanıcılar tarafından geri beslemeler ile daha da geliştirilerek 
uluslararası alanda örnek bir yapıya kavuşturulması için Bakanlık tarafından yapılan çalışmaların hız 
kesmeden devam etmesi bu sektörde rol alan başta 12000’i aşan EKB Uzmanları ve tüm yapı sektörü 
için önemli olduğu gibi asıl fayda bina kullanıcıları olan tüm ülkemiz ve geleceğimiz için olacaktır. 
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Yusuf YILDIZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Enerji talebinin sürekli artması, fosil kaynakların kısıtlı olması, çevresel sorunlar gibi nedenler ve enerji 
tüketiminde yaklaşık %35-%40’lık bölümün yaşam alanlarındaki konfor koşullarının sağlanabilmesi için 
harcanması, enerji verimli bina tasarımını zorunlu kılmaktadır.  
 
Binalarda enerji tüketimini ve çevresel sorunları azaltmak amacı ile Avrupa Birliği ülkelerinden 
başlamak üzere giderek yaygınlaşan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği kapsamında, çeşitli 
standart ve düzenlemeler ile yaklaşık sıfır enerjili bina tasarım parametrelerinin oluşturması söz 
konusudur.   
 
Çalışmada özellikle soğuk iklim bölgesinde yer alan pasif bina uygulamasına öncülük eden 
Kranichstein-Darmstadt ve Hannover’de bulunan Kronsberg Yerleşimi ile sıfır emisyonlu yerleşim 
olarak anılan zero:e park uygulamaları, yapı kabuğu kuruluşu, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
mimariye entegre edilmesi açılarından ele alınmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, Pasif bina, Yaklaşık sıfır enerjili bina.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy-efficient building design is a necessity for the continual increase in energy demand, the limited 
availability of fossil resources, environmental problems, and the expenditure of about 35-40% of 
energy consumption to ensure comfort conditions in living spaces. 
 
Within the context of the Building Energy Performance Regulation it is aimed to reduce energy 
consumption in buildings and environmental problems and to create various standards and regulations 
for zero energy buildings starting from European Union countries.  
 
The study focuses on the passive houses in Kranichstein-Darmstadt, Kronsberg and the zero-e park 
settlement in Hannover, which lead to the passive building practice in the cold climate region, with 
high insulated building shell and integration of renewable energy resources. 
 
Key Words: Energy efficiency, Passive house, Nearly zero energy building 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Avrupa Birliği ülkelerinde binalar sektörünün enerji tüketimindeki payı yaklaşık %40 düzeyindedir ve 
enerji verimliliği bağlamında enerji tasarruf potansiyelinin en az %20 oranında olduğu belirtilmektedir. 
AB’nin yürüttüğü binalarda enerji verimliliği politikası incelendiğinde, sınırlı olan enerji arzının güvenli 

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

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

zero-energy house 

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

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

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

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

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

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

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

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

   
 

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

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

    
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Spesifik ısıtma ihtiyacı 
veya spesifik ısıtma yükü 

≤ 15 kWh/m2.yıl 
10 W/m2 

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

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

PASİF EVLER İÇİN 5 TASARIM İLKESİ 

 Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 



  _____________________ 557 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

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

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

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

 
 
 

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

    
 

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

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

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

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

  
 

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

(T. Göksal Özbalta arşivi) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

↵    
 

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

  
 

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

      
 

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

 

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

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

 

 
 

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

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

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

 

 
 

ZEMİN DÖŞEMESİ  
 

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

 

 
 

ÇATI KURULUŞU  
 

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

BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ 
 
 

Ece KALAYCIOĞLU 
A. Zerrin YILMAZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
2010 yılında yayınlanan Avrupa Birliği Direktifi EPBD 2010/31/EU, enerji performansı analizlerine 
maliyet kavramını eklemiş ve üye ülkelerde 2020’den itibaren, yeni yapılacak tüm binaların yaklaşık 
sıfır enerji binası olmasını zorunlu kılmıştır. Avrupa Birliği’ne aday üye olan ülkemizde de, yapılan 
araştırma çalışmaların yanı sıra, binalarda enerji perfornası yönetmeliği ve bina enerji sertifikasyon 
sistemleri uygulamaya girmiştir. Ancak, yaklaşık sıfır enerji binaları hedefi ve buna bağlı olarak karbon 
salımlarında azaltım elde etme hedefleri, yenilenebilir enerji sistemleri gibi, yüksek maliyetli 
uygulamaları gerekli kılabilmektedir. Her ne kadar Avrupa Konseyi (European Commission) ‘nin 
önerdiği bina enerji verimliliği hesap metodu ‘global maliyet’ kavramını içerse de, yüksek yatırım 
maliyetleri bina uygulama aşamalarında problem olabilecektir. Bu çalışmada, maliyetler ve maliyete 
bağlı sektörel engeller gözetilerek binalarda mümkün olabilecek en yüksek enerji verimliliğine 
odaklanılmıştır. Bu sebeple, yaklaşık sıfır enerji seviyesi tanımının, daha ileri enerji verimliliği önlemleri 
uygulayabilmek adına, bina seviyesinden yerleşim seviyesine taşınması önerilmiştir. Bu önlemler 
arasında, enerji taşıma kayıplarını azaltacak şekilde bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ve yine 
bölgesel yenilenebilir enerji sistemleri sıralanabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bina Enerji Verimliliği, Yaklaşık Sıfır Enerji Bina, Bölgesel Enerji Sistemleri.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
European Union Directive 2010/31/EU (EPBD Recast) has introduced the cost considerations into the 
energy performance calculations and has obliged the Member States (MS) that by the end of 2020 all 
new buildings should be nearly zero energy buildings. In our country, which is a candidate to Europen 
Unione, building energy performance regulation and building energy certification system is already on 
use. On the other hand, reaching nearly zero energy level buildings and dependently the decrease in 
carbon emissions may require high-cost measures, such as renewable energy systems. Even though 
the proposed energy efficiency calculation method by European Commission uses the ‘global cost’, 
high investment costs may cause a conflict in building construction phases. This paper focuses on the 
highest possible energy saving for building sector while considering the costs and market barriers. For 
this purpose, nearly zero energy level definition is proposed to be carried to district level to be able to 
introduce further energy efficiency measures, such as district heating/cooling systems diminishing the 
heat losses from region to smaller district area and district level renewable energy system additional to 
in-situ systems.  
 
Key Words: Building Energy Efficiency, Nearly Zero Energy Building, District Energy Systems. 
 
 
 
 

An Approach to Obtain Maximum Decrease in Energy Efficiency and Carbon Emissions in a Case Green Settlement 
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1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde ve dünya genelinde, enerji tüketiminin büyük bir payının binalardan kaynaklandığı 
gözönünde bulundurularak, bina enerji performansı konusunda bir çok çalışma yapılmaktadır. Son 
yıllarda ülkemizde de, akademik çalışmaların yanısıra, binalarda enerji perfornası yönetmeliği ve 
sertifikasyon sistemleri yayınlanmıştır.  Bu çalışmanın amacı ise, bina ölçeğinde elde edilen enerji 
performansı artışı ve buna bağlı karbon salımı azaltım değerlerinin yerleşim ölçeğinde 
değerlendirilmesi ve yerleşim ölçeğini de kapsayacak enerji tüketimi iyileştirme senaryoları geliştirerek, 
enerji tüketimini maksimum düzeyde azaltacak yöntemlerin araştırılmasıdır. Bu amaçla, Eskişehir 
ikliminde örnek bir yeşil yerleşim senaryosu geliştirilmiş ve bu yerleşimde yer alacak binaların ilk 
aşamada tekil olarak enerji performansları iyileştirilmiştir. Sonraki aşamada ise bölgesel ısıtma, 
soğutma sistemleri, yenilenebilir sistemler ve atık ısı kullanımı potansiyelleri üzerinde analizler 
yapılmıştır. 
 
 
 
 
2. YÖNTEM 
 
Avrupa Birliği direktifi EPBD 2010/31/EU [1], binalarda enerji performansı hesaplamalarında maliyet 
optimum enerji seviyesi ve yaklaşık sıfır enerji seviyesi tanımlarını getirmiştir. Direktif’te yapılan tanıma 
göre, maliyet optimum enerji seviyesi, bina için önerilen enerji performansını artıracak çözümlerden, 
binanın ekonomik ömrü süresince en düşük maliyete sahip olan çözümdür. Söz konusu maliyetlere, 
binanın enerji tüketimini etkileyecek yatırımların ilk yatırım, bakım ve onarım maliyetleri ile enerji 
tüketim maliyetleri dahil edilmiştir. Yaklaşık sıfır enerji seviyesi ise bina enerji tüketiminin “0” a en 
yakın olduğu yüksek performanslı durumu tanımlamaktadır. Bu seviyeye ulaşmak için yenilenebilir 
enerji sistemlerinin kullanılması kaçınılmazdır. Ancak bu durumda artan maliyetler, binalarda bu 
seviyeye ulaşabilmek üzere sınırlayıcı olmaktadır. Buna rağmen direktifte, üye ülkelerde 2018 yılından 
itibaren yeni yapılan kamu binalarının ve 2020 yılından itibaren ise tüm yeni yapılan binaların yaklaşık 
sıfır enerji seviyesinde olması zorunlu hale getirilmiştir.  
 
Avrupa Enerji Etkin Ekonomi Konseyi tarafından Mayıs 2011’de yayınlanan Maliyet Optimum Bina 
Performans Gereksinimleri [2] dokumanında, referans binaların belirlenmesi, enerji tüketimleri ve 
karbon salımı hesapları ile önerilen yaşam dönemi maliyeti hesaplama modelleri  açıklanmıştır. Bu 
çalışmada önerilen bu yöntem ve EN 15459 Standardında [3] açıklanan global maliyet hesaplama 
yöntemi kullanılmıştır. 
 
Örnek yeşil yerleşimde enerji performansı analizi yapılan binalar, ticari ve konut ünitelerinin karma 
olarak yer aldığı karma konut binaları, ofis binaları ve küçük sanayi/data center binalarıdır. Çalışmanın 
ilk aşamasında her bir bina türü için, bina kabuğu ve diğer mimari sistemler ile elektrik ve mekanik 
sistemleri ülkemiz standartlarına uygun şekilde tasarlanmış referans binalar belirlenmiştir. Aşağıdaki 
Şekil 1, 2 ve 3’te her bir bina türünün geometrik modeli gösterilmektedir. Konut binası, toplamda 2 
bodrum ve 8 zemin üstü kattan oluşmaktadır. Temel olarak her katında 4 daire bulunmakta beraber, 
bazı katlarda 3 veya 2 daire bulunmakta ve bazı bağımsız bölümler ofis veya home-office olarak 
kullanılmaktadır. Ofis binası 2 bodrum kat ve 10 zemin üstü kattan oluşmaktadır ve ofis kat planı 
çekirdek planlı olarak kabul edilmiştir. Sanayi binası 1 bodrum kat, 3 ofis-yönetim katından oluşmakta, 
ayrıca 3 kat yüksekliğinde üretim/data center alanı yer almaktadır. 
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Şekil 1. Konut Binası Geometrik Modeli 

 
Şekil 2. Ofis Binası Geometrik Modeli 

 

 
Şekil 3. Sanayi / Data Center Binası Geometrik Modeli 

 
Referans binaların bina kabuğuna ilişkin kriterler TS 825 standardına [4] uygun olarak kabul edilmiştir. 
Konut binalarının kullanım zaman takvimleri aydınlatma ve elektrikli ekipman kaynaklı enerji tüketim ve 
iç kazanç değerleri, 113M596 numaralı TÜBİTAK projesi araştırma sonuçlarından [5] çalışmadan 
alıntılanmıştır. Ofis binası kullanıcı ve buna bağlı elektrikli ekipman yoğunluğu BEP-TR referans bina 
tanımlama dokümanında belirtilen çok yoğun ofis kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir. Ofis binası 
aydınlatma güç yoğunlukları ise ASHRAE 90.1 2007 standardı [6] 10. Bölümde yer alan mahal 
fonksiyonlarına göre aydınlatma güç yoğunlukları tablosundan seçilmiştir. Sanayi binası, yönetim ofisi 
kısmı ve üretim/data center alanından oluşmaktadır. Ofis tarafı için, ofis binası kriterleri ile aynı 
kabuller yapılmıştır. Üretim/Data center alanının, ekipman yoğunluğunun ve buna bağlı iç kazançların 
çok yüksek olduğu varsayımı ile iç kazançlar belirlenmiştir. Aydınlatma güç yoğunluğu için yine 
ASHRAE 90.1 2007 standardı [6] kullanılmıştır. Konut binasının ısıtma sistemi, binalarda enerji 
performansı yönetmeliğine uygun olarak merkezi kazana bağlı radyatör olarak belirlenmiş ve bağımsız 
split-klimalar soğutma için kullanılmıştır. Ofis ve sanayi/data center binalarında, ülkemizde mevcut bir 
standart bulunmadığından, referans bina mekanik sistemleri, ASHRAE 90.1 2007 standardı [6] Ek G 
bölümüne göre kararlaştırılmıştır. Buna göre ofis binasında her katta hizmet eden bağımsız değişken 
debili klima santralleri ve bunların bağlı olduğu doğalgazlı kazan ve su soğutmalı çiller sistemi (sistem 
7) bulunmaktadır. Sanayi binasında ise, ofis tarafında yine her kata hizmet eden bağımsız değişken 
debili klima santralleri (sistem 5) ve üretim alanında ise, iç yükleri farklı olduğundan sistem 3 
bulunmaktadır. 
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Referans binalar belirlendikten sonra ise Maliyet Optimum Bina Performans Gereksinimleri [2] 
dokümanında belirtildiği üzere, her bir bina türü için, çeşitli enerji performansı iyileştirme önlemleri 
geliştirilmiştir. Enerji performansı iyileştirme önlemleri, bina kabuğu yalıtım kalınlığı, pencerelerde U 
değeri, güneş ısı geçirgenliği ve güneş ışığı geçirgenliği değerleri farklı camlar, bina hava 
sızdırmazlığını artırmak üzere farklı doğramalar, aydınlık seviyelerinin korunması şartı ile enkandesan, 
floresan ve led aydınlatma sistemleri, iç, dış ve otomasyona bağlı farklı gölgeleme stratejileri, doğal 
havalandırma stratejileri, mekanik havalandırma ile birlikte çalışan hibrid havalandırma sistemi, farklı 
cephelerde farklı saydamlık oranları, yüksek verimli mekanik cihazlar, yerden ısıtma, fancoil, vrv gibi 
farklı mekanik sistemler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içermektedir. Her bir bina türü için farklı 
önlemler ve bu önlemlerin bir araya gelerek oluşturduğu önlem paketleri için hem enerji performansı 
hem de ilk yatırım maliyetleri ile yaşam dönemi işletme maliyetlerini birlikte değerlendiren global 
maliyetleri de hesaplanmıştır. Binaların ekonomik ömür süreleri ise konut binalarında 30, konut dışı 
binalarda ise 20 yıl kabul edilmiştir. Bu sayede, en düşük yaşam dönemi enerji maliyetine sahip olan 
önlem paketi “maliyet optimum bina” ve birincil enerji tüketim değeri en düşük bina ise “yaklaşık sıfır 
enerji bina” olarak belirlenmiştir. 
 
Çalışmanın ikinci aşamasında ise yerleşimde yer alacak binaların tamamının yaklaşık sıfır enerji bina 
olduğu var sayılarak bölgesel enerji ihtiyacı belirlenmiştir. Kullanılabilecek yenilenebilir enerji sistemleri 
de hesaba katılarak bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri için de farklı senaryolar geliştirilmiştir. Her 
bir senaryo için yine birincil enerji tüketim değerleri ve global maliyetler hesaplanarak “maliyet 
optimum” ve “yaklaşık sıfır enerji” durumları belirlenmiştir. 
 
 
 
 
3. HESAPLAMALAR 
 
Örnek yerleşimde yer alacak binalara ait birim maliyetler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı 
yapı yaklaşık birim maliyetlerine [7] uygun olarak kabul edilmiş ve  ilk yatırım maliyetleri de yine 
Bakanlığın yayınladığı inşaat ve tesisat birim fiyatları [8] kullanılarak hesaplanmıştır. Yayınlanan 
fiyatlar arasında yer almayan, gölgeleme elemanları, su soğutmalı çiller, kojenerasyon gibi bazı 
kalemler için piyasa fiyatları kullanılmıştır. Enerji performansı hesaplamalarında EnergyPlus 
simülasyon programı kullanılmıştır.  
 
Tablo 1 ve Tablo 2 ‘de konut binasının referans bina ve hesaplamalar sonucu belirlenmiş maliyet 
optimum ve yaklaşık sıfır enerji binaları enerji tüketim ve maliyet karşılaştırmaları yer almaktadır. 
Birincil enerji tüketim değerlerine göre, referans bina ile karşılaştırıldığında, maliyet optimum bina 
iyileşme oranı %36 ve yaklaşık sıfır enerji bina iyileşme oranı %55 olmaktadır. İlk yatırım 
maliyetlerinde artış olmakla beraber, global maliyetler, yani 30 yıllık maliyetler, her iki durumda da 
referans binanın altında kalmaktadır. 
 

Tablo 1. Konut Binası Referans, Maliyet Optimum ve Yaklaşık Sıfır Enerji Durumları Yıllık Enerji 
Tüketim Değerleri 

 
 Referans Durum Maliyet Optimum Yaklaşık Sıfır Enerji 
 Elektrik 

[kWh/m2-y] 
Doğalgaz 

[kWh/m2-y] 
Elektrik 

[kWh/m2-y] 
Doğalgaz 

[kWh/m2-y] 
Elektrik 

[kWh/m2-y] 
Doğalgaz 

[kWh/m2-y] 
Isıtma 0.06 49.10 0.06 25.48 0.00 12.66 

Soğutma 6.25 0.00 5.62 0.00 4.43 0.00 
Aydınlatma 8.17 0.00 4.90 0.00 3.97 0.00 
Ekipmanlar 26.31 0.00 26.31 0.00 26.31 0.00 
Diğer HVAC 5.75 0.00 4.82 0.00 1.70 0.00 

Toplam 46.54 49.10 41.66 25.48 38.74 12.66 
Birincil Enerji 

Toplam 
109.83 49.10 98.32 25.48 91.42 12.66 

158.93 123.8 104.08 
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Tablo 2. Konut Binası Referans, Maliyet Optimum ve Yaklaşık Sıfır Enerji Durumları Karşılaştırma 
 

 Referans Maliyet Optimum Yaklaşık Sıfır Enerji 
Birincil Enerji Tüketimi 

(Ekipmanlar Hariç) 
 [kWh/m2-y] 

96.83 61.69 43.57 

İyileşme Oranı [%] - 36.29 55.00 
Global Maliyet  [TL/m2] 288.68 236.95 261.25 

İlk Yatırım Maliyeti  [TL/m2] 94.71 98.16 128.09 
İlk Yatırım Maliyet Farkı  [%] - + 3.5 % + 26 % 

 
Aşağıda verilen Şekil 4, konut binası için çalışılan tüm enerji performansı iyileştirme önlem paketlerinin 
her biri için hesaplanmış birincil enerji tüketim değerleri ile global maliyetleri bir grafik üzerinde 
göstermektedir. Bu grafikten okunabileceği üzere, en düşük glonal maliyete sahip paket (P35) maliyet 
optimum çözüm ve en düşük birincil enerji tüketim değerine sahip paket (P54) ise yaklaşık sıfır enerji 
çözümü olarak kabul edilmektedir. Şekil 5’te ayrıca tüm paketlerin birincil enerji tüketim değerleri ve 
Şekil 6’da ise her bir paketin global maliyetleri, ilk yatırım maliyetleri ile birlikte karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. Konut Binası Tüm İyileştirme Paketleri Birincil Enerji ve Global Maliyetler Grafiği 
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Şekil 5. Konut Binası Tüm İyileştirme Paketleri Birincil Enerji Tüketimleri 
 
 
 

 
 

Şekil 6. Konut Binası Tüm İyileştirme Paketleri Global ve İlk Yatırım Maliyetleri Karşılaştırma 
 
Tablo 3 ve Tablo 4 ‘te ofis binasının referans bina ve hesaplamalar sonucu belirlenmiş maliyet 
optimum ve yaklaşık sıfır enerji binaları enerji tüketim ve maliyet karşılaştırmaları yer almaktadır. 
Birincil enerji tüketim değerlerine göre, referans bina ile karşılaştırıldığında, maliyet optimum bina 
iyileşme oranı yaklaşık %40 ve yaklaşık sıfır enerji bina iyileşme oranı yaklaşık %50 olmaktadır. Ofis 
binası maliyet optimum durumda, referans bina ile karşılaştırıldığında ilk yatırım maliyetlerinde %7 lik 
bir azalma olmakta, ancak yaklaşık sıfır enerji durumda %19 luk bir artış olmaktadır. Global 

Maliyet Optimum 

Yaklaşık 
Sıfır 
Enerji 
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maliyetlere bakıldığında, yani 20 yıllık maliyetler baz alındığında, her iki durum da referans binanın 
altında kalmaktadır. 
 
Tablo 3. Ofis Binası Referans, Maliyet Optimum ve Yaklaşık Sıfır Enerji Durumları Yıllık Enerji 
Tüketim Değerleri 

 
 Referans Durum Maliyet Optimum Yaklaşık Sıfır Enerji 
 Elektrik 

[kWh/m2-y] 
Doğalgaz 

[kWh/m2-y] 
Elektrik 

[kWh/m2-y] 
Doğalgaz 

[kWh/m2-y] 
Elektrik 

[kWh/m2-y] 
Doğalgaz 

[kWh/m2-y] 
Isıtma 0.00 20.68 4.08 0.00 3.36 0.00 

Soğutma 7.23 0.00 25.71 0.00 21.44 0.00 
Aydınlatma 18.81 0.00 5.08 0.00 3.66 0.00 
Ekipmanlar 32.36 0.00 32.36 0.00 32.36 0.00 
Diğer HVAC 39.35 0.00 9.88 0.00 9.17 0.00 

Toplam 97.75 20.68 77.12 0.00 70.00 0.00 
Birincil 
Enerji 

Toplam 

230.69 20.68 182.00 0.00 165.2 0.00 

251.37 182.00 165.2 

 
 

Tablo 4. Ofis Binası Referans, Maliyet Optimum ve Yaklaşık Sıfır Enerji Durumları Karşılaştırma 
 

 Referans Maliyet Optimum Yaklaşık Sıfır Enerji 
Birincil Enerji Tüketimi 

(Ekipmanlar Hariç) 
 [kWh/m2-y] 

175.00 105.63 88.83 

İyileşme Oranı [%] - 39.64 49.24 
Global Maliyet  [TL/m2] 473.27 345.65 348.34 

İlk Yatırım Maliyeti  [TL/m2] 125.24 115.87 149.40 
İlk Yatırım Maliyet Farkı  [%] - - 7.48 % + 19.29 % 

 
Aşağıda verilen Şekil 7, ofis binası için çalışılan tüm enerji performansı iyileştirme önlem paketlerinin 
her biri için hesaplanmış birincil enerji tüketim değerleri ile global maliyetleri bir grafik üzerinde 
göstermektedir. Bu grafikten okunabileceği üzere, en düşük glonal maliyete sahip paket (P65) maliyet 
optimum çözüm ve en düşük birincil enerji tüketim değerine sahip paket (P68) ise yaklaşık sıfır enerji 
çözümü olarak kabul edilmektedir. Şekil 8’de ayrıca tüm paketlerin birincil enerji tüketim değerleri ve 
Şekil 9’da ise her bir paketin global maliyetleri, ilk yatırım maliyetleri ile birlikte karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir. 
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Şekil 7. Ofis Binası Tüm İyileştirme Paketleri Birincil Enerji ve Global Maliyetler Grafiği 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 8. Ofis Binası Tüm İyileştirme Paketleri Birincil Enerji Tüketimleri 
 
 

Maliyet Optimum 

Yaklaşık 
Sıfır 
Enerji 
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Şekil 9. Ofis Binası Tüm İyileştirme Paketleri Global ve İlk Yatırım Maliyetleri Karşılaştırma 
 
Tablo 5 ve Tablo 6 ‘da sanayi/data center binasının referans bina ve hesaplamalar sonucu belirlenmiş 
maliyet optimum ve yaklaşık sıfır enerji binaları enerji tüketim ve maliyet karşılaştırmaları yer 
almaktadır. Birincil enerji tüketim değerlerine göre, referans bina ile karşılaştırıldığında, maliyet 
optimum bina iyileşme oranı %41 ve yaklaşık sıfır enerji bina iyileşme oranı yaklaşık %70 olmaktadır. 
Sanayi/data center binasının maliyet optimum ve yaklaşık sıfır enerji durumlarının her ikisinde de, 
referans bina ile karşılaştırıldığında ilk yatırım maliyetlerinde yüksek bir artış olmaktadır. Global 
maliyetlere bakıldığında ise, yani 20 yıllık maliyetler baz alındığında, yine de, her iki durum da referans 
binanın altında kalmaktadır. 
 
Tablo 5. Sanayi/Data Center Binası Referans, Maliyet Optimum ve Yaklaşık Sıfır Enerji Durumları 
Yıllık Enerji Tüketim Değerleri 

 
 Referans Durum Maliyet Optimum Yaklaşık Sıfır Enerji 
 Elektrik 

[kWh/m2-y] 
Doğalgaz 

[kWh/m2-y] 
Elektrik 

[kWh/m2-y] 
Doğalgaz 

[kWh/m2-y] 
Elektrik 

[kWh/m2-y] 
Doğalgaz 

[kWh/m2-y] 
Isıtma 0.00 74.75 0.00 20.81 0.00 21.17 

Soğutma 24.99 0.00 28.15 0.00 16.44 0.00 
Aydınlatma 32.88 0.00 22.72 0.00 4.77 0.00 
Ekipmanlar 264.28 0.00 264.28 0.00 264.28 0.00 
Diğer HVAC 76.7 0.00 38.41 0.00 19.43 0.00 

Toplam 398.85 74.75 353.56 20.81 304.93 21.17 
Birincil Enerji 

Toplam 
941.29 74.75 834.39 20.81 719.63 21.17 

1016.04 855.2 740.8 
 

Tablo 6. Sanayi/Data Center Binası Referans, Maliyet Optimum ve Yaklaşık Sıfır Enerji Durumları 
Karşılaştırma 

 
 Referans Maliyet Optimum Yaklaşık Sıfır Enerji 

Birincil Enerji Tüketimi 
(Ekipmanlar Hariç) 

 [kWh/m2-y] 
392.34 231.51 117.10 

İyileşme Oranı [%] - 40.99 70.15 
Global Maliyet  [TL/m2] 711.41 569.33 606.24 

İlk Yatırım Maliyeti  [TL/m2] 134.92 156.63 407.38 
İlk Yatırım Maliyet Farkı  [%] - + 16.1 % + 201.94 % 
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Şekil 10. Sanayi/Data Center Binası Tüm İyileştirme Paketleri Birincil Enerji ve Global Maliyetler 
Grafiği 

 
Şekil 10, sanayi/data center binası için çalışılan tüm enerji performansı iyileştirme önlem paketlerinin 
her biri için hesaplanmış birincil enerji tüketim değerleri ile global maliyetleri bir grafik üzerinde 
göstermektedir. Bu grafikten okunabileceği üzere, en düşük glonal maliyete sahip paket (P54) maliyet 
optimum çözüm ve en düşük birincil enerji tüketim değerine sahip paket (P59) ise yaklaşık sıfır enerji 
çözümü olarak kabul edilmektedir. Şekil 11’de ayrıca tüm paketlerin birincil enerji tüketim değerleri ve 
Şekil 12’de ise her bir paketin global maliyetleri, ilk yatırım maliyetleri ile birlikte karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 11. Sanayi/Data Center Binası Tüm İyileştirme Paketleri Birincil Enerji Tüketimleri 
 

Maliyet Otimum 

Yaklaşık 
Sıfır 
Enerji 
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Şekil 12. Sanayi/Data Center Binası Tüm İyileştirme Paketleri Global ve İlk Yatırım Maliyetleri 
Karşılaştırma 

 
Daha önce açıklandığı üzere, 2010 yılında yayınlanan AB Binalarda Enerji Performansı Direktifi’nin [1] 
2020 yılından itibaren tüm binaların yaklaşık sıfır enerji seviyesini sağlayacak şekilde tasarlanması ve 
inşa edilmesini zorunlu kıldığı düşünülürse, yapılan hesaplamalar sonucu, binaların yaklaşık sıfır enerji 
seviyesinde birincil enerji tüketim değerlerinin, mevcut standartlara uygun olarak tasarlanan referans 
binalara oranla %50 ila %70 arasında azaldığı görülmektedir.  
 
Enerji tüketimini daha da azaltmak ve artan maliyetleri bir miktar aşağı çekmek üzere, farklı bölgesel 
sistem alternatifleri için de benzer bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bunun için öncelikle, çalışılan bina 
tiplerini içerecek şekilde, örnek bir yerleşim birimi tasarlanmıştır. Yerleşim biriminde binaların 
yerleşimleri, yapılan gölge analizleri ile belirlenmiştir. Şekil 13’te görüldüğü gibi güneşin en düşük geliş 
açısına sahip olduğu kış aylarında bile binalar birbirlerini gölgelememektedir. Örnek yerleşim biriminde 
34 adet konut, 7 adet ofis ve 1 adet sanayi/data center binası yer almaktadır. Bölgesel sistemler için 
yapılan çalışmalarda bu rakamlar baz alınarak bölgesel sistem enerji talepleri belirlenmiştir.  Tablo 7 
bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri için çalışılan alternatifleri ve her bir alternatifin içerdiği sistemleri 
özetlemektedir. 
 

 
 

Şekil 13. Örnek Yerleşim Birimi Gölge Analizi 
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Tablo 7. Bölgesel Sistemler için Alternatifler 
 

 Kojenerasyon Kazan Çiller PV 
A 01 •    
A 02 •  •  
A 03 • •   
A 04 •   • 
A 05 •  • • 
A 06 • •  • 
A 07 • • •  
A 08 • • • • 

 
Yapılan çalışmada her bir alternatif için, öncelikle binaları da içeren bir ilk yatırım maliyeti 
hesaplanmış, daha sonra yine EN 15459 standardının [3] öngördüğü yöntemle yerleşim biriminin 
global maliyeti hesaplanmıştır. Bu hesaplamada, bölgesel sistemlerin ekonomik ömrü 20 yıl olarak 
belirlenmiştir. Doğalgaz ve elektrik birim maliyetleri, tekil bina hesaplarındaki değerlerle aynı kabul 
edilmiştir, ancak gerçek durumda bu maliyetlerin düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılan 
hesaplamalar sonucu, her bir alternatifin sahip olduğu global maliyetler ve birincil enerji tüketim 
değerleri Şekil 14’teki grafikte verilmiştir. Bu grafikteki referans durum, tüm binaların yaklaşık sıfır 
enerji seviyesinde inşa edilmesi ve bölgesel sistem kullanılmaması durumudur. 
 
Şekil 14’te görüldüğü üzere, Kojenerasyon ve kazan üniteleri içeren Alternatif 03, en düşük global 
maliyete sahip olan, yani maliyet optimum olan çözümdür. Kojenerasyon ve PV ünitelerini içeren 
Alternatif 04 ise, birincil enerji tüketimi en düşük, yani yaklaşık sıfır enerji olan alternatiftir. Bununla 
beraber, Alternatif 06, kojenerasyon, kazan ve PV ünitelerini içermekte ve birincil enerji tüketimi 
açısında Alternatif 04’e, global maliyet açısından da Alternatif 03’e çok yakın değerlere sahiptir. Bu 
nedenle pratik açıdan bu alternatif, örnek yerleşim birimi için seçilebilir. 
 

 
Şekil 14. Bölgesel Sistemler Global Maliyetleri ve Birincil Enerji Tüketimleri 

 
Her bir alternatif için, aynı zamanda geri ödeme süresi de hesaplanmış ve Tablo 8 de gösterilmiştir. 
Yine bu tabloya göre de, Alternatif 04 ve Alternatif 06 en düşük geri ödeme süresine sahip 
seçeneklerdir. 
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Tablo 8. Bölgesel Sistemler Alternatifleri Geri Ödeme Süreleri 
 

  İlk Yatırım Maliyeti 
[TL] 

Yıllık Enerji Maliyeti 
[TL] 

Yıllık Enerji Tasarrufu 
[TL] 

Geri Ödeme 
Süresi [Yıl] 

Referans 52,923,737.77 2,629,514.41 - - 
A01 61,375,017.72 1,940,414.92 689,099.49 2.82 
A02 61,478,257.69 1,964,153.91 665,360.50 2.95 
A03 58,487,327.72 1,951,923.14 677,591.27 2.88 
A04 63,628,345.72 1,708,131.34 921,383.07 1.85 
A05 63,731,585.69 1,731,722.52 897,791.89 1.93 
A06 60,740,655.72 1,719,639.56 909,874.84 1.89 
A07 58,590,567.69 1,975,662.14 653,852.27 3.02 
A08 60,843,895.69 1,743,378.56 886,135.85 1.97 

 
Tablo 9, yerleşimdeki tüm binaların, mevcut standartlara uygun olarak tasarlandığı/inşa edildiği 
referans durum, yaklaşık sıfır enerji seviyesinde tasarlandığı/inşa edildiği durum ve bölgesel sistem 
olarak Alternatif 06’nın seçildiği durumun birincil enerji tüketimleri ve karbon salımları açısından bir 
karşılaştırmasını sunmaktadır.  
 
Tablo 9. Yerleşim Alternatifleri Karşılaştırma 

 
Tekil Binalar Referans 

Durum 
Tekil Binalar Yaklaşık Sıfır 

Enerji Durumu 

Yaklaşık Sıfır Enerji Binalar 
ve Bölgesel Sistem Alternatif 

06 

 
Elektrik 
Tüketimi 

Doğalgaz 
Tüketimi 

Elektrik 
Tüketimi 

Doğalgaz 
Tüketimi 

Elektrik 
Tüketimi 

Doğalgaz 
Tüketimi 

Enerji 
Tüketimi 

[kWh/m2-y] 
41.30 39.22 21.59 8.16 11.74 16.36 

Birincil Enerji  
 [kWh/m2-y] 97.47 39.22 50.95 8.16 27.71 16.36 

Toplam 
Birincil Enerji 
 [kWh/m2-y] 

136.69 59.11 44.07 

Birincil Enerji 
Tüketimi 

İyileşme Oranı 
- 56.75 % 67.76 % 

CO2 Salımı 
[kg] 7,909,091.39 4,017,102.44 4,134,558.91 835,786.74 2,248,250.19 1,675,670.47 

Toplam CO2 
Salımı [kg-y] 11,926,193.83 4,970,345.65 3,923,920.67 

Toplam CO2 
Salımı [kg/m2-

y] 
38.42 16.01 12.64 

CO2 Salımı 
İyileşme Oranı - 58.32 % 67.10 % 

 
Tablodan görüldüğü gibi, bölgesel ısıtma-soğutma sistemleri kullanılmayıp, sadece binaların yaklaşık 
sıfır enerji seviyesine çekilmesi ile, toplamda %57 oranında birincil enerji tasarrufu sağlanmaktadır. 
Karbon salım miktarı ise yerleşimin tamamında yıllık yaklaşık 12 milyon kg ‘dan 5 milyon kg’a 
çekilebilmekte, yani %58 iyileşme sağlanmaktadır. Yaklaşık sıfır enerji binalardan oluşan bu örnek 
yerleşim, ayrıca bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ile desteklendiğinde, birinci enerji tüketimindeki 
azalma yaklaşık %68 ‘e çıkmakta ve yıllık karbon salımı da yaklaşık 4 milyon kg’a düşmektedir. 
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SONUÇ 
 
Sonuçlar göstermektedir ki, her bir bina türü için maliyet optimum seviyelere bakıldığında, tasarım 
aşamasında alınan önlemler ile ilk yatırım maliyetlerini, referans durumla kıyaslandığında çok düşük 
oranlarda artırarak ve hatta bu çalışmada ofis binasında olduğu gibi referans durumun da altına 
düşerek, %35-40 oranında enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Binaların yaklaşık sıfır enerji 
seviyesine çekilmesi ile ilk yatırım maliyetleri artmakla beraber, ekonomik ömürleri süresince 
gerçekleşecek enerji bazlı maliyetler, her durumda referans durumun altında kalmakta ve enerji 
tasarruf oranı %55’in üzerine çıkmaktadır. Buna ek olarak, bölgesel ölçekte enerji performansı 
hesaplamaları ve alınacak önlemler ile enerji tasarruf %70 ‘lere yaklaşmakta ve global maliyetler 
azaltılabilmektedir. 
 
Bu çalışmada, yenilenebilir enerji sistemlerinin, hem binaların hem de bölgesel enerji sistemlerinin 
yaklaşık sıfır enerji seviyelerine ulaşmaktaki katkısı açıkça görülmektedir. Bu sistemlerin verimleri 
arttıkça ve ilk yatırım maliyetleri düştükçe, maliyet optimum seviyelerdeki çözümler arasında yer 
alacakları öngörülmektedir.  
 
Maliyet hesapları yapılırken, daha öncede belirtildiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İnşaat ve 
Tesisat Birim Fiyatları [8] esas alınmıştır, ancak bilinmektedir ki piyasa koşullarında ilgili bina 
kalemlerine ait fiyatlar değişkenlik gösterebilmektedir. Yapılan bazı testlerde, fiyat farklılığı, binaları 
maliyet optimum ve yaklaşık sıfır enerjilerine taşıyan çözümlerin farklılaşabileceğini göstermiştir. Bu 
nedenle söylenebilir ki, yapılacak hesaplarda esas alınan ilk yatırım maliyetlerinin önemi oldukça 
fazladır. 
 
Son olarak hesaplamalar sonucunda, binaları Avrupa Birliği Direktifi’nin zorunlu kıldığı yaklaşık sıfır 
enerji seviyelerinde inşa etmenin, enerji tasarrufuna, karbon salımının azaltımına ve global maliyetleri 
düşürmesindeki katkılarının yanısıra, ilk yatırım maliyetlerini artırdığı görülmektedir. İnşaat sektöründe, 
binaların yaklaşık sıfır enerji seviyesine çekilmesinde, bu noktada bir direnç oluşabileceği 
düşünülebilir. Bu nedenle, bu hedeflerin, devlet düzeyinde benimsenmesi, teşvik edilmesi ve Ulusal 
Eylem planında da belirtildiği gibi en kısa sürede hayata geçirilmesi gereklilik haline gelmektedir [9]. 
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Zerrin Yılmaz’ın enerji etkin tasarım, bina fiziği, yeşil bina, bina enerji simülasyonu ve enerji 
modelleme, iklimsel konfor, binalarda güneş enerjisi kullanımı ve yoğuşma kontrolü konularında ulusal 
ve uluslararası 100 den fazla yayını, ikisi halen devam etmekte olan ulusal ve uluslararası 
araştırmaları, yürüttüğü yüksek lisans ve doktora tezleri ve bu alanlarda uygulamaları bulunmaktadır. 
Binalarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı, bina enerji modelleme ve enerji 
etkin iyileştirme gibi alanlarda çeşitli ulusal ve AB projeleri dâhil uluslar arası projelerde çoğunlukla 
yönetici olarak yer almıştır. Bu alandaki CITYNET AB projesi Avrupa Komisyonu tarafından star 
projeler arasına alınmıştır. Binalarda Enerji Performansı hesaplama yöntemi araştırmasında BEP-TR 
hesaplama yönteminin net enerji hesaplama modülünü geliştiren grubun koordinatörlüğünü yapmıştır. 
Ayrıca, Türkiye için konutlara yönelik yeşil bina sertifikalandırma sisteminin oluşturulmasında, enerji 
verimliliği kredilerinin belirlenmesi ve farklı konut tipolojileri için referans binaların tanımlanması 
konusunda görev yapmıştır. Halen EPBD-Recast kapsamında AB ülkelerinde Referans Bina 
çalışmaları yapmak üzere kurulmuş TASK-FORCE1 ekibinin Türkiye’den davetli üyesi olarak görev 
yapmaktadır. 
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BİNA KABUĞUNDAKİ OPAK VE SAYDAM BİLEŞENLERİN 
ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ANALİZİ 

 
 

Uygur KINAY 
Yakup Erhan BÖKE 
Gülay KESKİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Çalışmaya göre; TS 825’te opak ve saydam bileşenler ile oluşturulan bina kabuğu için tavsiye edilen 
ısı transfer katsayısının; 

- bina tipolojisine farklılaştırılmalıdır. (Eğitim, sağlık, otel, ofis) 
- Mevcut bina enerji yüklerinin TS 825’te tavsiye edilen U değerleri ile  hesaplanması 

tasarımda sistemlerin kapasitelerinin yükselmesine sebep olmaktadır.  
- ısıtma ve soğutma yükleri, aydınlatma, havalandırma yüklerinin birbirleriyle dinamik 

ilişkileri göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır. 
- Yapı malzemelerinin ve yalıtım malzemelerinin ısı transfer katsayısı değeri iklim bölgesinin 

nem ve yalıtım değerlerine göre tanımlanmalıdır. Teorik hesaplama sonuçları gerçek 
duruma yaklaştırılabilir. 

 
Çalışmada; bina tabanı ve dış duvar içinvtavsiye edilen "U" değeri ve alternatif "U" değerlerinin,  enerji 
tüketimindeki değişkenliğinin analizi, yazılım koşturulmuştur.  toprak yüzey sıcaklığının 140C olarak 
kabul edilmiştir. Ayrıca saydam yüzey alanı ve enerji tüketimi etkisi incelenmiştir. Çalışmada, 
yönetmelikte tanımlanan enerji performans sertifikasının sınıfının belirlenmesinde referans bina yerine 
metrekare başına yıllık enerji tüketimini (kWh/m2yıl)  kullanılmalıdır.  
 
CO2 salımlarının konsantrasyonu yüksek olması, sürdürülebilir kalkınma açısından kabul edilemez. 
Proje tasarımcıları projelerini simulasyon programları ile farklı metriklerde; örneğin hastane ve otel için 
(kWh/yatak-yıl), ofis (kwh/m3yıl), eğitim (kWh/kişi-yıl) metriklere göre analiz etmelidir. Simulasyon 
 sonuçları aktif mekanik sistemlerin sadece birlikte çalışmasını değil, ayrıca bina kabuğuyla ilişkisini de 
gösterecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: binalarda enerji verimliliği, U değerleri, simulasyon yazılımı, enerji sertifikası  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
According to the study, calculation of the consumption unit square meter per year  instead of refence 
building should be used for energy performance certification class determined in legislation. 
Recomended total heat transfer coefficient in the standart should change in terms of; 
- Building typology (education, hospital, hotel, office, residence) 
- Different metrics such as; hospital and hotel (kWh/bed-year), office (kWh/m3year), education 
buildings (kWh/person-year) be limited with metrics. Existing building’s heating loads calculating with 
suggested U values at TS 825 and it causes the capacity of mechanical and electrical systems to be 
higher in design. 
- Heating loads should be calculated with lightining, cooling, ventilation loads  taking into 
account the dynamic relations among them. 

Analysis of the Effect of Transparent and Opaque Componenets of Building Envelope on Energy Consumption 
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- Construction material and insulation material’s heat transfer coefficent value should be defined 
with climate region’s moisture and insulation values. Calculation results should be approximated to 
real situation. 
 
In the study; Analysis of the variability of energy consumption of the recommended "U" value and 
alternative "U" values for the building base and exterior wall, the software was run. The soil surface 
temperature is assumed to be 140C. In addition, the effect of transparent surface area and energy 
consumption has been examined. 
 
In the study, annual energy consumption per square meter (kWh / m2 year) should be used instead of 
the reference building in determining the class of energy performance certificate defined in the 
regulation. 
 
 If CO2 emissions concentration is higher, it can’t be acceptable in terms of  sustainable development. 
Project designers have to analyse projects with dynamics simulation program. The results will show 
not only how the active systems work together but also the integration with building envelope.  
 
Key words: energy efficinecy in buildings, u values, simulation program, energy certificate 
 
 
 
 
1. GİRİŞ  
Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşmeye paralel olarak dünya birincil enerji tüketimi de giderek 
artmaktadır. Enerji tüketiminin artmasına neden olan temel etkenlerin başında nüfus ve gelir artışı 
gelmektedir. Yapılan projeksiyonlar 2040 yılında dünya nüfusunun 9 milyara yükseleceğini 
göstermektedir. Bu durum, 2 milyar insana daha enerji arzı sağlanması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Öngörülen bu nüfus artışının %90’ından fazlasının OECD dışı ülkelerden 
kaynaklanacağı ve söz konusu ülkelerin, gelişmekte olan sanayi ve kentleşmelerine bağlı olarak 
küresel gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) artışına %70 ve küresel enerji talep artışına %90’ın üzerinde 
katkı sağlayacağı öngörülmektedir [1]. 
 
Mevcut durum itibariyle enerji tüketiminin %35-40 dolaylarında binalarda tüketilmektedir. Tasarlanan 
her bir binanın ortalama 60 yıl kullanım ömrü olduğu düşünüldüğünde, yaşamın şuan ki gerekliliklerine 
cevap verdiği gibi gelecek ihtiyaçları da karşılaması beklenmektedir. Teknoloji çağında, gelişmelere ve 
yeniliklere uygun binaların da enerji tasarlanması gerekmektedir. Bu aşamada malzeme seçimi ve 
doğru tasarımların yapılması 60 yıllık kullanım ömrü olan binalar göz önüne alındığında enerji talebinin 
azaltılmasının ve enerjinin verimli kullanılması için birincil hedef olmalıdır. Gelecek kuşakların 
reidanslardan tek katlı müstakil yapıları tercih edeceği gelişmiş olan ülkelerden gözlemlenmektedir. 
 
 
 
 
2. BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA SİMULASYONU 
Binanın enerji performansını hesaplayabilmek için DesignBuilder bina simülasyon programı 
kullanılmıştır. DesignBuilder bina modellemesinin yapıldığı; enerji, CO2 salımı, mekanik sistemler, 
aydınlatma ve konfor şartlarına göre bina performansını raporlamak ve kontrol etmek için geliştirilmiş 
EnergyPlus hesaplama motorunu kullanan arayüz yazılım aracıdır. 
 
EnergyPlus bina ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma ve diğer enerji akışlarını modellemek için 
Amerikan Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından sürekli geliştirilmekte olan bina enerji simülasyonu 
programıdır. BLAST ve DOE-2′nin özellikleri ve yetenekleri üzerine oturtulmuştur ama aynı zamanda 
bir saatten az simülasyon zaman dilimleri, ısı transferi dengesi zon simülasyonu, çok zonlu 
havalandırma sistemleri, termal konfor ve fotovoltaik sistemler gibi birçok inovatif özelliklere de sahip 
bir programdır. 
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Enerji sertifikasının hazırlanabilmesi için, binanın tipolojisine göre ve enerji tüketen sistemlerinin enerji 
performansı değerlendirmesi yapılır. Uzman tarafından binanın karakteristikleri, yapı bileşen bilgileri 
ve enerji tüketen ve üreten sistemlerine ait veriler toplanır. 
 
Bina formu, alanı, bina kabuğunun çevresi ile ısıl dengesi, güneş ışınımı ve gün ışığından faydalanma, 
hava geçirgenliği; sıhhi sıcak su kaynağı, havalandırma, iklimlendirme sistemleri ve kontrolleri; yakıt 
türü ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı; aydınlatma sistemleri ve ekipmanları değerlendirmeye 
katılması gerekir [2]. 
 
2.1 ENERJİ DEĞERLENDİRMESİNE ESAS BİNA ÖZELLİKLERİ  
 
Analizi yapılacak olan bina A taban= 20x20 m2 alanında dikdörtgen formunda anaokuldur. Bina ayrık 
nizam olarak tasarlanmış ve yek katlı binaya gölgeleme faktörü oluşturacak başka bir bina veya ağaç 
yoktur. Bina kabuğunu oluşturan opak ve saydam yapı bileşenlerinin ve mekanik sistemlerinde konfor 
koşullarını sağlaması için elde edilen enerji tüketimleri incelenmiştir. designbuilder programının 
veritabanında yer alan İstanbul iklim verileri kullanılmıştır. Bina modelinin dış duvarının % 30’u 
pencere alanından oluşmaktadır. 2x2 m ebatlarında giriş kapısı tanımlanmıştır. 
 

 
Şekil 2.1: Bina görseli. 

 
2.1.1 Bina kabuğu, konumu ve özellikleri  
 
Bina kabuğu, iç konfor şartlarının sağlanması ile dış ortam ve iç ortam arasındaki duvar, pencere, 
kapı, çatı gibi binanın fonksiyonelliğine göre yapı malzemeleri ile oluşturulmuş yapı sistemleridir. 
 
Şekil 2.1’deki ok kuzeye yönüne göre bina oryantasyonu göstermektedir. Tasarımın ana 
parametrelerinden olan konum, güneş kazanımlarını, toplam ısıtma ve soğutma yüklerini, doğal 
aydınlatılan alanlara etki eder. Doğudan yükselen güneş, binanın gün boyunca doğu cephesini ısıtır. 
Güneş batı yönünden batarken uzun bir süre güney yüzeyi güneş ışınımı altında kalır. Karşılıklı olarak 
güneş ışınımı sabahları doğu cephesini, güneşin yörüngesinde ise batı ve güney cephelerini etkisi 
altına alır [3].  
 
Bina çevresi dış ortam ile iç ortamı dış duvarlar, çatı ve zemin yüzeyleri ile ayırır. Temel fonksiyonu; 
bina çevresinin fonksiyonları arasında güvenlik, ısıl ve iç ortam çevresel konfor kontrolünü sağlar. Bina 
çevresi yapı bileşenleri ile dış ortam sıcaklığı ve serin iç ortam arasında ısı transfer yüzeyi oluşturduğu 
gibi veya tam tersi iklim bölgesine bağlı binanın ısıtma ve soğutma yükü belirler. Bina çevresi 
özelliklerine bağlı olarak HVAC tasarımı ve iç ortam kalitesi tasarımı projelendirilir [4]. 
 
Bir iklimin sertliği derece-gün cinsinden hassasiyetle karakterize edilebildiğinden, derecegün yöntemi 
ile bir binanın ısıtma veya soğutma enerji ihtiyacını belirlemek mümkündür. Farklı bölgelerdeki farklı 
iklim koşulları ısıtma veya soğutma enerjisi ihtiyacını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Tüm dünyada 
özellikle ısıtma ve ısı yalıtımı uygulamaları için derece-gün sayıları kullanılarak coğrafik bölgelerden 
farklı olarak derece-gün bölgeleri tespit edilmektedir [5]. 
 
TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Standardı’nda Türkiye 4 farklı derece-gün bölgesine ayrılmıştır. Opak 
bileşenin enerji tüketimine etkisinin belirlenmesi için dış duvarın opak/saydam oranı %30 olarak 
belirlenmiştir.  Simulasyonunu yapacağımız binanın dış opak yapı bileşenleri ve saydam yüzeyleri 
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değiştirilerek standartta tavsiye edilen değerler kontrol edilmiştir. Saydam bileşen malzemesi 3-13-3 
çift cam seçilmiştir. 
 
Çizelge 2.1’de yapı bileşenlerinin oluşturulduğu yapı malzemelerine ait yoğunluk ve ısıl iletkenlik 
hesap değerleri verilmiştir. Bu hesap değerleri ile topla ısı geçiş katsayılar yapı bileşenleri için 
hesaplanarak; dış ortam iklim verilerinden alınan sıcaklık değerine göre iç ortam konfor sıcaklıklarının 
sabit tutulması için ihtiyaç duyulan ısıtma, soğutma yükleri hesaplanır.  
 
Çizelge 2.1: Simulasyonu yapılan bina modelinin dış duvar yapı bileşenlerinin ısıl iletkenlik hesap 
değeri ve yoğunluğu. 

  

Isı iletim katsayısı 
(W/mK) Yoğunluk (kg/m3) 

Duvar 
   alçı sıva 
 

0,51  1120  

gazbeton 
 

0,24  750  
taşyünü 

 
0,038  40  

çimento-kum harcı 0,72  1860  
Zemin 

   membran 1  700  
donatılı beton 2,3  2321  
taban/tavan çatı 0,41  1200  
XPS 0,034  35  
Tavan 

   bitümlü örtü 0,23  1100  
cam yünü 

 
0,04  12  

donatılı beton 2,27  2321  
alçı sıva 

 
0,04  1000  

Pencere 
   3-13-3 düz cam 2,716 

 Low-E kaplama3-13-3 düz cam 1,256  
 
Çizelge 2.2’de farklı yalıtım kalınlıkları ile oluşturulmuş dış duvar tanıları bulunmaktadır. Tek katlı 
müstakil binalarda duvar ve taban alanlarının ısıtma ve soğutmaya etkisini analiz etmek için 7 farklı 
duvar tipi oluşturulmuştur. 
 
Çizelge 2.2: Simülasyonu yapılan bina modelinin dış duvar yapı bileşenleri ve toplam ısı geçiş 
katsayısı değerleri. 

Duvar 
1.durum 

Duvar 
2.durum 

Duvar 
3.durum 

Duvar 
4.durum 

Duvar 
5.durum 

Duvar 
6.durum 

Duvar 
7.durum 

2 cm yalıtım 
sıvası 

2 cm yalıtım 
sıvası 

2 cm yalıtım 
sıvası 

2 cm yalıtım 
sıvası 

2 cm yalıtım 
sıvası 

2 cm yalıtım 
sıvası 

2 cm yalıtım 
sıvası 

19 cm 
gazbeton 

19 cm 
gazbeton 

19 cm 
gazbeton 

19 cm 
gazbeton 

19 cm 
gazbeton 

19 cm 
gazbeton 

19 cm 
gazbeton 

0 cm 
taşyünü 

4 cm 
taşyünü 

5 cm 
taşyünü 

6 cm 
taşyünü 

7 cm 
taşyünü 

8 cm 
taşyünü 

9 cm 
taşyünü 

2 cm alçı 
sıva  

2 cm alçı 
sıva  

2 cm alçı 
sıva 

2 cm alçı 
sıva 

2 cm alçı 
sıva 

2 cm alçı 
sıva 

2 cm alçı 
sıva 

U(W/m2K) 
0,975 

U(W/m2K) 
0,48 

U(W/m2K) 
0,427 

U(W/m2K) 
0,385 

U(W/m2K) 
0,348 

U(W/m2K) 
0,319 

U(W/m2K) 
0,294 
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Taban için 3 farklı bileşen Şekil 2.2’de tanımlandığı gibi oluşturulmuştur. Tek katlı müstakil binalarda 
taban alanı duvar alanlarının toplamından genelde büyük olmaktadır. Tek katlı müstakil evlerin 
ortalama 150m2’dir. Nüfusun %20’si tek katlı konutlarda oturmaktadır.  

 

 
 

Şekil 2.2: Simülasyonu yapılan bina modelinin taban yapı bileşenleri ve toplamısı geçiş katsayısı 
değerleri. 

Modellenen bina tek katlı ve ayrık nizam olarak projelendirildiğinden, toprak zemine temasından dolayı 
farklı taban ısı geçiş katsayısı değerlerine göre değerlendirme yapılmıştır. 
 
Simulasyonu yapılacak bina modeli için Çizelge 2.1’de tanımlanış olan yapı malzemeleri ile 
oluşturulan Çizelge 2.2’deki dış duvar ve Şekil 2.2’teki taban yapı bileşenleri için design builder 
yazılımı koşturulmuştur.  Şekil 2.3 duvar katmanlarını ve yoğuşmanın olmadığını göstermektedir. 
 

 
Şekil 2.3: Designbuilder yazılımında oluşturulan yapı bileşeni 5 cm taş yünü kullanılarak yalıtım 

yapılan opak bileşen ve yoğuşma analizi. 
  
 
Toprak temaslı tabanın ısıl etkisinin hesaplanabilmesi için designbuilder programında tanımlanan 
toprak yüzeyi sıcaklığı Şekil 2.4’te verilmiştir.  

Taban 
1.durum 2.durum 3.durum 
3 cm 
taban/tavan 
şap 

3 cm 
taban/tavan 
şap 

3 cm 
taban/tavan 
şap 

1 cm 
XPS 

2,3cm 
XPS 

7,3 cm 
XPS 

10,1 cm 
donatılı 
beton 

10,1 cm 
donatılı 
beton 

10,1 cm 
donatılı beton 

1cm 
membran 

1cm 
membran 

1cm 
membran 

U(W/m2K) U(W/m2K) U(W/m2K) 

1,5 1 0,4 
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Şekil 2.4 Toprak yüzey sıcaklığı. 

 
Derece-gün yönteminde bir binanın enerji ihtiyacı temelde, binanın iç ortam sıcaklığı ile ilgili denge 
noktası sıcaklığı ve binanın bulunduğu yerin dış hava sıcaklığı arasındaki fark ile doğru orantılıdır. 
Eğer binanın iç ortam sıcaklığı ve iç ısı kazançları sabit ise derece-gün yöntemlerinden elde edilen 
değerlerle, binanın ısıtma veya soğutma ihtiyacı için gerekli enerji iyi bir hassasiyetle tahmin edilebilir 
[6]. İstanbul için kullanılan derece-gün sayıları çizelge 2.3’te verilmiştir. 
 
Çizelge 2.3: Istanbul ili için ısıtma gün derece sayısı-soğutma gün derece sayısı. 

 
2.1.1.1 Taban toplam ısı geçiş katsayısı 0,4 W/m2K için enerji değişimleri 
 
İstanbul ilinin bulunduğu ikinci bölge için TS 825 standardında tavsiye edilen U taban = 0,4 W/m2K 
alınarak yapılan modellemede, duvarlarda bulunan yalıtım kalınlığı artırıldığında bina ısıtma 
ihtiyacında 0,480 W/m2K değerinden sonra kullanılan yalıtım malzemesinin kalınlığının artırılması 
enerji tüketimine etkisi ile kıyaslandığında bir azalma gerçekleşmemektedir. Taban alanı (A taban ) 400 
m2olan binanın, (Aduvar )168 m2 dış duvar opak bileşeni vardır. İstanbul ili için designbuilder yazılımının 
veritabanındaki bulunan iklim verileri kullanılarak yaptırılan koşturmada ısıtma enerjisi ve soğutma 
enerjisinden fazla çıkmıştır.  
İstanbul ili için ısıtma derece gün sayısı soğutma derece gün sayısından fazladır (Çizelge 2.3). 
 

İstanbul ısıtma denge sıcaklığı 140C 160C 180C 
Isıtma gün derece sayısı 1054 1433 1865 

İstanbul soğutma denge sıcaklığı 22 oC 24 oC 26 oC 

Soğutma gün derece sayısı 159 47 6 
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Yıllık ısıtma ve soğutma enerjilerinin toplamı Şekil 2.5’de verilmiştir. Duvar yalıtım kalınlıkları arttıkça 
soğutma enerjisi artmaktadır. 4 cm yalıtım kalınlığından sonra sabit kalmaktadır. Soğutma enerjisi tek 
katlı müstakil binalarda enerji kaynağı olarak genellikle elektrik enerjisi ile sağlanmaktadır. 

 
Şekil 2.5: Toplam enerjinin dış duvar opak bileşeninin U(W/m2K) değerine göre değişimi 

 
Tek katlı müstakil binanın tabanın standartlara uygun yalıtımlı olması durumunda; dış duvarların 
toplam ısı geçiş katsayısının değiştirilmesi 400 m2 taban alanına sahip olan bina modelinde Çizelge 
2.4’te belirtildiği gibi 4 cm yalıtımdan sonra enerji ihtiyacında yalıtım maliyetinin artırılması enerji 
tüketiminin azaltılmasına etkisi düşüktür. Yapılan yalıtım sonrasında  
 
Çizelge 2.4: Analizi yapılan durumların enerji toplamı ve birim alan başına enerji tüketimleri 
 

 1.durum 2.durum 3.durum 4.durum 5.durum 6.durum 7.durum 
U (W/m2K) 0,975  0,480  0,427  0,385  0,348  0,319  0,294  

Yalıtım 0cm 4cm 5cm 6cm 7cm 8cm 9cm 
Isıtma kWh/yıl 21568 20158 20006 19885 19786 19702 19634 

Soğutma kWh/yıl 11408 11518 11526 11530 11532 11531 11531 
Toplam 
kWh/yıl  32976 31676 31532 31415 31318 31233 31165 

kWh/m2yıl 82,4 79,2 78,3 78,5 78,3 78,1 77,9 
 
2.1.1.2 Taban toplam ısı geçiş katsayısı 1 W/m2K için enerji değişimleri 
 
Bina modelinin için Udışduvar değerleri Çizelge 2.5’de verilen yedi durum için simulasyon yapılmıştır. 
Isıtma enerjisi soğutma enerjisi değişimi Şekil 2.6’da gösterilmiştir. Toprağa temaslı yalıtım 
uygulanmış tabanın toplam ısı geçiş katsayısı 0,4 W/m2K değeri ile kıyaslandığında ısıtma ve soğutma 
enerjisinde azalma gerçekleşmiştir. Toprağın bir ısı kaynağı olarak değerlendirildiğinde yaz aylarında 
serinletici görev görürken, kış aylarında ısıtma ihtiyacını azaltmaktadır. 
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Tabanın yalıtım değerinin kötüleştirilmesi topraktan ısı iletimini artırmaktadır. Toprak sıcaklığı ısıtma 
ve soğutma enerjisine olumlu etki sağlamaktadır.  
 
Yalıtımın artırılması ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacında önemli bir azalma sağlamamıştır. Taban 
alanı ile duvar alanı oranlandığında, ve toprak sıcaklığının zona etkisi düşünüldüğünde sonuçlar 
tasarımcılar için önemlidir. 

 
Şekil 2.6: Toplam enerjisinin dış duvar opak bileşeni U(W/m2K) değerine göre değişimi 

 
Tasarımcılar, tasarım yazılımlarını kullanarak m2 tüketim değerleri üzerinden farklı parametreleri 
değiştirerek optimum değerleri yakalamalıdır(Çizelge 2.5). 
 
Çizelge 2.5: Analizi yapılan durumların enerji toplamı  ve birim alan başına enerji tüketimleri 

 1.durum 2.durum 3.durum 4.durum 5.durum 6.durum 7.durum 
U (W/m2K) 0,975  0,480  0,427  0,385  0,348  0,319  0,294  

Yalıtım 0cm 4cm 5cm 6cm 7cm 8cm 9cm 
Isıtma kWh/yıl 20578 19297 119158 19051 18963 18891 18830 

Soğutma kWh/yıl 9895 9940 9939 9936 9933 9930 9925 
Toplam 
kWh/yıl  30473 29237 29097 28987 28896 28821 28755 

kWh/m2yıl 76,2 73,1 72,2 72,5 72,2 72,1 71,9 
 
2.1.1.3 Taban toplam ısı geçiş katsayısı 1,5 W/m2K için enerji değişimleri 
 
Utaban=1,5W/m2K tasarlandığında ısıtma enerjisi ve soğutma enerjisi Şekil 2.6’da gösterilmektedir.  
Çizelge 2.5 ve Çizelge 2.6’daki değerlere göre yıllık ısıtma enerjisinde % 3’e yakın bir azalma olurken 
yıllık soğutma enerjisinde %7 azalma  olmaktadır.   
 
Tek katlı müstakil bina için yalıtım kalınlığı 5 cm olarak uygulandığında; duvarın %30 oranında 
saydam bileşenden oluştuğu durum itibariyle; soğutma enerjisi ve ısıtma enerjisinin yalıtım maliyetinin 
azaltılması için 5cm yalıtım kalınlığı (0,427 W/m2K) İstanbul ilinde müstakil tek katlı binalar için diğer 
yalıtım kalınlıklarına göre optimum çözümdür.  
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Çizelge 2.6: Analizi yapılan durumların enerji toplamı  ve birim alan başına enerji tüketimleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Aydınlatma sistemi  
 
Bina tipolojisine bağlı olarak aydınlatma sistemleri aydınlık düzeyleri ve aydınlatma armatürleri 
belirlenir. Bina tasarımın aşamasında, aydınlatma için (pasif) doğal aydınlatma göz önünde 
bulundurulmalıdır. Aydınlatma yükü ve soğutma yükü arasında optimum değer sağlanmalıdır. Örneğin 
iş merkezi olarak kullanılacak bir binanın gün ışığından maksimum derecede faydalanılması için 
saydam yüzey alanı artırılması gerekirken, aynı esnada binanın soğutma yükünü artırmayacak 
gölgeleme elemanları ve saydam yüzey kaplamalarının tercihi yapılmalıdır.  
 

 
 

Şekil 2.8: Aydınlatmanın designbuilder arayüzünde tanımlanması. 
 
Birim alan başına 5 W yıllık enerji tüketimi yazılımın veri tabanında bulunan standartlara uygun 
aydınlatma düzeyi seçilerek modelleme yapılmıştır. Çalışma saatleri içerisinde doğrusal olarak 
aydınlatma kontrolü yapılmıştır. Şekil 2.8’de gösterilmektedir. 
 
İstanbul ili tek katlı müstakil bina için yapılan taban yalıtımları ve duvar yalıtımları sonucunda en az 
enerji tüketimi yalıtımsız toprak temaslı taban ve 4 cm yalıtım kalınlığına sahip duvar modeli olmuştur. 
Bu model için saydam yüzey alanının dış duvar alanına oranı %30, %50 ve %70 olarak değiştirilmiş ve 
aydınlatma, soğutma ve ısıtma enerji tüketimleirndeki değişim incelenmiştir (Çizelge 2.7).  
 

 1.durum 2.durum 3.durum 4.durum 5.durum 6.durum 7.durum 
U (W/m2K) 0,975  0,480  0,427  0,385  0,348  0,319  0,294  

Yalıtım 0cm 4cm 5cm 6cm 7cm 8cm 9cm 
Isıtma kWh/yıl 20041 18833 18702 18601 18520 18452 18396 

Soğutma kWh/yıl 9121 9136 9133 9128 9123 9117 9111 
Toplam 
kWh/yıl  29162 27969 27636 27729 27643 27569 27507 

kWh/m2yıl 72,9 69,9 69,1 69,3 69,1 68,9 68,8 
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Çizelge 2.7: Dış duvar saydam bileşen yüzdesinin enerji toplamına etkisi 

 

Isıtma enerjisi 
kWh/yıl 

Soğutma enerjisi  
kWh/yıl 

Aydınlatma 
enerjisi kWh/yıl  

Enerji toplamı 
kWh/yıl  

1.durum %30 
cam 24948 7239 9008 41195 
2.durum %50 
cam 23514 8599 8346 40459 
2.durum %50 
Low-E cam 22937 8210 8431 39578 
3. durum %70 
cam 23308 10083 7995 41386 
3.durum %70 
Low-E cam 22485 9525 8054 40064 

 
En az enerji tüketimi %50 Low-E camlama yüzeyi ile elde edilmiştir. Isıtma enerjisinde %3 azalma, 
soğutma enerjisinde %5 azalma sağlanmıştır. Uygun camlama oranı ve cam seçimi ile modellenen 
binada duvar yalıtımına göre daha fazla kazanç sağlanmaktadır. 
 
2.1.3 Mekanik sistemler  
 
Bina kabuğu pasif tasarım kriterleri göz önünde bulundurularak enerji tüketmeden iç konfor şartlarını 
sağlamak için doğal aydınlatma, doğal havalandırma vb çözümler bulunduğu iklim koşullarına göre 
mekanik sistem tercihleri yapılır. Mekanik sistemler temel olarak havalandırma, soğutma, ısıtma, sıhhi 
sıcak su sistemleri olarak adlandırılır. 
 
Havalandırma mevcut bina tipolojisine ve kişi sayısına bağlı olarak saatlik hava değişimlerinin 
sağlanması, ortamda bulunan kirli havanın taze hava ile değiştirilmesidir.  
 
Iç hava kalitesi doğal havalandırma ile sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Hava değişimi saatte 0,5 
ac/h olarak seçilmiştir. 
 
Soğutma sistemleri, iç ortamın konfor tasarım sıcaklığını sağlamak için tasarlanır. Simulasyonu 
yapılan model bina için iç konfor sıcaklığı Şekil 2.9’da tanımlanan ısıtma için 200C, soğutma için 250C 
olarak alınmaktadır.  
 
Bina modelinin ısıtma ve soğutma ihtiyacı fan coil sistemi ile sağlanmaktadır. Sistemin kazan 
verimliliği %85 olan gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan sistemi ile sağlanmaktadır. Soğutma sistemi COP 
değeri 3,5 alınmıştır.  
 
Ayrıca sistem eğitim binası olarak sadece ısıtma yükü ve doğal havalandırma sayısı artırtılarak 
mevcut eğitim binaları açısından değerlendirilmiştir.  
 
Mekanik sistemlerin çalışma saatleri hafta içi 06:00-18:00 olarak tam yükte çalışması ve hafta içi diğer 
saatleride yarım yüke çalışma olarak programlanmış olup Şekil 2.10’da gösterilmektedir. Hafta sonu 
ve diğer günlerde sistem komple kapatılmaktadır. 
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Şekil 2.9: Designbuilder arayüzünde ısıtma ve soğutma ayar ekranı 

 

 
Şekil 2.10: Designbuilder arayüzünde ısıtma ve soğutma sistem özelliklerinin tanımlanması. 
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3. BULGULAR  
 
Designbuilder yazılımı ile modellenen binada sıcak iklim bölgesi için farklı U taban değerlerine göre Uduvar 
değerleri yazılımda koşturulmuştur.  Bu bina modeli için yapılan koşturmalarda 400m2 toprak temaslı 
taban alanı, 168m2 dış duvar opak bileşeni ve 72m2 dış duvar saydam yüzeyi vardır. Model binanın 
çatısı standartlara uygun Uçatı=0,36W/m2K olarak seçilmiştir. Yapılan koşturmalarda tek katlı müstakil 
bir binanın ılımlı nemli iklim koşullarında inşa edilmesi halinde taban alanı duvar alanından fazla 
olduğu için, toprak sıcaklığını ortama kazandırmaktadır. Toprak sıcaklığı yaklaşık 150C olduğu için 
ısıtma ve soğutma sisteminin yükünü azaltmaktadır. Eğer toprak temaslı tabanın standartlara uygun 
olarak yalıtılması durumunda topraktan iklimlendirilen zona ısı geçmemektedir. Isıtma yükü ve 
soğutma yükü bu durumda artmaktadır. Kademeli olarak üç farklı duruma göre yapılan analizde 
standarda uygun durumda Utaban 0,4 W/mK için yalıtılan model binada,  yalıtımsız duruma U taban 1,5 
W/mK göre %21 soğutma yükü ve %8 ısıtma yükü artmıştır. Utaban 1 W/mK itasarladığı zaman,  ısıtma 
yükü yalıtımlı bina için %5, soğutma yükü ise % 14 artmıştır. Toplam enerji tüketimi % 8 artış 
göstermiştir. 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
İklim değişikliğinin temel sebebi karbon türevli yakıtlardır. Her geçen gün enerji talebi artmaktadır. 
Nihai enerjinin % 40’ı binalarda tüketilmektedir. UEA raporuna göre bina sektörü enerji ve CO2 
azaltımları yaşanabilir bir dünya için elzemdir. Bu sebeple bir binanın tasarım aşamasında yaşam 
boyu maliyetler göz önüne alındığında % 80’ini bina işletim maliyeti oluşturmaktadır. Enerji etkin bir 
bina yapımının ilk yatırım maliyetine etkisi toplam maliyetin %5’i geçmemektedir. Doğru tasarım 
standartları ve doğru malzeme seçimi işletme maliyetlerini azaltacaktır. Sıfır enerjili binalar için 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı şarttır.  
 
Bu çalışmada designbuilder programı kullanılarak saatlik iklim verileri ile dinamik bir analiz yapılmıştır. 
TS825 standardında verilen değerlerin tek katlı tabanı toprak temaslı bu bina modeli için doğru 
olmadığı görülmüştür. Saydam bileşenlerin; tek katlı müstakil anaokulu binası enerji tüketimine etkisi, 
İstanbul ili için enerji toplamına etki etmemektedir. Burada tasarımcı aydınlatma, ısıtma ve soğutma 
parametrelerinden hangisinin önceliği olduğuna karar vermelidir. 
 
Soğuk iklim bölgelerinde doğru tasarlanan U(W/m2K) değerleri ile yapılan camlama yıllık toplam enerji 
ihtiyacını azaltırken, TS 825 standardındaki birinci bölge (İzmir) de artırmaktadır.  
 
Mevcut standartlarda yer alan U(W/m2K) değerleri ısıtma yükü göz önünde bulundurularak 
hesaplanmıştır. Bilindiği üzere çoğu şehirde soğutma yükleri ısıtma yüklerinden fazladır. Soğutma 
sistemleri elektrik enerjisi ile beslendiği için sera gazı salımları 3 kat fazladır.  
 
Bina tasarımında; toplam ısı geçiş katsayısı değerleriyle birlikte, 

-  Bina tipolojilerine (eğitim, hastane, otel, ofis, konut) 
- Farklı metriklere örneğin; hastane ve otel için (kWh/yatak-yıl) iş merkezleri için (kWh/m3yıl) 

eğitim kurumları için (kWh/kişi-yıl) tanımlanmalıdır. Mevcuttaki bina ısıtma yükü için tavsiye 
edilen U(W/m2K) değerleriyle tasarlanan binalar işletme esnasında gereksiz yüksek kapasiteli 
mekanik ve elektrik sistemlerinin seçilmesine sebep olmaktadır.  

- Isıtma yükü hesabının yanında aydınlatma, soğutma, havalandırma yüklerinin birbirleriyle 
birlikte dinamik ilişkisi kurulmalıdır. 

- Yapı malzemelerinin ve yalıtım malzemelerinin iklim bölgelerindeki nem ve güneşlenme 
sürelerine göre farklı ısıl iletkenlik değerlerinin tanımlanması gerekmektedir. Örneğin, taşyünü 
yalıtım malzemesi, İzmir gibi nemli-sıcak bölgedeki ve Erzurum gibi kuru-soğuk bölgedeki 
illerinde farklılaşacaktır.  

-  
Tüm Türkiye için bina tasarımlarında temel alınması gereken, (MEPS minimum energy performance 
standart) en az enerji performans standardı oluşturulması gerekmektedir. Bu standart kapsamında 
sadece ısıtma yükleri değil, binanın enerji ihtiyacı olan tüm parametreleri değerlendirilmelidir. Örneğin 
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bir iş merkezinde çalışanlardan ve aydınlatmadan kaynaklı iç kazançlar kış aylarında soğutma yükü 
oluşturmaktadır. Yatırımcıların projelendirme esnasında; dinamik yazılımlar ile bina modelinin 
standartlara uygun iklim verileri kullanılarak analizlerini ve fizibilite etütlerini yaptırmaları konusunda 
farkındalığın artırılması gerekir. IPCC raporlarında CO2 konsantrasyonunu daha fazla artması, 
sürdürülebilir yaşam açısından mümkün olmadığı belirtilmiştir. 
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BİNALARDA KULLANILAN EPS YALITIM MALZEMESİNİN 
FARKLI YOĞUNLUKLARA GÖRE ISIL İLETKENLİĞİNİN 

DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ 
 
 

HÜSAMETTİN TAN 
BATTAL DOĞAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Binalarda enerji kayıplarının azaltılması günümüzde önemli bir konudur. Bu amaçla enerji kayıplarını 
azaltmak için uygun ısı yalıtım malzemesinin kullanılması gerekir. Bu çalışmada binalarda kullanılan 
EPS yalıtım malzemesinin içyapı görüntüleri kullanılarak elde edilen 2 boyutlu çizimlerin sayısal analiz 
sonuçlarının deneysel sonuçlar ile karşılaştırması yapılmıştır. Ek olarak farklı yoğunluktaki 
malzemenin ısıl iletkenliği nasıl etkilediği incelenmiştir. Sonuç olarak her yoğunluk değeri için örnek bir 
binanın 3 farklı bölgede olması durumunda özgül ısı kaybı belirlenerek farklı yoğunluk değerindeki 
yalıtım malzemesinin ısıtma ihtiyacını ne oranda etkilediği belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Isıl iletkenlik, EPS, Sayısal analiz, Gözeneklilik 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays, reducing energy losses in buildings is an important issue. Therefore, appropriate heat 
insulation material must be used to reduce energy losses. In this study, the comparison of numerical 
analysis, which is made from two dimension drawings, with experimental results were made by using 
internal structure images of EPS insulation materials. Additionally, thermal conductivity of EPS was 
investigated according to different mass density. Consequently, specific heat loss was determined in 
the case of 3 different regions for sample building and it is determined how the insulation material that 
have different density values influence the heating requirement.  
 
Key Words: Thermal conductivity, EPS, Numerical analysis, Porosity 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Dünyadaki nüfus artışı ve sanayinin gelişmesi enerji tüketimini ve enerjiye olan ihtiyacı arttırmaktadır. 
Bu artış enerji kaynaklarının tükenmesine ve ağır çevresel hasarlara yol açmaktadır. Kaynakların 
kısıtlı olması ve çevresel etkilerin azaltılması için enerjiyi verimli kullanmak gerekmektedir. Gelişmiş 
ülkelerde toplam enerji tüketiminin yaklaşık olarak %30’u binalarda meydana gelmektedir[1-3]. Enerji 
tüketiminde oldukça yüksek bir orana sahip olan binalarda enerji tüketiminin azaltılması önemlidir. 
Binalarda tüketilen enerjinin büyük bir kısmı ısınma ve soğutma ihtiyacını karşılamak için 
kullanılmaktadır. Isıtma sistemlerinde enerji sağlamak için kullanılan yakıtların yanması sonucu zehirli 
gazlar ortaya çıkmakta ve çevresel zararlara neden olmaktadır. Binalarda ısı kayıplarını en aza 
indirerek enerjiyi verimli kullanmak için yapılan ısı yalıtımı günümüzde oldukça önem kazanmaktadır. 
 

The Numerical and Experimental Investigation of Thermal Conductivity of EPS Insulation Material Used in Buildings 
According to Diffirent Density 
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Isı yalıtım ısı kayıplarının en aza indirilmesi ve konforlu ortamlarda yaşamak amacıyla binaların dış 
cephelerinde, kapılarda, çatılarda, döşemelerde ve tesisatlarında yapılan uygulamadır. Binalarda 
yalıtım ısı, ses, elektrik, su ve yangın gibi birçok amaç için kullanılabilir. Enerji tüketiminin büyük bir 
kısmını binalar oluşturduğu için son yıllarda yalıtım konusu oldukça popüler olmuştur. Isı yalıtımından 
etkin verim almak için, binanın bulunduğu bölgenin iklim şartları dikkate alınarak uygun yalıtım 
malzemesi seçimi yapılmalıdır. Yalıtım malzemelerinde en önemli husus ısıl iletkenliğin düşük 
olmasıdır. Isıl iletkenliğin azalması sonucunda ısı kaybı azalarak enerji tüketimi azalacaktır. Bu konuda 
özellikle düşük ısıl iletkenlikleri nedeniyle köpük yalıtım malzemeleri popüler hale gelmiştir. 
 
Isı yalıtımı binalarda genellikle dış duvarlara ve çatılara uygulanmaktadır. Binalara yapılacak yalıtım 
malzemesinin kalınlığı ne kadar çok olursa enerji tüketimi azalacaktır. Ancak yalıtım kalınlığının 
artması maliyetleri arttırmaktadır. Bu nedenle optimum yalıtım kalınlığının yalıtım malzemeleri için 
belirlenmesi gerekir. Literatürde Isınma ve soğutma yüklerinin belirlenerek statik koşullarda farklı 
konseptlere göre optimum yalıtım kalınlığını belirlemeye yönelik birçok çalışma olmuştur[4-11]. 
Optimum yalıtım kalınlığı kullanılan yakıt çeşidi, bölgeden bölgeye ve yapı elemanlarına bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. Optimum yalıtım kalınlığının aynı yakıt türü için bölgeden bölgeye nasıl 
değiştiği belirlenmiştir[7, 8, 10]. Kullanılan yakıt türüne göre optimum yalıtım kalınlığı değişim 
göstermekte, bununla ilgili de çalışmalar yapılmıştır[6, 9, 12].Optimum yalıtım kalınlığı farklı yapı 
elemanlarına göre de değişim göstermektedir[13]. Yapılan çalışmalarda genelde gözenekli 
malzemelerdeki ısı transferi hesaplamalarında nemin depolanması ve transferi ihmal edilmektedir. 
Nemin transferi ve depolanmasının ısı yalıtım direncine iletilen ısı yükleri bakımından önemli ölçüde 
etki ettiği belirlenmiştir[14-16]. Nemin ısı yüklerine olan etkisi dikkate alınarak optimum yalıtım kalınlığı 
farklı bölgeler için bulunmuş ve nemin etkisi olmadan yapılan çalışmayla karşılaştırılmıştır[17]. 

Malzemelerin ısıl iletkenlikleri mikroskobik ve makroskobik ölçüde belli parametrelere bağlı olarak 
değişmektedir. Mikroskobik boyutlarda bir malzemenin ısıl iletkenliği hücre büyüklüğü, çapı, hücrelerin 
dizilişine, ısı ışınım özelliğine ve yapıştırıcı malzemenin özelliğine bağlı olarak değişmektedir[18]. 
Malzemelerin ısıl iletkenlikleri sıcaklık, nem, gözeneklilik ve içyapısına bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Genellikle malzemelerin ısıl iletkenlikleri sıcaklık arttıkça azalmaktadır. Yoğunluğa ve 
üretim parametrelerine göre malzemelerin mekanik özelliklerinin ve ısıl iletkenliğinin değişimi 
belirlenmiştir[19]. Yoğunluğun[20] ve malzeme kalınlığının malzemenin ısıl iletkenliğe etkisi deneysel 
olarak araştırılmıştır[21]. Malzemelerdeki nem içeriği belirlenerek ısıl iletkenliğin değişimine bakmak 
enerji verimliliği açısından oldukça önemlidir. Malzemenin içerisindeki nem miktarı kuru ve ıslak iken 
ölçülen ağırlığından bulunabildiği gibi son zamanlarda uygulanan birçok yöntem bulunmaktadır[22]. 
Kuru ve ıslak haldeki malzemelerin ısıl iletkenliğinin ne kadar değiştiği yapılan çalışmalarda 
belirlenmiştir[23, 24]. Bazı yalıtım malzemelerinde su emme, nem kapasitesi, gözenekliliği, yoğunluğu, 
özgül ısısı, su tutma özelliği ve ısıl iletkenlik gibi özellikler belirlenmiştir[25]. EPS malzemesinin nem ile 
birlikte farklı yoğunlukta ısıl iletkenliği ve su emme özelliği incelenmiştir[26]. Isıl iletkenlik sayısal olarak 
bilgisayar ortamında belirlenirken malzemenin içyapısının düzgün olarak tasarlanması gerekir. Ancak 
içyapı tasarımında malzeme yapısına bağlı olarak zorluklar meydana gelmektedir. EPS malzemesinin 
birçok SEM görüntüsü incelenerek ortalama çap ve uzunluklar belirlenip, bu doğrultuda basit 
geometride içyapı çizimleri yapılmıştır[27-29]. 
 
Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde farklı iklim şartları, yakıt türleri ve farklı yapı elemanları 
için EPS yalıtım malzemesinin optimum yalıtım kalınlığı incelenmiştir. EPS yalıtım malzemesinin ısıl 
iletkenliğinin nem, sıcaklık ve gözeneklilik ile değişimi incelenmiştir. Bu çalışmada organik bir yalıtım 
malzemesi olan EPS’nin ısıl iletkenliği mikro düzeyde içyapısı elektron mikroskop(SEM) ile incelenip 
sayısal olarak belirlenmiştir. Sayısal olarak ısıl iletkenliği belirlenmesinde EPS içerisindeki hava ve 
stirenin ısıl iletkenliğinin sıcaklıkla değiştiği dikkate alınarak sonlu eleman esaslı bir program 
kullanılarak ısıl iletkenlik belirlenmiştir. Deneysel olarak belirlenen ısıl iletkenlik değeri ve sayısal 
olarak belirlenen ısıl iletkenlik değerleri karşılaştırılarak hata oranları belirlenmiştir. Ayrıca yoğunluğa 
göre ısıl iletkenliğin değişimi dikkate alınarak binalarda enerji kayıplarını hangi oranda etkilediği tespit 
edilmiştir. 
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2. MATERYAL VE METOT 
 
2.1 Genleştirilmiş Polistren Sert Köpük(EPS) 
 
Genel olarak yalıtım malzemelerini organik, inorganik, karma ve diğer malzemeler olmak üzere 4’e 
ayrılır[23]. EPS yalıtım malzemesi organik bir yalıtım malzemesi olup, polistren hammaddesinin 
genleştirilerek ve kalıplanarak blok haline getirilmesi ile oluşan ısı yalıtım malzemesidir. Malzemenin 
%98’i hareketsiz hava, %2’si polistirendir. İçerisinde bulunan yüksek miktardaki hava malzemenin ısıl 
iletkenliğini büyük ölçüde azaltır. Şişirici gaz olarak içerisinde organik ve çevreye zarar vermeyen 
pentan gazı kullanılmaktadır. 
 
EPS yalıtım malzemesinin üretim aşaması 3 ana kısımdan oluşur[30]. 
 
1.Ön-genleşme: Birbirinden bağımsız kuru polistiren tanecikleri buhara maruz bırakılarak daha büyük 
tanecikler oluşturmak üzere genleştirilmektedir. 
 
2.Dinlendirme: Genleşme işleminden sonra tanecikler buhar ve pentan gazını içermektedir. 
Soğumaya bırakılarak havanın buhar ve pentan gazının yerine geçmesi sağlanır. 
 
3.Kalıplama: Tanecikler kullanılmak istenildiği yere göre ürünler oluşturmak üzere kalıplanır. 
Kalıplama buharında genleşmeyi sağlayarak kullanılması ile birlikte köpüğün şekillenmesi 
kolaylaşmaktadır. 
 
EPS’nin üretim aşamaları şematik olarak şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. EPS şematik üretim aşamaları[30] 

     Hammadde 
     Ön-Genleştirici 

     Dinlendirme  Ön-Genleşme 

Kalıplama 

     

Blok kalıplama 

Blok  

Blok Kesme Blok Kesme 

Blok kalıplama 

Paneller Paneller Paneller Kalıplanmış Parçalar Kalıplanmış Parçalar 

Blok Kalıplama Blok Kalıplama 
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EPS yalıtım malzemesi genellikle 16-30 kg/m3 yoğunluk değerleri arasında üretilmektedir. Yoğunluğun 
artması sonucunda ısıl iletkenlik değeri azalmakta, buhar geçirimsizliği, basınç dayanımı ve fiyatı 
artmaktadır.  

EPS yalıtım malzemesinin tercih edilmesinin nedenleri; 

1. Ekonomik olması, 
2. Çevre dostu olması ve sera gazı etkisi göstermemesi 
3. Isı farklılıklarına dayanması ve kalınlığının zamanla sürekli sabit olması 
4. Basınca dayanıklı olması 
5. Düşük buhar geçirgenlik direnci sayesinde iç yüzeylerde nem, küf oluşmaması 
6. Bakteri oluşturmaması ve esnek olması 
7. Sonsuz ömürlü olması 
8. Geri dönüşüm olanağının olmasıdır. 

2.2 Sayısal Analiz 
Sayısal metotlar ısı transferinde birçok problemin çözümünde doğru sonuçlar vermektedir. Isı iletim 
problemlerinde belli noktalardaki sıcaklık ve ısı akısı kullanılarak malzeme ile ilgili istenilen özellik 
bulunabilir. Bu çalışmada ısıl iletkenlik değerinin sayısal yöntemle belirlenmesinde sonlu eleman 
esaslı ANSYS 16.1 paket programı kullanılmıştır. Sayısal analiz için şekil 2’de verilen akış şeması 
kullanılarak EPS yalıtım malzemesinin efektif ısıl iletkenliği bir boyutlu olarak hesaplanmıştır. 

 
Şekil 2. Sayısal analiz için akış şeması 

Sayısal modellemede içyapı tasarımını yapmak için SEM görüntülerinden yararlanılmıştır. EPS yalıtım 
malzemesi içerisinde hava ve polistiren bulunmaktadır. Çalışmada kullanılacak malzemeler ile ilgili 
birçok SEM görüntüsü incelenmiştir. Şekil 3, şekil 4 ve şekil 5’da içyapı geometri tasarımı için 
kullanılacak SEM görüntüleri ve görüntü analizleri her malzeme için verilmiştir. 
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Şekil 3. 16 kg/m3 yoğunluğa sahip EPS SEM görüntüsü ve görüntü analizi 

Şekil 4. 21 kg/m3 yoğunluğa sahip EPS SEM görüntüsü ve görüntü analizi 
 

 
Şekil 5. 25 kg/m3 yoğunluğa sahip EPS SEM görüntüsü ve görüntü analizi 

 
SEM görüntüleri incelendiğinde üretim yönteminden dolayı tam bir homojen yapı görülmemektedir. 
Hücrelerin her birinin çapı birbirinden farklıdır. Görüntülerden görüldüğü gibi malzemenin büyük bir 
kısmı havadan oluşmaktadır. Resimlerin 2 boyutlu olmasından dolayı ışık düşen yerlerde polistren 
olarak görünmektedir. Buna göre içyapı tasarımı yapılarak hatalar en aza indirgenmeye çalışılmıştır. 
Gözenek malzemelerdeki boşluk oranı olarak ifade edilmektedir. Gözenekliliğin değişmesi 
malzemenin yoğunluğunu değiştirmektedir. Çalışmada kullanılan modellerin tamamen kurutulduktan 
sonra sahip olduğu yoğunluk değerleri tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Modeller için kuru yoğunluk değerleri 
 

Modeller Yoğunluk (kg/m3) Kuru yoğunluk (kg/m3)  
Model-1 16 16.38 
Model-2 21 21.58 
Model-3 25 24.43 

Tablo 1’de oluşturulan modellerin ANSYS ortamındaki içyapı görüntüleri şekil-6’de verilmiştir. İçyapı 
tasarımında karmaşık geometriden dolayı AUTOCAD programında 2 boyutta çizimler yapılırken hava 
ve polistiren sınırları kabuller yapılarak belirlenmiştir. 

 
 

Şekil 6. İçyapı geometrisi a)Model-1 b)Model-2 c)Model-3 
 

Sayısal olarak efektif ısıl iletkenliğin bulunmasında eşitlik 1’de verilen fourier ısı iletim kanunu 
kullanılmaktadır. 

                dTQ=-k.A.
dn

          (W)       (1) 

Tasarımı yapılan içyapı incelendiğinde kapalı bölgeler hava, geriye kalan kısımlar EPS’nin 
hammaddesi olan polistren olarak tanımlanmıştır. ANSYS programında malzeme özellikleri 
tanımlanırken havanın ve polistirenin ısıl iletkenliğinin sıcaklıkla değiştiği varsayılmıştır. Hava ve 
polistirenin ısıl iletkenliğinin sıcaklıkla değişimi tablo 2’de verilmiştir.  
 
Tablo 2.  Hava ve polistiren için ısıl iletkenliğin sıcaklıkla değişimi  
 

Sıcaklık(K) Hava ısıl iletkenlik (W/m.K) Polistiren ısıl iletkenlik (W/m.K) 
250 0.02227 0.142 
300 0.02624 0.154 
350 0.03003 0.164 
400 0.03365 0.170 

 
Malzeme özelliklerinin tanımlanmasından sonra ağ yapısı oluşturulur. Gözenekleri oluşturan hava ve 
EPS’nin hammaddesi olan polistirenin oluşturduğu bölgelerde üçgen elemanlar kullanılmıştır. Şekil 

a b 

c 
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7’de 25 kg/m3 yoğunluk değerine sahip malzeme için ağ yapısı gösterilmiştir. Sayısal analizde 
çözümlerin düğüm sayısından bağımsız olması için farklı mesh büyüklükleri dikkate alınarak çözümler 
yapılmıştır. 

 
 

Şekil 7. Modellerde kullanılan ağ yapısı 
 

Farklı yoğunluktaki malzemeler için efektif ısıl iletkenlik sürekli ve tek boyutta hesaplanacaktır. Bu 
modelde efektif ısıl iletkenlik bilinmediğinden sınır şartı olarak sabit duvar sınır şartı veya sabit ısı akısı 
kullanılarak çözüm yapılabilir. 4 kenar sabit duvar sınır şartı, hava ve gözenek arasında kalan bölge 
duvar olarak tanımlanmıştır. Şekil 8’de sürekli rejimde, tek boyutlu ısı iletim kabulleri yapılarak sınır 
şartları gösterilmiştir. 
Sınır Koşulları; 
1) ( 0) 10 , 0 y h, T 308xx T K== ≤ ≤ = =  

2) ( ) 2 , 0 y h, T 298x Lx L T K== ≤ ≤ = =
    

 

3) 00 , 0 , I 0y
dTy x L
dy == ≤ ≤ =

 
 

4)  , 0 , I 0y L
dTy h x L
dy == ≤ ≤ =

 
 

0dT
dy

=  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

0dT
dy

=  

Şekil 8. Sayısal çözüm için sınır koşulları 
 

T1 T2 

y 

x 
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Yapılan işlemlerden sonra, düğüm noktalarında tek boyutta ısı transfer miktarı elde edilerek çözümler 
yapılmıştır. Şekil 9’da çalışmadaki modeller için sıcaklık dağılımı verilmiştir. Isı transferine dik 
doğrultudaki ortalama ısı akısı hesaplanarak efektif ısıl iletkenlik eşitlik 1 yardımıyla hesaplanmıştır. 
 

 
 

Şekil 9. 
Sıcaklık 

dağılımı a) Model-1 b) Model-2 c) Model-3 
 
 
 
2.3 Deneysel Çalışmalar 
 

a 

b 

c 
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EPS yalıtım malzemesi gözenekli olması ve içerdiği yüksek miktardaki hava oranı ısıl iletkenlik 
değerinin düşmesine ve hafif olmasına olanak sağlamaktadır. Gözeneklilik malzemelerde ısıl 
iletkenliği, yoğunluğu ve malzeme dayanımını etkilemektedir. Bu etkinin ne kadar olduğunu tespit 
etmek için deneysel çalışmalar yapılmıştır. Çalışmada belirlediğimiz modellere göre numune temini 
yapılmış ve 30x30x2 cm ölçülerinde numuneler kesilerek deneye hazır hale getirilmiştir.  
 
Literatürde ısıl iletkenliği belirlenmesi kararlı rejimde ve geçici rejimde olmak üzere iki yöntem 
bulunmaktadır. Bu çalışmada genellikle tercih edilen kararlı durumda ısıtılmış plaka yöntemi 
kullanılmıştır. Bu yöntem için düşük ısıl iletkenlik değerlerini ölçen Şekil 10’da verilen Fox314 ısı akış 
sayacı ile ölçülmüştür. Bu cihaz ısıl iletkenliği tek boyutlu ısı iletim problemi şeklinde ele alarak belirler. 
 

Şekil 10. Isıl iletkenlik ölçüm cihazı 
 

Kuru durumdaki numuneler için ısıl iletkenlik ölçümleri ortalama 30oC sıcaklıkta yapılarak yoğunluğa 
bağlı olarak ısıl iletkenliğin değişimi belirlenmiştir. Her bir ölçüm sonucunun doğru olması için ortam 
şartları sağlanmış ve farklı günlerde ölçümler yapılarak ölçüm belirsizliği yapılmıştır.  
 
 
 
 
3.SONUÇLAR 
 
Farklı yoğunluk oranlarına sahip modellerimizin ısıl iletkenlikleri deneysel ve sayısal olarak 
bulunmuştur. Deneysel ve sayısal olarak bulunan efektif ısıl iletkenlik değerleri birbiriyle 
karşılaştırılmıştır.  Ayrıca EPS yalıtım malzemesinin yoğunluğa bağlı olarak ısıl iletkenliğinin nasıl 
değiştiği belirlenmiştir. 
 
Çalışmada deneysel olarak belirlenen efektif ısıl iletkenlik değerleri kullandığımız modeller için tablo 
3’de verilmiştir. Genelde malzemelerin ısıl iletkenlikleri yoğunluk arttıkça artmaktadır. Sonuçlar 
incelendiğinde EPS malzemesi farklı bir davranış göstererek yoğunluğun artması sonucu ısıl iletkenlik 
değeri düşmektedir. 
  
Tablo 3. Deneysel efektif ısıl iletkenlik değerleri (Tort= 30oC) 
 

Modeller Yoğunluk(kg/m3) Efektif ısıl iletkenlik (W/m.K) 
Model-1 16 0.03583 
Model-2 21 0.03433 
Model-3 25 0.03323 

 
Binalarda kullanılan EPS yalıtım malzemesinin yoğunluğunun değişmesi enerji kayıplarını ve ısıtma 
ihtiyacını etkilemektedir.1. bölge, 2. Bölge ve 3.bölgede bulunan 3 katlı bir binada tuğla duvara 
uygulanacak yalıtım sonucu özgül ısı kaybı ve yıllık ısıtma ihtiyaçları tablo 4 ve tablo 5’de 
görülmektedir. Aynı yalıtım malzemesinin farklı yoğunluk değerlerinin enerji kayıplarına etkisi 
görülmektedir. Yıllık ısıtma ihtiyacında yaklaşık %2-3 arasında bir kazanç sağlamaktadır. 
Tablo 4. Farklı yoğunlukta EPS kullanılarak elde edilen özgül ısı kayıpları 
 

 Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 



  _____________________ 610 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Bölge Özgül Isı Kaybı(W/K) 
(16 kg/m3) 

Özgül Isı Kaybı(W/K)  
(21 kg/m3) 

Özgül Isı Kaybı(W/K)  
(25 kg/m3) 

1.Bölge 735.29 731.75 726.39 
2.Bölge 735.29 731.75 726.39 
3.Bölge 735.29 731.75 726.39 

 
Tablo 5. Farklı yoğunlukta EPS kullanılarak elde edilen yıllık ısıtma ihtiyaçları 

 
Bölge Yıllık Isıtma İhtiyacı(kWh) 

(16 kg/m3) 
Yıllık Isıtma İhtiyacı(kWh) 

 (21 kg/m3) 
Yıllık Isıtma İhtiyacı(kWh) 

 (25 kg/m3) 
1.Bölge 14785.85 14681.25 14522.95 
2.Bölge 28164.92 27979.96 27699.76 
3.Bölge 37854.67 37611.44 37243.07 

 
Sayısal analiz yapılırken en önemli parametrenin malzemenin içyapı geometrisi olduğu yapılan farklı 
tasarımlar ile tespit edilmiştir. Farklı içyapıların ısıl iletkenliği önemli miktarda etkilediği bilinmektedir. 
Belirlenen koşullarda çözümler yapılarak ortalama ısı akısı tespit edilerek, efektif ısıl iletkenlikler 
bulunmuştur. Tablo 6’de sayısal analiz sonuçları görülmektedir. Bu yöntemde de deneysel sonuçlarda 
olduğu gibi ısıl iletkenlik yoğunluğun artması ile azalmıştır. 
 
Tablo 6. Sayısal efektif ısıl iletkenlik değerleri (Tort= 30oC) 
 

Modeller Yoğunluk(kg/m3) Ortalama ısı akısı (W/m2) Efektif ısıl iletkenlik (W/m.K) 
Model-1 16 781.56 0.03672 
Model-2 21 749.57 0.03523 
Model-3 25 722.36 0.03395 

 
Tüm modeller için farklı düğüm sayılarında ortalama ısı akısı bulunarak değişimin ihmal edilebilecek 
noktaya ulaştığı düğüm noktası sayısı ile analizler yapılmıştır. 
Malzeme içerisinde bulunan bileşenlerin geometrik boyutları, ısıl iletkenlik değerleri, malzeme 
içerisindeki dağılımlarının efektif ısıl iletkenliği etkilediği belirlenmiştir. Şekil 11’de yapılan çalışmada 
sayısal olarak hesaplanan ısıl iletkenlik değerinin deneysel sonuçlarla karşılaştırması yapılmıştır. 
Deneysel sonuçlar ve sayısal analizlerin yaklaşık olarak %1-4 değerleri arasında birbiriyle çakıştığı 
görülmüştür.  
  

 
Şekil 11. Deneysel ve sayısal sonuçların karşılaştırılması 
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ÖZET 
 
Türkiye’de toplam kullanılan enerjinin yaklaşık % 36’sı binalarda tüketilmektedir. Binalarda kullanılan 
toplam enerji miktarının da büyük bir kısmı (yaklaşık % 80) ısınma/soğutma amaçlı olarak tüketilen 
enerjiden oluşmaktadır.  Bu nedenle binalarda enerji verimliliğinin artırılmasında en önemli konulardan 
birisi de istenmeyen ısı kayıpları ve dolayısıyla enerji kayıplarıdır. Bu ısı kayıpları, binaların 
projelendirilmesindeki hatalardan, inşa esnasında nitelikli, düzenli ve yeterli denetimin olmamasından 
ya da kalitesiz işçilik nedeniyle yapılan hatalı imalatlar ve uygulamalardan kaynaklanabilmektedir.  
 
Binalardaki ısı kayıplarının önlenmesinde yapılacak ilk işlem ısı kayıplarının binanın hangi yapı 
elemanlarından (betonarme duvar, kolon, kiriş, pencere doğraması, cam, kapı, dolgu duvar, çatı, 
döşeme, çıkma, iç balkon) oluştuğunun görüntülü tespitidir. Bu tespit ısıya duyarlı çalışan ileri teknoloji 
ürünü cihazlar olan termal kameralarla görüntü olarak ortaya çıkarılabilmektedir. Çekilen fotoğrafların 
öncelikle doğru olarak düzenlenmesi ve mimari proje ile beraber analiz edilip değerlendirilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Bu analiz ve değerlendirmeler sonunda, binanın ısı kaybı ile ilgili tüm 
olumsuzlukları bölgesel olarak tespit edilebilmekte, ayrıca binanın mimari proje detaylarına uygun inşa 
edilip edilmediği de belirlenebilmektedir. 
 
Ayrıca yapılan yalıtım uygulamaların performansı da termal kamera ile yapılacak görüntülü ölçümlerle 
tespit edilebilmektedir. TS 825 Standartına göre hesaplanan kalınlığa göre yapılan uygulamalarda 
yalıtım performansının yüksek olduğu ve kalınlık hesaplarını doğruladığı ölçümlerle tespit edilmiştir. 
TS 825 de hesaplanan kalınlıktan daha az kalınlıkla yapılan uygulamalarda veya yeterli kalınlığa 
ulaşılamayan malzemelerle yapılan ısı yalıtım uygulamalarında ise, yalıtım performansının yeterli 
olamadığı ve ısı köprüleri oluştuğu görülmüştür. 
 
Sonuç olarak termal kamera ile yapılan görüntülü ölçümlerde binadaki ısı kayıplarının tespiti dışında 
binanın mimari proje detaylarına uygun yapılıp yapılmadığı ve yapılan ısı yalıtım uygulamasının 
performansı ölçülebilmektedir. Binalara yapılan ısı yalıtım uygulamalarının performanslarının 
değerlendirilmesi sadece termal kameralarla yapılacak görüntülü doğru ölçümlerle belirlenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, Isı kayıplarının tespiti ve analizi, Termal kamera görüntülü 
ölçümü 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Approximately 36% of the total energy used in Turkey is consumed in the buildings. A large part 
(about 80%) of the total amount of energy used in buildings is composed of energy consumed for 
heating purposes. For this reason, one of the most important issues in increasing energy efficiency in 

Loss of Thıs Buıldıngs Thermal Camera Measurements and Images a Related Work in Determınatıon, Analysıs and 
Evaluatıon 
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the buildings is undesired heat losses and therefore energy losses. These heat losses can be caused 
by mistakes in the design of buildings, inaccurate manufacturing and applications due to lack of 
qualified, regular and insufficient inspection during construction, or due to poor manufacturing and 
applications due to poor quality workmanship. 
 
The most important issue in the prevention of heat losses in buildings is the determination of which 
building elements lead to heat loss (reinforced concrete wall, column, beam, window jamb, glass, 
door, filling wall, roof, floor, exit, inner balcony). This detection can be seen with thermal cameras, 
which are high-tech devices that are sensitive to heat. It is of utmost importance that the photographs 
taken firstly be correctly organized and analyzed and evaluated together with the architectural project. 
At the end of these analyzes and evaluations, all the negativities related to the building's heat loss can 
be detected locally, and it can even be determined whether the building is built in accordance with the 
architectural project details. 
 
In addition, the performance of the insulation applications can be determined by thermal camera 
measurements. It has been verified with various measurements that the thickness of the insulation 
material, calculated according to TS 825 Standard, provides high insulation performance. It has also 
been observed that insulation performance is insufficient and thermal bridges are formed in 
applications made with thickness less than the calculated thickness in TS 825. 
 
As a result, apart from the determination of the heat losses in the building, thermal camera 
measurements reveal the performance of the thermal insulation application and even whether the 
building was made suitable for the details of the architectural project or not. The evaluation of the 
performance of thermal insulation applications can only be determined accurately by detailed 
measurements, made with thermal cameras. 
 
 
Key Words: Energy efficiency, Heat loss detection and analysis, Thermal camera measurement 
 

 
 
1. GİRİŞ 
 
Yaklaşık 10 milyon binası bulanan ülkemizin önemli sorunlarından bir tanesi de enerji ihtiyacıdır. Enerji 
üretimimizin yetersiz olmasıyla birlikte enerjinin, üretiminde ve tüketiminde çevre kirliliği 
yaratmasından dolayı da enerji verimliliği zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde enerjinin % 35’i 
binalar tarafından tüketilmektedir. Bu tüketilen enerjinin ise % 65’i binalarda ısıtma, soğutma ve 
havalandırma amacıyla harcanmaktadır [1]. Binalarda enerji verimliliği istenilen konfor şartlarını asgari 
enerji tüketimi ile sağlamaktır. Bunu sağlamanın yollarından biri de dış duvarlara optimum yalıtım 
kalınlığını uygulamaktır. Türkiye gibi enerji üretim ve tüketim oranları arasında büyük fark olan ülkeler 
için enerjinin etkili bir biçimde kullanılması çok önemlidir [2]. 
 
Dünyada ısı yalıtım ihtiyacı 19 uncu yüzyılda gelişen sanayi devrimi ile başlamış olup, 20. Yüzyıl 
başlarında Almanya’nın ısı yalıtım malzemesi üretmeye başlamasıyla önem kazanmaya başlamıştır 
[3].  
 
Ülkemizde ise ısı yalıtımı 1970 yılında yürürlüğe giren “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları 
Standardı” ile başlamıştır [4]. 1981 yılında yayımlanan “Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile iklim bölgelerine 
göre ısı iletim katsayılarına sınırlama getirilmiş olup 1985 yılında da güncellenmiştir [5]. 1998 yılında 
revize edilen “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” sonrasında tüm dış duvarların kolon ve 
kirişler de dâhil yalıtılması ve yoğuşma tahkiklerinin yapılması zorunluluğu 08.05.2000 tarihli 
“Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile başlamıştır. Bu yönetmelik 09.10.2008 tarih ve 27019 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak geliştirilmiştir [6].  
 
Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün 
hafifletilmesi ve çevrenin korunması amacıyla 02.05.2007 tarih ve 26510 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” yürürlüğe girmiştir [7]. Enerji Verimliliği Kanunu 
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gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” 
05.12.2008 tarih ve 27075 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir [8].  
 
Isı yalıtımının en önemli kısmını oluşturan dış cephe ısı yalıtımı gelişmiş ülkelerde 1970’li yıllarda 
uygulamaya başlanmış olmasına rağmen, ülkemiz 1991 yılında ithal ürünlerle dış cephe ısı yalıtım 
malzemeleri ile tanışmıştır. Yine 1990’lı yılların başında önemli ısı kayıplarının yaşandığı pencere 
doğramalarında çift cam ünitesi kullanımı da başlamıştır [1]. 
 
Bu çalışmada, Ankara’da Giriş+12 katlı betonarme karkas tarzda inşa edilmiş, merkezi kalorifer 
sitemiyle ısıtılan mevcut yalıtımsız binanın ısı kayıpları incelenmiş, yalıtım uygulaması ihtiyacı 
belirlenmiş ve ısı yalıtımı uygulaması sonrasındaki inceleme ile de yalıtım uygulamasının performansı 
değerlendirilmiştir. 
 
Bina için sırasıyla aşağıdaki çalışmalar yapıldı ; 
 

1) Mimari projeden binanın genel durumu ve duvar detayları incelendikten sonra, bina kabuğu 
fiziki olarak kontrol edildi. 
   

2) Yalıtım öncesinde binadaki ısı kayıplarının hangi bölgelerden olduğu termal kamera ile 
görüntülü ölçümlerle tespit edildi. Bu görüntülü ölçümlerle mimari proje detaylarının doğru 
uygulanıp uygulanmadığı da belirlendi. 

 
3) Bina için TS 825 Standardı hesap metoduna göre yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplandı. 

Hesaplamalar sonucunda binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q), olması gereken değerden 
(Q’) yüksek olduğu için, binanın TS 825 Standardına uygun olmadığı tespit edildi. 

  
4) Binanın TS 825 Standardına uygun duruma getirilebilmesi (Q < Q’) için, binanın ısı kaybı olan 

bölgelerine (dış cephe, çatı, ısıtılmayan mahal tavanı) seçilen malzemelerden en az kaç cm 
kalınlıkta yalıtım yapılması gerektiği hesaplandı. 

 
5) Yalıtım uygulaması, seçilen malzemeler ve hesaplanan kalınlıklara göre yapıldıktan sonra, 

yalıtımın ısıl performansı ve işçilik hatalarının kontrolü için uygun iklim şartlarında termal 
kamerayla görüntülü ölçümler yapıldı. 

 
6) Yapılan görüntülü ölçümler sonucunda TS 825 Standartına göre hesaplanan kalınlıkta yapılan 

ısı yalıtımı uygulaması neticesinde yalıtım sisteminin yüksek performans ile çalıştığı tespit 
edildi. 

 
Termal kamera ile yapılan görüntülü ölçümlerde ısı kayıplarının tespiti dışında binanın mimari proje 
detaylarına uygun inşa edilip edilmediği, ısı yalıtım uygulamasında işçilik hatası veya farklı kalınlıkta 
malzeme kullanılıp kullanılmadığı ile yapılan ısı yalıtım uygulamasının performansı ölçülebilmektedir.  
 
Ankara’da yalıtım yaptırılmış birçok binada yapılan ölçümlerde, TS 825’e göre hesaplanan kalınlıkta 
yapılan ısı yalıtımı uygulamalarının yüksek performans gösterdiği ve kalınlık hesaplamalarını 
doğruladığı belirlenmiştir. Isı yalıtım uygulaması hesaplanan değerden daha az kalınlıkla yapılan 
uygulamalarda ise yalıtım performansının yetersiz kaldığı ve ısı köprüleri oluştuğu yapılan görüntülü 
ölçümlerle belirlenmiştir.  
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2. MİMARİ PROJELER: Mimari proje normal kat planı Şekil-1 de verilmiştir. 

 
Şekil-1. Mimari proje normal kat planı 

ÖN CEPHE 

   
     Şekil-2. Mimari proje önden görünüşü          Şekil-3. Binanın önden fotoğrafı 
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ARKA CEPHE 

                 
Şekil-4. Mimari proje arkadan görünüşü             Şekil-5. Binanın arkadan fotoğrafı 

 

SAĞ YAN 

            
  Şekil-6. Binanın mimari proje sağ yan görünüşü Şekil-7. Binanın sağ yan fotoğrafı     
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SOL YAN  

    
Şekil-8. Binanın mimari proje sol yan görünüşü                   Şekil-9. Binanın sol yan fotoğrafı     
 
 
 
 
3) BİNADAKİ ISI KAYIPLARININ TERMAL KAMERA ÖLÇÜMLERİYLE TESPİTİ VE ANALİZİ 
 
05.03.2016 tarihinde dış sıcaklık 0 ile +20C arasındayken termal kamera ile yapılan görüntülü ölçümler 
sonucunda yapı elemanlarından (kiriş, tabliye betonu, kolon, pencere, kapı, çıkma, dolgu duvar) 
oluşan ısı kayıpları aşağıda yorumlanmıştır.  
 
 

    
Şekil-10. Yalıtım öncesi ön sol üst termal ölçümü      Şekil-11. Yalıtım öncesi ön sol üst fotoğrafı 
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Şekil-12. Yalıtım öncesi ön sol alt termal ölçümü      Şekil-13. Yalıtım öncesi ön sol alt fotoğrafı 
 
GAZ BETON DIŞ DUVARLAR: Binanın dolgu duvarları 20 cm kalınlığında gaz beton malzemeden 
yapılmıştır. Termal kamera görüntülü ölçümlerinde gaz beton duvar yüzeyindeki dış sıcaklık 2,5 – 2,9 0C 
arasında ölçülmüş olup, bu değer, binada ısı kaybının en az olduğu bölgelerin gaz beton duvarlar 
olduğunu göstermektedir.   Şekil 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 

 
EBEVEYN YATAK ODASI VE BANYO: Ön cephedeki dış duvarlar 20 cm gaz betondan imal edilmiş 
olmakla beraber yan duvarlar 19 cm tuğla ile örülmüştür. Ebeveyn odasının sonuna yani banyoya kadar 
olan duvar sıcaklığı 3,5 0C civarında ölçülmüştür. Bu duvarın, merdiven boşluğu ile birleştiği köşeye 
doğru yaklaştıkça ısı kayıplarının 5,5 – 6 0C ye yükseldiği görülmektedir.  Şekil 2, 3, 10, 12, 14, 16  Bu 
ölçüm bize binadaki bu bölgenin (banyo duvarının) mimari proje detayına uyulmadan, farklı bir dolgu 
duvar malzemesi kullanılarak inşa edildiğini göstermektedir. 

 
MERDİVEN BOŞLUKLARI VE YANGIN GÜVENLİĞİ HOLÜ: Mimari projede merdiven boşlukları 
mahallinin ön tarafı gaz beton yan duvarları 18 cm betonarme perde duvar olarak verilmiştir. Termal 
kamera ölçümlerinde merdiven boşluklarının yangın güvenliği holü ile birleşen dış duvarları binanın en 
çok ısı kaybının olduğu bölgeler olarak tespit edilmiştir. Bu duvarlarda sıcaklık değerleri 7 - 8 0C 
civarında ölçülmüştür. Şekil 2, 3, 10, 12, 14 
 
Mimari projede Yangın güvenliği holünün dış duvarı 19 cm (3+13,5+3) kalınlığında dolgu duvar olarak 
verilmiştir. Bu duvardaki termal kamera ölçümlerinde yüzey sıcaklığı 5 ile 5,5 0C civarında ölçülmüştür. 
Şekil 2 , 3 , 10, 12, 14, 16 

 
KOLON VE TABLİYELER: Ön cephe kolon ve tabliyelerdeki ısı kayıplarının diğer cephelere göre  daha 
az olduğu görülmektedir. Bu da ön cephede betonarme yüzeylere 2 veya 3 cm yalıtım yapılmış 
olabileceğini göstermektedir. Şekil 10, 12, 14, 16, 18, 20 

    
Şekil-14. Yalıtım öncesi ön sağ üst termal ölçümü        Şekil-15. Yalıtım öncesi ön sağ üst fotoğrafı 
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ÖN CEPHE  (SOL) 

 
Şekil-16. Yalıtım öncesi ön sol üst termal ölçümü          Şekil-17. Yalıtım öncesi ön sol üst fotoğrafı 
 

SAĞ YAN CEPHE 
 

    
Şekil-18. Yalıtım öncesi sağ yan termal ölçümü     Şekil-19. Yalıtım öncesi sağ yan fotoğrafı 
 
KÖŞE “L” KOLONLAR: Bina dört köşesinde bulunan L kolonlar üzerine oturtulmuştur. Ön cephede 
sağ ve sol tarafta boydan boya kolonlar üzerindeki dış sıcaklık 3 – 3,7 0C arasında ölçülmüş olup, bu 
değer kolonlara içeriden 2 veya 3 cm kalınlığında ısı yalıtımı uygulanmış olabileceğini göstermektedir. 
Şekil 1, 18, 22, 26, 28, 30, 32 
 
TABLİYE BETONLARI: Köşe “L” kolonlarında kat tabliyeleri üzerindeki dış sıcaklık 5,5 – 8,5 0C 
arasında ölçülmüş olup, bu değer “L” köşe kolonlarına bağlı tabliyelerden çok fazla ısı kaybı olduğunu 
göstermektedir.   Şekil 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 
 

SAĞ YAN CEPHE ÜST KATLAR 

     
Şekil-20. Yalıtım öncesi sağ alt termal ölçümü      Şekil-21. Yalıtım öncesi sağ alt fotoğrafı 
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SAĞ YAN CEPHE  GİRİŞ+ 1-2-3 KATLAR 

      
  Şekil-22. Yalıtım öncesi sağ alt termal ölçümü             Şekil-23. Yalıtım öncesi sağ alt fotoğrafı 
 
Binanın zemin ve 1. katındaki köşe “L” kolonlarının yüzeyindeki sıcaklık 5 ile 7 0C arasında 
ölçülmüştür. Bu değer binanın zemin ve 1. katında diğer katlara göre daha fazla ısı kaybı yaşandığını 
göstermektedir. Ölçülen sıcaklık değerinin üst katlara göre yüksek oluşu, “L” kolonların zemin ve 1. 
katta ki kısmına yalıtım uygulanmadığını göstermektedir. 
 
İÇ BALKON KİRİŞLERİ: Balkon içlerinde kalan pencerelerin üzerindeki kirişlerin yüzeyindeki sıcaklık 
10 – 11 0C arasında ölçülmüştür. Bu değer kirişlerin yalıtımsız olduğunu ve binanın en çok ısı kaybı 
olan bölgeleri olduğunu göstermektedir. Şekil 20, 22, 26, 28, 38, 40, 42, 44 

 
SAĞ YAN CEPHE 2+3+4+5 KATLAR 

      
 Şekil-24. Yalıtım öncesi sağ alt termal ölçümü              Şekil-25. Yalıtım öncesi sağ alt fotoğrafı 

 
ARKA CEPHE 

ARKA CEPHE ÜST KATLAR 

  
Şekil-26. Yalıtım öncesi arka üst termal ölçümü         Şekil-27. Yalıtım öncesi arka üst fotoğrafı 
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KÖŞE “L” KOLONLAR - TABLİYE BETONLARI - İÇ BALKON KİRİŞLERİ  

 
 Şekil-28. Yalıtım öncesi arka alt termal ölçümü          Şekil-29. Yalıtım öncesi arka alt fotoğrafı 
 

SOL YAN CEPHE ÜST KATLAR 

        

Şekil-30. Yalıtım öncesi sol yan üst termal ölçümü        Şekil-31. Yalıtım öncesi sol yan üst fotoğrafı 
 

KÖŞE “L” KOLONLAR - TABLİYE BETONLARI  - İÇ BALKON KİRİŞLERİ 
 

SOL YAN CEPHE ALT KATLAR 

 
Şekil-32. Yalıtım öncesi sol alt termal ölçümü                      Şekil-33. Yalıtım öncesi sol alt fotoğrafı 
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PENCERELER: Termal kamera görüntülü ölçümlerine göre, dış cephedeki pencerelerin bir kısmının 
sızdırmazlığı genel olarak iyi görünmekle beraber diğerlerinde ısı kaçakları oluştuğu görülmektedir. 
Yapılan ölçümlerde pencerelerin dış yüzey sıcaklığı genelde 3 – 5 0C arasında ölçülmüştür. Bu değer 
pencere sistemlerinin ısı yalıtımı yönünden iyi çalıştığını göstermektedir. Pencerelerin hangi 
bölgelerinden kaçak olduğu daire içerisinden yapılacak termal ölçümlerle kesin olarak 
belirlenebilecektir. Şekil 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 

 
 
 
 

4) MALZEME SEÇİMİ VE KALINLIK HESABI 
 
TS 825 Standardı Hesap Metodu’na göre yapılan hesaplamalarda binanın dış cephesine en az 6 cm 
kalınlığında taş yünü, çatıya mevcut 8 cm şilteye ilaveten 4 cm camyünü şilte ve ısıtılmayan mahal 
(bodrum kat depo) tavanına 5 cm karbonlu EPS malzemeden ısı yalıtımı yapılması gerektiği 
hesaplandı ve raporlandı. Uygulamacı firma tarafından, seçilen malzemeler ve hesaplanan 
kalınlıklarda ısı yalıtımı uygulaması yapıldı. Uygulama sonrasında mevcut durumdaki ve yalıtım 
uygulaması sonucunda oluşacak “U” değerlerinin aşağıdaki şekilde olacağı hesaplandı. 
 
       MEVCUT       YALITIM SONRASI      TS 825 TAVSİYE 
                                                                  DURUM           TAŞYÜNÜ               U  DEĞERLERİ 
                                     W/m2K    λ=0,035 W/m2K       W/m2K 
DOLGU DUVAR  (GAZ BETON)        U = 0,960 U= 0,483  (3,5cm)     Uduvar= 0,500  

BETONARME KOLON (2 cm yalıtımlı)    U = 1,163 U= 0,494  (4cm)        Uduvar= 0,500 
TUĞLA DUVAR (3+13,5+3)   U = 1,851 U= 0,483  (6cm)   Uduvar= 0,500 
KİRİŞ                   U = 3,463 U= 0,498  (6cm)        Uduvar= 0,500 
ÇATILI TAVAN      U = 0,436 U= 0,300  (4cm)        Utavan= 0,300   
ISITILMAYAN MAHAL ÜZERİ DÖŞEME U = 1,833 U= 0,413  (5cm EPS)  Utaban= 0,450 
 
Bu tabloya göre en az hesaplanan kalınlıklarda olması şartıyla, taş yünü ile yapılacak yalıtımda elde 
edilecek “U” değerleri, Standartta tavsiye edilen “U” değerlerinin altında kaldığından TS 825 
Standartına uygun yalıtım yapılmış olacaktır. 
 
 
5) ISI YALITIMI UYGULAMASI SONRASI TERMAL KAMERA ÖLÇÜMÜ  
 
Seçilen malzeme ve hesaplanan kalınlığa göre yapılan uygulama sonrasında yalıtımın ısıl performansı 
ve işçilik hatalarının kontrolü için iklim şartları uygun olduğunda tekrar termal kamera ile görüntülü 
ölçümler yapıldı. Şekil-35 , 37 , 39 , 41 , 43 , 45 , 47  

     YALITIM ÖNCESİ ÖN CEPHE                     YALITIM SONRASI ÖN CEPHE 

   
Şekil-34. Yalıtım öncesi ön sağ üst termal ölçümü    Şekil-35. Yalıtım sonrası ön sağ üst termal ölçüm 

YALITIM ÖNCESİ ÖN CEPHE                    YALITIM SONRASI ÖN CEPHE 
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Şekil-36. Yalıtım öncesi ön cephe termal ölçümü      Şekil-37. Yalıtım sonrası ön cephe termal ölçüm 
 
YALITIM ÖNCESİ SAĞ YAN CEPHE                           YALITIM SONRASI SAĞ YAN CEPHE 

          
Şekil-38. Yalıtım öncesi ön sağ üst termal ölçümü   Şekil-39. Yalıtım sonrası ön sağ yan termal 
ölçümü 
 
        YALITIM ÖNCESİ SAĞ YAN CEPHE              YALITIM SONRASI SAĞ YAN CEPHE 

        
Şekil-40. Yalıtım öncesi sağ alt termal ölçümü      Şekil-41. Yalıtım sonrası ön sağ alt termal ölçümü 

 
YALITIM ÖNCESİ ARKA CEPHE   YALITIM SONRASI ARKA CEPHE 

        
Şekil-42. Yalıtım öncesi arka üst termal ölçüm      Şekil-43. Yalıtım sonrası arka üst termal ölçümü 
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YALITIM ÖNCESİ ARKA CEPHE   YALITIM SONRASI ARKA CEPHE 

         
Şekil-44. Yalıtım öncesi arka alt termal ölçümü    Şekil-45. Yalıtım sonrası arka alt termal ölçümü 
 
 YALITIM ÖNCESİ SOL YAN  CEPHE                        YALITIM SONRASI SOL YAN  CEPHE 

             
Şekil-46. Yalıtım öncesi sol yan termal ölçümü      Şekil-47. Yalıtım sonrası sol yan termal ölçümü 
 

          
Şekil-48. Yalıtım öncesi sol yan termal ölçümü          Şekil-49. Binanın sol yan fotoğrafı  
 
Hesaplandığı gibi 6 cm taş yünü ile yapılan uygulama sonunda, ısı yalıtım sisteminin ısı kayıplarını 
azalttığı ve ısı köprülerini önleyerek yüksek performans gösterdiği yapılan görüntülü ölçümlerde tespit 
edildi. Binanın yalıtım öncesi ve sonrası termal ölçümleri mukayese edildiğinde başarılı bir uygulama 
yapıldığı belirlendi. Şekil-35 , 37 , 39 , 41 , 43 , 45 , 47 
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SONUÇ  
 
Mevcut binalara yapılan ısı yalıtım uygulaması hangi malzemeyle (köpük, taş yünü, sıva, gaz beton 
plak) yapılırsa yapılsın, uygulamaların ısıl performansı sadece termal kamera ile görüntülü ölçülerek 
değerlendirilebilir. Isı yalıtımı uygulamasından önce ve sonra termal kamera ile yapılacak görüntülü 
ölçümlerde; hem seçilen malzemeye göre uygulanan kalınlığın uygun olup olmadığını, hem de 
uygulamada işçilik hataları yapılıp yapılmadığının kontrolü sağlanabilir. Bunların dışında aynı kalınlıkta 
farklı malzemelerle taş yünü, EPS köpük, XPS köpük, gaz beton plak ve ısı yalıtım sıvası ile ısı 
yalıtımı yapılan binalar aynı görüntü içine alınarak ölçümler yapıldığında hangi malzemenin daha iyi 
ısıl performansa sahip olduğu da net olarak tespit edilebilir.  
 
Buradan hareketle mevcut binalara ısı yalıtımı uygulaması yapılmasına karar verildiğinde; 

1) Isı kayıplarının binanın hangi yapı elemanlarından olduğunun belirlenmesi için uygulama 
öncesi mutlaka termal kamerayla görüntülü ölçümler yapılmalı, 

2) Bu görüntülü ölçümlerin analizi ve değerlendirilmesi sonrasında yapılacak ısı yalıtımı 
uygulaması için binanın hangi bölgelerine, hangi malzemeden en az kaç cm kalınlığında 
yalıtım uygulaması yapılması gerektiği TS 825 Standardına uygun olarak hesaplanmalı ve 
raporlanmalı,  

3) Isı yalıtım uygulamasında işin tanımına uygun nitelikli yalıtım malzemeleri (yapıştırıcısı, dübeli, 
filesi, sıvası, dekoratif sıvası ve boyası) takım olarak kullanılmalı ve Mesleki Yeterlilik 
Merkezi’nden yetki belgesine sahip usta ve işçiler tarafından uygulama yapılmalı, 

4) İşin tesliminden sonra, uygulamadan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı uygulamacı 
firmadan belli bir süre mesleki sorumluluk sigortası yapılması istenmeli, 

5) Isı yalıtımı uygulamasından sonra, uygulamanın ısıl performansının ve işçilik hatalarının 
kontrolü için, uygun iklim koşulları oluştuğunda tekrar termal kamerayla görüntülü ölçümler 
yapılmalı ve yalıtım uygulamasının performansı raporlanmalıdır. 

 
Termal kamera ile yapılan görüntülü ölçümlerde ısı kayıplarının tespiti dışında binanın mimari proje 
detaylarına uygun inşa edilip edilmediği, ısı yalıtım uygulamasında işçilik hatası veya ısı köprüleri olup 
olmadığı, farklı kalınlıkta malzeme kullanılıp kullanılmadığı ve yapılan ısı yalıtım uygulamasının 
performansı ölçülebilmektedir.  
 
Ankara’da yalıtım yaptırılmış birçok binada yapılan ölçümlerde, TS 825’e göre hesaplanan kalınlıkta 
yapılan ısı yalıtımı uygulamalarının yüksek performans gösterdiği ve kalınlık hesaplamalarını 
doğruladığı belirlenmiştir. Isı yalıtım uygulaması hesaplanan değerden daha az kalınlıkla yapılan 
uygulamalarda ise yalıtım performansının yetersiz kaldığı ve ısı köprüleri oluştuğu yapılan görüntülü 
ölçümlerle belirlenmiştir.  
 
Mevcut binalarda ısı yalıtım uygulaması yapılması sırasında özellikle uygulamadan kaynaklı hataların 
giderilebilmesi ve uygulama sonrası binalardan gelecek şikâyetlerin önlenebilmesi için, denetim 
mekanizmasının kurulması, bu denetim mekanizmasının da uygulama öncesi ve sonrası mutlak 
suretle termal kamera görüntüleri ile uygulamayı kayıt altına alması uygun olacaktır. Bu amaçla, 
mevcut binalardaki uygulamaların denetimi ile ilgili yasal olarak boşluk olan bu alanın en kısa 
zamanda düzenlenmesi sağlıklı uygulamalar için önem arz etmektedir. 
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ÖZET 
 
2010 yılında AB Üye Devletleri tarafından kabul edilen Binalarda Enerji Performansı Direktifi, üye 
devletlerin binaların tahmini ekonomik ömrü boyunca en düşük maliyete yol açan enerji performans 
düzeylerini hesaplamalarını şart koşmakta ve bu bağlamda bir maliyet etkin bir yöntem sunmaktadır. 
Metodoloji hem mevcut ve hem de yeni binalar için geçerlidir. Bu hesaplama metodolojisinin çıktısı 
olarak, her Üye Devletin politikalarında binalarda enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yönelik 
değişimler oluşmuş, aynı zamanda AB'nin Kyoto sonrası emisyon azaltma hedefleri ve COP21 
kapsamında Ulusal Düzeyde Belirlenmiş Katkı Niyeti (INDC) taahhütlerine olumlu katkı sağlayacaktır. 
Türkiye, kendi mevzuatını AB direktiflerine uyumlaştırma yolundadır. Aynı zamanda, Türkiye, enerji 
ithalatına 55 milyar dolar harcamaktadır (2014 yılı, toplam ithalatın% 25i). Onuncu Kalkınma Planı'na 
göre,  enerji tasarruflu bir ekonomi yaratmak Hükümetin gündeminde ön sıralarda yer almaktadır. 
Binalar toplam enerjinin % 40ını tüketmektedir. Bu sunumda yer alan araştırma ve sonuçlar, Binalarda 
Enerji Performansı Direktifi uyarlanıp uygulandığında ulusal standartlar buna göre revize edildiğinde 
elde edilecek potansiyel enerji tasarrufunu,  ulusal bütçenin üzerindeki olumlu etkisini ve CO2 
emisyonları azaltma yönündeki katkıyı vurgulamaktadır [1]. 
 
Anahtar Kelimeler: Binaların Enerji Performansı, EPBD, Maliyet Etkin, Optimum Maliyet, Enerji 
Verimi, Enerjinin Etkin Kullanımı, INDC, U Değerleri  
 
ABSTRACT 
 
The Energy Performance of Buildings Directive adopted by EU Member States in 2010 creates a cost-
optimum methodology which asks Member States to calculate energy performance levels which leads 
to the lowest cost during the estimated economic lifecycle of the building. The methodology is applied 
to existing and new buildings. The outcome of this calculation has not only created a shift in the 
policies of each Member State towards maximizing energy efficiency from buildings, but also 
contributed positively to the post-Kyoto emissions reduction targets of the EU and the future INDCs 
commitments in the aftermath of COP21.  
 
Turkey is in the path of harmonizing EU directives into its legislations. At the same time, Turkey 
spends 55 billion USD (in 2014, 25% of total imports) on energy imports. Creating an energy efficient 
economy is high on the agenda of the Government as defined in the 10th Development Plan. 
Buildings consume 40% of the total energy. The research and conclusions provided in this 
presentation will highlight the potential energy savings, its positive impact on the national budget and 
the contribution to CO2 emissions reduction once the Energy Performance of Buildings Directive is 
implemented and current national standards are revised accordingly [1].  
 
Key words: Energy Performance of Buildings, EPBD, cost-optimum, cost optimality, energy efficiency, 
u value, INDC  

New U-Values for Turkey: Cost-Optimal Methodology 
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1. GİRİŞ 
 
Türkiye, Avrupa kıtasındaki bina stoku en hızlı büyüyen ve yaklaşık 80 milyon nüfusu ile Rusya ve 
Almanya'dan sonraki üçüncü en kalabalık ülkedir. %4'ten daha fazla olan yeni yapılaşma oranlarıyla 
birlikte, %1'den daha az olan AB ortalamasından büyük ölçüde daha hızlı büyümektedir. Bu durum 
inşaat sektörünün, %6,6 olan Reel GSYİH katkısıyla Türkiye ekonomisinin en önemli faktörlerinden biri 
haline gelmesine yol açmaktadır [2]. Türkiye'deki bina sektörü (konut ve hizmet sektörü), ulusal nihai 
enerji tüketiminin yaklaşık %35'inden sorumludur [3]. Yeni yapılaşma faaliyetleri nedeniyle bu 
yüzdenin gelecekte daha da artması beklenmektedir. Bugün yaklaşık 2.400 milyon m² olan bina 
stokunun %50’den fazla büyüyerek 2050 yılında neredeyse 4.000 milyon m²'ye yükselmesi bekleniyor. 
Bu gerçek açıkça gösteriyor ki, 30 Eylül 2015 yılında UNFCCC'ye (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi) resmi olarak sunulan Türkiye'nin Niyet Edilen Ulusal Katkı beyanında (Intended 
Nationally Determined Contribution:INDC) tanımlanan Türkiye'nin iklim koruma hedeflerini başarmaya 
yönelik en önemli dayanaklardan biri Türkiye'deki bina sektörüdür [4]. 
 
Türkiye'deki bina sektörünün enerji tüketimindeki artışı sınırlamak ve böylece Türkiye'nin enerji ithaline 
olan önemli ölçüdeki bağımlılığını azaltmak için; binalardaki ısıtma enerjisi ihtiyacının tayin edilerek 
izin verilen sınır değerlerle mukayese edilmesine yönelik hesaplama kurallarını tanımlayan TS 825 
standardı yürürlüğe konulmuştur [5]. Bu bağlamda, TS 825 ayrıca yeni binaların ve tadil edilecek 
binaların çatı, cephe, pencere ve taban levhasına yönelik U-değerleri için minimum gereksinimleri 
açıklamaktadır. Bu bağlamda, TS 825 ayrıca yeni binaların ve tadil edilecek binaların çatı, cephe, 
pencere ve döşemelerine yönelik U-değerleri için minimum gereklilikleri açıklamaktadır. Ancak 
mevzuat, sadece ısıtma enerjisi talebine yönelik düzenlemeler içerirken soğutma dahil diğer enerji 
tüketim alanlarıyla ilgili hesaplamalar Türkiye'deki binalara yönelik bu zorunlu standarda dahil değildir. 
 
Avrupa Birliği'nde (AB) binaların enerji talebini sınırlamaya yönelik gereksinimleri ve hesaplama 
kurallarını içeren temel yasal düzenleme Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'dir (EPBD) [6].  
 
AB’de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (EPBD); yeni binaların ve esaslı tadilat yapılacak 
büyük alanlı mevcut binaların bütüncül olarak enerji performansının geliştirilmesi amacıyla ilk olarak 
16 Aralık 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Bina sektörü Avrupa'nın toplam enerji tüketiminin yaklaşık 
%40'ından sorumlu olduğu için Enerji Performans Yönetmeliği (EPBD), Avrupa Birliği’nin iklim 
değişikliği ile ilgili hedeflerine ulaşması için önemli bir adımdır. 2010'da Binalarda Enerji Performans 
Yönetmeliği (EPBD) revize edilmiş ve AB’ye her bir üye devletin açıkladığı hedefinin büyüklüğüne 
bağlı olarak yerine getirmek zorunda olduğu enerji performans gereklilikleri için “maliyet etkinlik” ve 
“neredeyse sıfır enerjili binalar” olmak üzere iki yeni ana kavram ortaya konulmuştur.  
 
1.1. Maliyet Etkinlik  
 
Bu, her bir AB Üyesi devlet tarafından uygulanması gereken tüm binaya (birincil enerji talebi gibi) ve 
yapı elemanına (U-değerleri gibi) yönelik asgari enerji performansını saptamak için ulusal veya 
bölgesel şartlara uyarlanmış, ilk yatırım maliyeti ve işletme giderlerini (enerji & bakım) de içeren bir 
yaşam döngüsü yaklaşımıdır. Asgari enerji performansı ihtiyacına yönelik ulusal gereklilikler; yaşam 
döngüsü boyunca en düşük toplam maliyetle (referans binalar üzerinde yapılan değerlendirmeleri esas 
alarak) sonuçlanacak seviyede tanımlanmalıdır.  
 
1.2. Yaklaşık sıfır enerjili bina (nZEB)  
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin (EPBD) 2. Maddesi’ne göre nZEB, "çok yüksek enerji 
performansına sahip, ihtiyaç duyduğu yaklaşık sıfır veya çok düşük miktardaki enerjinin önemli ölçüde 
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığı binadır”. 2021'den itibaren AB'deki tüm yeni binalar 
yaklaşık sıfır enerjili binalar olacaktır. Aynı zamanda maliyet etkinlik de hala geçerlidir. Bu 2021'den 
itibaren yaklaşık sıfır enerjili binaların ideal olarak maliyet etkin olacağı anlamına gelmektedir. Bu 
sebeple sistematik olarak makul bir ulaşılabilir hedeflerin ortaya konularak yaklaşık sıfır enerjili 
binaların yürürlüğe girmesi için 2021 yılına kadar (veya Türkiye'nin yaklaşık sıfır enerjili binaları 
yürürlüğe koymayı düşündüğü başka bir yıl) olası görünen (maliyet) varsayımlarını kullanarak maliyet 
etkinlik hesaplamalarını yürütmek akıllıcadır.  
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Türkiye'nin enerji verimliliği çabalarına katkıda bulunmak ve bu sayede yalıtım sektörünün geleceğe 
dönük standartlar konusunda sağlam ve net bir konum almasını desteklemek için İZODER, 
Türkiye’deki konut sektörüne yönelik olarak Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (EPBD) 
bağlamında maliyet etkin U değerlerinin tayin edilmesi amacıyla bir çalışma başlatmıştır. Bu 
çalışmada, U değerlerinin Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili hedeflerine ulaşılmasındaki potansiyel 
rolünün değerlendirilmesi de planlanmıştır. Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin yapmak zorunda 
oldukları benzer raporlamaların değerlendirilmesinde Avrupa Komisyonuna destek veren ECOFYS ile 
bir proje yapılmıştır.  
 
Projenin esası metodolojik olarak, revize edilen Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğindeki (EPBD) 
maliyet etkinlik prensibine uyarlanarak Türkiye için Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) tabanlı U-değeri 
haritalarının oluşturulmasıdır.  Analizler, şehre özgü hesaplama parametreleri ve saatlik iklim verileri 
kullanılarak Antalya, İzmir, Gaziantep, Muğla, İstanbul, Bursa, Ankara, Niğde, Sivas, Ağrı, Kars ve 
Erzurum olmak üzere Türkiye'deki 12 şehirde yürütülmüştür. Bu sınırlı sayıdaki şehir için alınan 
sonuçların bölgesel ölçeğe (örneğin iklim bölgeleri) ekstrapole edilmesiyle ulaşılan çıktılar tüm bölgeyi 
%100 olarak temsil etmese de başlangıç aşamasında güvenilir bulgular sağlamaktadır. 
 
2. MALİYET ETKİNLİK YAKLAŞIMIYLA U DEĞERLERİ 
 
TS 825 tarafından tanımlanmış mevcut gereksinimler ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 
(EPBD) maliyet etkinlik yaklaşımına göre Türkiye için belirlenecek maliyet etkin gereksinimler 
arasındaki farkı tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği 
(EPBD) tarafından ortaya konulan “bina ve yapı elemanları için asgari enerji performansı ihtiyacının 
maliyet etkinlik seviyelerinin hesaplanmasına yönelik karşılaştırmalı bir yöntem çerçevesinin 
oluşturulması" na yönelik 244/2012 sayılı komisyon tüzüğü [7] ve buna eşlik eden kılavuzlar [8], 
Türkiye’nin pazar şartları için uygulanmıştır. İkinci bir adımla, bu maliyet etkinlik seviyelerinin hali 
hazırda sera gazı (GHG) emisyonu azaltma hedeflerini karşılayıp karşılayamayacağı analiz edildi ve 
şayet karşılamıyorsa azaltılması gereken tahmini GHG emisyon miktarını gösterecek bir senaryo 
ortaya konuldu. Bu tür iddialı enerji verimliliği yaklaşımları Türkiye’nin “neredeyse sıfır enerjili bina 
standardı” tanımlaması için iyi bir başlangıç noktası olabilir.  
 
Bu maksatla ECOFYS, binaların enerji performansına ilişkin Komisyon Tüzüğünde (244/2012) 
tanımlanan gereksinimlere uygun olarak bir maliyet etkinlik aracı geliştirmiştir. Bu model, farklı 
referans binalar için değişen iklim koşulları altında (hem arz hem de talep taraflarını dikkate alarak) 
maliyet etkin bina konfigürasyonlarını hesaplar. Model, yerel şartlara adapte edilebilir özelliktedir. 
Fiziksel konular, örneğin iklim koşulları ile yerel inşaat alışkanlıkları EN ISO 13790'a uygun olarak 
saatlik ısıtma ve soğutma taleplerini hesaplamak için dikkate alınır. Yerel saatlik iklim verileri 
METEONORM kaynağından alınmıştır. Hesaplanan ısıtma ve soğutma ihtiyaçları, yapı elemanları ve 
çeşitli enerji fiyatlarına yönelik dinamik maliyetler gibi mikro ve makroekonomik parametreler ile 
küresel maliyetlerin hesaplanmasında kullanılır. Bu model, U-değerleri ile ısıtma ve soğutma 
sistemlerinin binlerce kombinasyonunu hesaplar ve hesaplama süresi (EPBD’nin maliyet etkinlik 
yaklaşımına göre konutlar için hesaplama süresi 30 yıldır) sonunda en düşük küresel maliyeti veren 
teknik konfigürasyonu tespit eder. Maliyet etkinliğini tanımlamak için kişisel veya toplumsal bir 
perspektif benimsenebilir. Hesaplama modeli, hem yeni hem de tadil edilecek binalara uygulanabildiği 
gibi tipik yerel referans binaları ve geometrilerini içerebilir. 2001 ve 2011 bina sayımı sonuçlarına 
bakıldığında, Türkiye'de özellikle şehirlerdeki bina stokunda çokça bulunduğundan referans bina 
olarak 5 katlı, bir apartmanın hesaplamalarda kullanılması kararlaştırılmıştır. Enerji tasarrufu 
potansiyelini hesaplanması ve Türkiye'nin Niyet Edilen Ulusal Katkı (Intended Nationally Determined 
Contribution: INDC) beyanında yer alan hedeflere erişmek için ihtiyaç duyulacak U değerlerinin 
belirlenmesi için referans bina seviyesinde elde edilen sonuçlar tüm mevcut bina stokuna enterpole 
edilmiş ve 2050 yılına kadar geleceğe dair olası gelişim modellenmiştir.  
 
Türkiye'nin oldukça heterojen iklim koşullarına sahip olması ve sınırlı sayıda şehir için elde edilen 
sonuçların tüm Türkiye’nin bina stokuna daha doğru bir şekilde ekstrapolasyonunun yapılabilmesi için 
TS 825’te tanımlanan dört iklim bölgesi, aşağıdaki tabloya göre 6 yeni iklim bölgesi olacak şekilde 
yeniden yapılandırılmıştır: 
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Tablo 1. Bu çalışmada kullanıldığı şekilde altı gelişmiş iklim bölgesinin özellikleri 
 

Bölge İklim 
sınıflaması 

HDD (ısıtma gün 
dereceleri) 

(ASHRAE'ye göre) 

CDD (soğutma 
gün dereceleri) 

(ASHRAE'ye 
göre) 

Sınıflandırılan 
Türkiye illerinin 

sayısı 
TS 825'e göre iklim 

bölgesi 

1 Çok Sıcak <1000 >1000 4 1 

2 Sıcak  1000-2000 ≥1000 10 1-2 

3 Ilıman <2000 <1000 17 2 
4 Soğuk ≥2000 <1000 32 3 
5 Çok Soğuk ≥3000 <1000 13 4 
6 Aşırı Soğuk ≥4000 <1000 5 4 

 

 
Şekil 1. Türkiye ısıtma derece gün değerleri haritası (ASHRAE metodu) 

 
Şekil 2. Türkiye soğutma derece günleri haritası (ASHRAE yöntemi) 
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Farklı iklim koşulları için tavsiye edilecek U değerlerine yönelik daha detaylı bir analiz yapılmasına 
olanak sağladığından bu çalışmanın tüm aşamalarında bu 6 bölge kullanılmıştır.  
Aşağıda yer alan 3, 4, 5, 6 numaralı şekiller, yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binalar için 
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin (EPBD) maliyet etkinlik kuralı uyarınca maliyet etkin U-
değerlerine dair hesaplama sonuçlarını ve Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı (INDC) hedefine 
ulaşılmasını sağlayacak U-değerlerine dair hesaplama sonuçlarını göstermektedir. Türkiye’nin Niyet 
Edilen Ulusal Katkı beyanında (INDC) çevre koruma hedefi olarak; mevcut şartların sürdürülmesi 
(Business as Usual: BAU) durumunda 2030 yılında oluşabilecek sera gazı emisyonundan %21 
oranına kadar azalma sağlanmasını tanımlanmıştır. Bu şekiller ayrıca TS 825'e göre yürürlükteki U 
değerleri ile bir mukayese sağlar. 

 
Şekil 3. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesinde maliyet etkinlik ve Türkiye'nin INDC'sinde 

belirlenen iklim hedeflerine ulaşılması için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binaların U-değerleri 
– ÇATILAR 

 

 
Şekil 4. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesinde maliyet etkinlik ve Türkiye'nin INDC'sinde 

belirlenen iklim hedeflerine ulaşılması için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binaların U-değerleri 
– DUVARLAR 
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Şekil 5. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesinde maliyet etkinlik ve Türkiye'nin INDC'sinde 
belirlenen iklim hedeflerine ulaşılması için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binaların U-değerleri 

- PENCERELER 
 

 
 

Şekil 6. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesinde maliyet etkinlik ve Türkiye'nin INDC'sinde 
belirlenen iklim hedeflerine ulaşılması için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binaların U-değerleri 

– DÖŞEMELER 
 
Tanımlanan U-değerleri esas alındığında, ortam ısıtması ve soğutması için şekil 7’deki birincil enerji 
ihtiyaçları oluşmaktadır. 
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Şekil 7. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesi için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binaların 

yürürlükteki TS 825 ile maliyet etkinlik uyarınca birincil enerji talepleri 
 
Şekil 8 yeni standartların uygulanmasıyla 2023, 2030, 2040 ve 2050 yıllarına kadar elde edilebilecek 
nihai enerji tasarrufu potansiyellerini göstermektedir.  

 
Şekil 8. Mevcut şartların sürdürülmesi (BAU) ve maliyet etkinlik senaryolarına göre 2015-2050 yılları 

arasında Türkiye’deki konut sektörünün öngörülen ısıtma ve soğutma amaçlı nihai enerji tüketimleri ve 
BAU senaryosu ile kıyaslandığında maliyet etkinlik senaryosu ile elde edilen nihai enerji tasarrufunun 

mukayesesi 
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3. İKLİM KORUMA HEDEFLERİNE GÖRE U-DEĞERLERİ 
 
Talep tarafında enerji verimliliği önlemlerine odaklanılarak hedeflenen %21’lik düşüşe ulaşmak 
amacıyla geri kalan  ~ % 9’luk açığı kapatmak için, kombine bir şekilde yenileme oranının artması ve 
daha da iyileştirilmiş U-değerleri gereklidir. Olası bir çözüm olarak, günümüzde %0.45 olan iyileştirme 
oranı [9] %1’e getirilmeli ve 2030 yılı itibariyle %2 olacak şekilde doğrusal biçimde daha da 
arttırılmalıdır. Bu artım da 2015-2030 dönemi için %1.5’lik bir ortalama yenileme oranına karşılık 
gelmektedir. Buna ilave olarak, hesaplanan maliyet etkin U-değerlerinin yeni binalar için ortalama %11 ve 
tadil edilecek olan mevcut binalar için ise ortalama %10 olmak üzere daha da iyileştirilmesi gereklidir. 
Ayrıca, şu anda yeni binalarda 0.1 W/(m² K) ve mevcut binalarda 0.15 W/(m².K) olan ısı köprüsü 
faktörlerinin sırasıyla 0.05 W/(m² K) ve 0.1 W/(m² K)’ya indirilmesi gereklidir. Hali hazırda ısıl köprüsü 
faktörlerinde yapılacak olan bu iyileştirme, sıcak bölgelerde emisyon azaltım hedeflerine ulaşmak için 
yeterli olabilir. 

 
Şekil 9. Yenileme oranının 2015'teki %1’den 2030'da %2’ye artışı ve CO-seviyeleri ile 

karşılaştırıldığında yeni inşaatlar için %11 ve yenilemeler için %10 daha iddialı U-değerleri 
düşünüldüğünde bina stokunun ve ısıtma ile soğutma kaynaklı emisyonların yıllara bağlı değişimi 

 
Aşağıdaki tablolar maliyet etkinlik hesaplamalarına dair nihai sonuçları ve aynı zamanda daha yüksek 
hedefleri ön plana çıkarmak için TS 825’e göre yürürlükteki gereklilikleri ortaya koymaktadır. Ortam 
ısıtması ve ortam soğutmasına yönelik birincil enerji talebine dair hesaplamalarda birincil enerji 
faktörleri doğalgaz için 1.0, elektrik için 2.36 olarak kullanılmıştır [10, 11]. Aynı hesaplama 
parametrelerinin TS 825 ve maliyet etkinliğe göre yapılan enerji talebi hesaplamalarının her ikisinde de 
kullanıldığı unutulmamalıdır.  

Bu parametreler ve EN 13790 baz alınarak tüm metodoloji düşünüldüğünde TS 825'ten farklılık 
gösterebilir, ayrıca hesaplanmış enerji talebi göstergeleri TS 825'te verilenden farklı olabilir. U-
değerleri W/(m²*K) biriminde, spesifik birincil enerji talebi kWh/(m²*yıl) biriminde gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Yeni inşaatlara yönelik maliyet etkinlik hesaplamalarının sonuçları  
Maliyet etkin U-değerleri ve yenilemelere yönelik ortaya çıkan birincil enerji talebi 

Şehir Antalya İzmir Gaziantep Muğla İstanbul Bursa Ankara Niğde Sivas Ağrı Kars Erzurum 

U-değeri çatı 0,25 0,20 0,20 0,19 0,20 0,22 0,15 0,15 0,17 0,15 0,13 0,12 

U-değeri cephe  0,35 0,29 0,28 0,27 0,28 0,27 0,22 0,22 0,22 0,21 0,18 0,17 

U-değeri pencere 1,80 1,80 1,10 1,10 1,30 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

U-değeri döşeme 0,51 0,41 0,43 0,41 0,41 0,41 0,33 0,34 0,33 0,31 0,27 0,25 

Birincil enerji  
(ısıtma & soğutma) 

42,5 56,6 66,4 60,7 50,0 56,3 74,9 72,5 84,8 102,5 115,2 119,0 

Birincil enerji (ısıtma) 17,4 35,8 42,2 44,0 39,0 44,4 66,3 64,0 79,6 99,3 114,2 117,3 

Birincil enerji 
(soğutma) 25,0 20,7 24,2 16,7 11,0 11,9 8,6 8,6 5,2 3,3 0,9 1,7 

Isıtma yükü 23,1 32,4 33,8 31,5 30,5 33,8 44,3 44,5 50,8 59,2 63,1 65,6 

Soğutma yükü 29,9 27,5 29,9 25,8 17,6 21,4 19,5 17,9 17,7 12,3 8,0 11,3 

 
Tablo 3. Yenilemelere yönelik maliyet etkinlik hesaplamalarının sonuçları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maliyet etkin U-değerleri ve yeni inşaatlara yönelik ortaya çıkan birincil enerji talebi  

Şehir Antalya İzmir Gaziantep Muğla İstanbul Bursa Ankara Niğde Sivas Ağrı Kars Erzurum 

U-değeri - çatı  0,27 0,22 0,21 0,19 0,19 0,20 0,16 0,16 0,16 0,15 0,13 0,13 

U-değeri - cephe  0,35 0,29 0,27 0,27 0,28 0,27 0,21 0,21 0,22 0,20 0,18 0,17 

U-değeri - pencere 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

U-değeri - döşeme 0,57 0,45 0,41 0,43 0,43 0,41 0,30 0,35 0,36 0,32 0,29 0,26 

Birincil enerji  

(ısıtma & soğutma) 
34,9 48,4 59,9 56,0 45,6 48,8 65,6 63,7 75,1 91,0 103,2 106,4 

Birincil enerji (ısıtma)  15,6 32,4 41,0 42,9 37,1 39,5 58,8 56,9 70,9 88,3 102,4 105,0 

Birincil enerji 
(soğutma)  19,3 16,1 18,9 13,0 8,6 9,3 6,8 6,8 4,1 2,7 0,8 1,4 

Isıtma yükü  22,2 31,2 34,4 32,4 30,6 32,0 42,0 42,4 48,0 56,1 60,2 62,5 

Soğutma yükü  29,2 26,9 30,2 26,2 17,6 20,9 19,0 17,5 17,3 12,1 8,0 11,2 
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Tablo 4. TS 825'e göre mevcut U-değeri gereksinimleri ile EN 13790'a göre hesaplanmış birincil enerji 
talepleri  

TS 825'e göre mevcut U-değeri gereksinimleri ile EN 13790'a göre hesaplanmış birincil enerji talepleri 

Şehir Antalya İzmir Gaziantep Muğla İstanbul Bursa Anka
ra Niğde Sivas Ağrı Kars Erzurum 

U-değeri 
çatı 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 

U-değeri 
cephe  0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 

U-değeri 
pencere 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

U-değeri 
döşeme 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 

Birincil 
enerji - 
yeni bina 
(ısıtma & 
soğutma) 

43,4 64,3 76,8 72,0 59,2 68,2 91,0 89,5 97,9 120,5 140,6 145,6 

Birincil 
enerji - 
yeni bina 
(ısıtma) 

23,0 47,5 56,9 58,5 50,8 59,0 84,7 83,5 94,3 118,5 140,2 144,6 

Birincil 
enerji - 
yeni bina 
(soğutma) 

20,4 16,8 20,0 13,4 8,4 9,2 6,3 6,0 3,6 2,0 0,4 1,0 

Isınma 
yükü – 
yeni bina 

29,4 43,3 44,7 43,1 39,8 45,7 56,9 57,8 62,5 72,4 78,8 83,4 

Soğutma 
yükü – 
yeni bina 

34,5 32,5 35,6 30,6 19,8 25,3 22,4 20,2 19,5 13,1 8,1 12,2 

Birincil 
enerji - 
yenileme 

49,7 72,0 86,3 80,2 65,7 75,7 100,5 99,1 108,2 132,8 154,9 160,3 

Birincil 
enerji - 
yenileme 
(ısıtma) 

25,5 52,2 62,6 64,3 55,9 64,8 93,2 92,2 104,0 130,5 154,4 159,2 

Birincil 
enerji - 
yenileme 
(soğutma)  

24,2 19,8 23,7 15,9 9,9 10,8 7,3 6,9 4,2 2,3 0,5 1,1 

 
Yukarıdaki tablolarda görülebileceği üzere, bazı durumlarda yenilemelere yönelik maliyet etkin U-
değerleri yeni binalara göre nispeten daha iyidir. Bu sonucun ana sebebi ise yenileme durumunda 
önemli ölçüde daha kötü olduğu kabul edilen ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimlilikleridir. Bu düşük 
verimlilikler bina zarfının iyileştirilmesi durumunda enerji maliyetlerinden daha fazla tasarruf elde 
edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Yenileme yatırım maliyetlerinin cephe tadilatlarından biraz daha 
yüksek kabul edildiğinden 30 yıllık hesaplama periyodunda daha iddialı maliyet etkinlik değerlerinin 
oluşmasına neden olur. 
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4. SONUÇLAR 
 
Maliyet etkinlik yönteminden elde edilen U-değerleri 2030 iklim koruma hedeflerine ulaşmayı 
desteklemeye uygundur. İklim koruma ve maliyet etkinlik birbirleri ile çelişmemekte, aksine iyi şekilde 
kombine edilebilir olduğu anlamına gelir.  
Bugünün maliyet etkinlik seviyeleriyle karşılaştırıldığında iklim hedeflerine ulaşmak için 2030'daki U 
değerlerinin yaklaşık %10 kadar daha iyileştirilmesi gerektirir (enerji fiyatları daha fazla artarsa ihtiyaç 
duyulan 2030 değerlerinin de maliyet etkin olması olasıdır). 

İklim koruma hedefleri ile örtüşen ve maliyet etkinlik esas alınarak yapılan analizlerin sonucundan elde 
edilen tavsiye edilen en iyi U değerleri ve TS 825'e göre mevcut gereksinimlerden çok daha iddialı 
olup mevcut gereksinimlerin iyileştirilmesini teklif etmektedir. 

İklim hedeflerine erişmek için, bina kabuğunun teknik dayanım ömürlerini tamamlamalarına yakın 
tarihlerde yüksek maliyetli yenilemelerden veya son dakika sıkışıklıklarından kaçınmak için U değerleri 
bir an önce iyileştirilmelidir.  

Türkiye'nin daha sıcak kısımlarındaki konutlarda ısı yalıtımı soğutma ihtiyacına yönelik enerji talebini 
de azaltmaktadır. İyi dengelenmiş bir çatı, duvar ve döşeme yalıtımı ile hem “g” hem de “U” değerleri 
uygun olan doğru pencere seçimi ile ortam ısıtması ve soğutmasına yönelik enerji talebinde önemli bir 
miktarda ve maliyet etkin olarak azalma sağlanacaktır.  
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ÖZET 
 
Dünya genelinde gerçekleşen enerji tüketimi ve sera gazı salımının önemli bir kısmının binalardan 
kaynaklandığı bilinmektedir. Binalarda enerji verimliğinin sağlanması, enerji tüketimi kaynaklı 
gerçekleşen çevresel ve ekonomik sorunların etkisinin azaltılmasında büyük önem taşımaktadır. Bina 
kabuğunun termofiziksel özellikleri binanın enerji tüketimi ve sera gazı salımı üzerinde önemli etkiye 
sahiptir. Bina kabuğuna ısı yalıtımı uygulanması enerji tasarrufu sağlanması açısından sıkılıkla 
başvurulan stratejilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların büyük bir 
kısmını ısı yalıtım malzemesi kalınlığının enerji verimliliği ve maiyet açısından optimum yalıtım 
kalınlığının bulunmasına yönelik çalışmalar oluşturmaktadır. Ancak gerek söz konusu çalışmalar 
gerekse enerji verimliliği ve ısı yalıtımına yönelik standartlar bina kabuğunun ısı iletim katsayına 
odaklanmakta ısı yalıtım malzemesinin yaşam döngüsü sürecinde gerçekleşen enerji tüketimi ve sera 
gazı salımı gibi önemli hususları dikkate almamaktadır. Isı yalıtım malzemelerinin oluşum enerjilerinin 
ve üretim aşamasında gerçekleşen karbon salımlarının açısından ciddi farklar olduğu bilinmektedir. Bu 
nedenle, bu çalışmada ısı yalıtım malzemesinin ve optimum yalıtım kalınlığının yaşam döngüsü enerji 
tüketimi, karbon salımı ve maliyet açısından değerlendirerek optimum sonuçların elde edileceği yeni 
bir yaklaşım geliştirilmiştir. Geliştirilen yaklaşım çok katlı bir konut binasına uygulanarak İstanbul, İzmir 
ve Erzurum gibi farklı iklim bölgeleri için yaşam döngüsü enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet 
açısından optimum değerlere sahip yalıtım malzemesi ve kalınlığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına 
göre, İstanbul ve İzmir için XPS ve cam yünü, Erzurum için ise taş yünü ısı yalıtım malzemeleri 
optimum yaşam dönemi performansına sahip malzemeler olarak ön plana çıkmıştır. Ayrıca çalışma 
sonuçlarına göre ısı yalıtım ve binalarda enerji performansına yönelik standartların malzemelerin 
yaşam döngüsünü dikkate alacak şekilde revize edilmesi tavsiye edilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Isı yalıtım malzemesi, optimum yalıtım kalınlığı, yaşam döngüsü enerji tüketimi, 
yaşam döngüsü karbon salımı, yaşam dönemi maliyeti. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy-efficient retrofitting of buildings is an important topic for the world’s future. Adding thermal 
insulation to the building envelope is the most common and well-known measure, but existing 
strategies for energy-efficient retrofits do not consider life cycle energy consumption and carbon 
emissions of the insulation. This paper introduces a new approach for selecting the most suitable 
insulation material based on its thickness and life cycle energy, carbon emission, and cost. This 
approach was applied to a multi-storey residential building located in Turkey’s three different climate 
regions and the results have been summarized in this paper. Results suggest that optimum insulation 
materials are XPS and glass wool in İstanbul (mild and humid climate) and İzmir (hot and humid 
climate) and stone wool in Erzurum (cold climate). These results also suggest that insulation 
standards be revised to take into account the life cycle effects of insulation materials. 
 

A New Approach for Determination Optimum Thermal Insulation Optimum Thermal Insulation Thickness and Material for 
Residential Buildings 
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Key Words: Thermal insulation materials, optimum insulation thickness, life cycle energy analysis, 
carbon emission, life cycle cost. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Teknolojik gelişmeler enerjiye olan talebi her geçen gün arttırmaktadır. Enerji tüketimindeki artış ve 
enerjinin yenilemeyen kaynaklardan temini ciddi çevresel ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır. 
Söz konusu sorunlar dünyanın ve insanlığın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.  Bilindiği 
üzere, dünyada gerçekleşen enerji tüketiminin %40’ı, sera gazı salımının ise %30’u binalarda 
gerçekleşmektedir [1]. Bu nedenle binalarda enerji verimliliğinin sağlanması ekonomi, çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Dünyada yer alan binaların 
önemli bir kısmını konut binaları oluşturmaktadır. Bina kabuğuna ısı yalıtımı uygulanması ve/veya ısı 
yalıtım kalınlığının arttırılması özellikle konut binalarında en sık başvurulan enerji etkin iyileştirme 
yaklaşımlarının başında gelmektedir [2]. Enerji verimliliği açısından optimum ısı yalıtım kalınlığının 
belirlenmesi çoğu bilimsel çalışmada farklı yöntemlerle irdelenmiş ve irdelenmekte olan konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ancak söz konusu çalışmalar optimum yalıtım kalınlığı ve binanın enerji 
performansı analizlerinde binanın kullanım döneminde tükettiği enerjiyi dikkate almakta enerji 
tüketimini yaşam döngüsü perspektifinden dikkate almamaktadır. Özellikle yapı malzemelerinin yaşam 
döngüsü süreci dikkate alındığı sürecin farklı aşamalarında enerji tüketimi ve buna bağlı olarak farklı 
miktarda sera gazı salımı gerçekleştiği bilinmektedir. Tablo 1’den görüleceği üzere ısı yalıtım 
malzemelerinin oluşum enerjisi ve oluşum karbon salım değerleri arasında ciddi farklar söz konusudur. 
Söz konusu fark, ısı yalıtımı uygulaması ile binalarda enerji verimliliğinin sağlamasına yönelik 
çalışmaların büyük bir kısmında dikkate alınmamaktadır. Ayrıca binalarda enerji verimliliği ve ısı 
yalıtımı ile ilgili standart ve yönetmeliklerde de malzemelerin oluşum enerjisi ve oluşum karbon salımı 
değerleri dikkate alınmamaktadır. Standart ve yönetmelikler optimum yalıtım kalınlığını, malzemelerin 
oluşum enerjisi ve karbon salımı değerlerinden bağımsız olarak ele almaktadır.  
 
Tablo 1. Çeşitli ısı yalıtım malzemelerinin oluşum enerjisi ve oluşum karbonu değerleri  [3-5]. 
 

Malzeme Isıl iletkenlik(λ : w/m 
k) 

Yoğunluk (kg / 
m3) 

Oluşum enerjisi 
(Mj/ kg) 

Oluşum 
karbonu (ton/ 
CO2 ton) 

EPS 0.03–0.04 16 74 2.51 
XPS 0.03–0.04 24 96 2.55 
Cam yünü 0.04 20 20 1.35 
Taş yünü 0.035 30 30 1.05 

 
Bu çalışmada yukarıda sözü edilen eksiklikten yola çıkılarak binalar için ısı yalıtım malzemesinin ve 
optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesinde yaşam döngüsü sürecinde enerji tüketimi, karbon salımı 
ve maliyeti dikkate alan bir yaklaşım geliştirilmiştir. Söz konusu yaklaşım tüm binalara uygulanabilecek 
şekilde geliştirilmiştir. Ancak uygulama çalışmasının bir bina tipolojisi ile kısıtlanmasından dolayı 
yaklaşım ve uygulama konut binaları üzerinden anlatılacaktır. Geliştirilen yaklaşım, Türkiye’nin sıcak 
nemli (İzmir), ılımlı nemli (İstanbul) ve soğuk (Erzurum) iklim bölgelerinde yer alan örnek bir konut 
binasına uygulanarak elde edilen bulgular ve sonuçlar sonraki bölümde yer almaktadır.  
 
 
 
 
2. KONUT BİNALARI İÇİN ISI YALITIM MALZEMESİNİN VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ 
BELİRLENMESİNE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM:  
 
Bina kabuğu sahip olduğu yüzey alanı nedeniyle binaların enerji performansı üzerinde önemli etkiye 
sahiptir. Bu nedenle binaların enerji etkin iyileştirilmelerinde, yapı kabuğuna ısı yalıtımı uygulanması 
veya mevcut yalıtım kalınlığının arttırılması en sık başvurulan yaklaşımların başında gelmektedir. 
Ancak ısı yalıtım malzemesinin ve kalınlığının belirlenmesinde malzemenin termal performansı dikkate 
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alınmakta, oluşum enerjisi ve oluşum aşamasında gerçekleşen karbon salımı gibi parametreler dikkate 
alınmamaktadır. Bu çalışmada bina kabuğunda kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin ve yaşam 
döngüsü enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet açısından optimum yalıtım kalınlığının 
belirlenmesine yönelik bir yaklaşım geliştirilmiştir. Geliştirilen yaklaşım tüm bina tipolojilerine 
uygulanabilir. Ancak yaklaşımın uygulanmasında çalışmanın bir bina tipolojisi ile kısıtlanması uygun 
görülmüştür. Mevcut binaların önemli bir kısmını konut binalarının oluşturmasından dolayı çalışma 
konut binası ile kısıtlanmıştır. Bu nedenle geliştirilen yaklaşım ve uygulama çalışması konut binaları 
üzerinden anlatılacaktır. Yaklaşım detayları aşağıda verilen beş adımdan oluşmaktadır. Söz konusu 
adımlar ise, 
 

a) Uygulama yapılacak binanın belirlenmesi ve binaya ilişkin mimari verilerin elde edilmesi, 
b) Yaşam döngüsü enerji analizi (YDEA), yaşam döngüsü karbon salımı (YDKS) ve yaşam 

dönemi maliyetine (YDM) ilişkin analiz yöntemlerinin seçilmesi, ihtiyaç duyulan verilerin elde 
edilmesi ve kabullerin yapılması, 

c) Isı yalıtım malzemesi ve kalınlık alternatiflerinin belirlenmesi, 
d) Hesaplamaların yapılması ve bulguların elde edilmesi ve 
e) Bulguların değerlendirilerek optimum performansı gösteren seçeneklerin elde edilmesi 

şeklindedir.  
 
2.1. Uygulama Yapılacak Binanın Belirlenmesi Ve Binaya İlişkin Mimari Verilerin Elde Edilmesi:  
 
Yaklaşımın ilk adımında uygulama çalışmasının yapılacağı binanın belirlenmesi ve binaya ait mimari 
verilerin elde edilmesi yer almaktadır. Uygulama çalışmasında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin çeşitli illerinde uygulanmış olan çok katlı bir konut yapısı 
uygulamanın yapılacağı bina olarak belirlenmiştir. Uygulama binası C tipi olarak tanımlanan her katta 
4 adet bağımsız konut ünitesinin yer aldığı çok katlı konut yapısıdır [6]. Yapı bir bodrum, zemin ve 11 
kattan oluşmaktadır. Binaya ait mimari çizimler şekil 1’de görülmektedir. Her bağımsız konut ünitesi 3 
adet yatak odası, servis mekânları ve salondan oluşmaktadır. Konut binasının ve binayı oluşturan yapı 
elemanlarının fiziksel özellikleri tablo 2 ve 3’de yer almaktadır. Uygulama çalışması için seçilen konut 
binasının sıcak nemli (İzmir), ılımlı nemli (İstanbul) ve soğuk (Erzurum) iklim bölgelerinde yer aldığı 
kabulü yapılmıştır.  
 

 
 

Şekil 1. Uygulama çalışmasının yapıldığı konut binasının tip kat planı [6]. 
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Tablo 2. Uygulama çalışmasının yapıldığı konut binasının mimari özellikleri [6]. 
 
Kat sayısı 1 Bodrum,1 zemin,11 normal 

kat 
Konut sayısı Her katta 4 adet 

Taban alanı 26 m × 23 m, toplam: 576 m2 Konut büyüklüğü 130 m2 
Kat yüksekliği 279 cm Bina yüksekliği 37.5 m 
 
Tablo 3. Uygulama çalışmasının yapıldığı konut binasının yapı elemanlarını oluşturan katmanlar [6].  
 
Yapı Elemanı Katmanlar 
Dış duvar Dış cephe boyası, çimento sıva (2 cm), tuğla (19 cm), çimento sıva (2 cm) 

U=1.57 Wm-2K-1 
Çatı Çakıl (5 cm), su yalıtımı (1 cm), şap(3 cm), ısı yalıtımı (EPS 8 cm), betonarme 

döşeme (20 cm), sıva (1 cm). U= 0.55 Wm-2K-1 
Döşeme (iç) Seramik kaplama (1 cm), şap(1 cm), betonarme döşeme (20 cm), sıva (1 cm),       

U= 3.44 Wm-2K-1 
Döşeme (toprağa 
oturan) 

Seramik kaplama (1 cm), şap (3 cm), ısı yalıtımı (EPS 8 cm), betonarme 
temel (20 cm), su yalıtımı(1 cm),grobeton (10cm) blokaj (10 cm). U= 0.6 Wm-

2K-1 
İç Duvar Sıvar (1 cm), tuğla (8.5 cm), tuğla (1 cm)  U= 2 Wm-2K-1 
Pencere Hava dolgulu çift berrak camlı PVC doğrama (3 × 13 × 3 mm) U= 2.4 Wm-2K-1 
Saydamlık oranı  25% 
 
2.2. Yaşam Döngüsü Enerji Analizi (YDEA), Yaşam Döngüsü Karbon Salımı (YDKS) Ve Yaşam 

Dönemi Maliyetine (YDM) İlişkin Analiz Yöntemlerinin Seçilmesi, İhtiyaç Duyulan Verilerin 
Elde Edilmesi Ve Kabullerin Yapılması: 

 
Yaklaşımın ikinci adımında yaşam döngüsü sürecinde gerçekleşecek olan enerji tüketimi, karbon 
salımı ve maliyet analizlerine ilişkin yöntem seçimi, ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesi ve kabullerin 
yapılması yer almaktadır. Yaklaşım ile ısı yalıtım malzemesi ve optimum kalınlığının belirlenmesinde 
yaşam döngüsü sürecinde enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet parametreleri dikkate alınmaktadır. 
Söz konusu parametrelere ilişkin yöntem ve kabuller sırası ile aktarılacaktır. 
 
2.2.1. Yaşam Döngüsü Enerji Analizi İçin Yöntem Seçimi, Verilerin Toplanması Ve Kabullerin 

Yapılması: 
 
Yaşam döngüsü enerji analizi (YDEA), yaşam döngüsü değerlendirme yönteminden yola çıkılarak 
oluşturulan ve bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü sürecinde tükettiği toplam enerji miktarının 
analiz edilmesine yönelik bir yaklaşımdır. CEN/TC 350 standardına bir binanın yaşam döngüsü yapı 
öncesi evre, yapı kullanımı evresi ve yapı sonrası evre olmak üzere toplam üç evreden oluşmaktadır 
[7]. Söz konusu evreler kendi alt aşamalarını içermektedir. Yapı öncesi evre yapıyı oluşturmak için 
kullanılacak malzemeleri oluşturan ham maddelerin temini, üretim tesisine nakliyesi, üretimi, şantiye 
ortamına nakliyesi ve binanın inşası aşamalarını içermektedir. Yapı kullanımı evresi ise yapının 
inşaatının tamamlandıktan sonra kullanım dönemini ve süreç içerisinde ihtiyaç duyduğu bakım ve 
onarım aşamalarını içermektedir. Yapı sonrası evre ise yapının hizmet ömrünü tamamladıktan sonra 
yıkılmasını ve oluşan atıkların bertaraf edilmesi gibi aşamaları kapsamaktadır. K. Adalberth 1997 
yılında yaptığı çalışma ile YDEA yönelik bir yöntem geliştirmiştir [8]. Söz konusu yöntem binanın 
yaşam döngüsü sürecinde tükettiği enerji yaşam döngüsü sürecini oluşturan evrelerde gerçekleşen 
enerji tüketiminin toplamına eşittir ilkesine dayanmaktadır. Bu çalışmada YDEA için yöntem olarak K. 
Adalberth’in geliştirdiği yöntem kullanılmıştır. Yaşam döngüsü uzun bir süreci kapsamaktadır. Söz 
konusu süreç içerisinde gerçekleşen enerji tüketiminin hesaplanabilmesi için çeşitli verilerin elde 
edilmesine ve çeşitli kabullerin yapılmasına bağlıdır. YDEA ile ilgili ilk kabul yaşam döngüsü 
aşamalarının hangilerinin hesaplamalara dâhil edileceği hangilerinin ihmal edileceğine ilişkindir. Tablo 
4’de bu çalışma kapsamında yaşam döngüsü sürecinin hangi aşamalarının hesaplamalara dâhil 
edildiği görülmektedir.  
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Tablo 4. Yaşam döngüsü aşamalarına ilişkin kabuller.  
 
Evre Modül Kapsam 
 
Yapı öncesi 
evre  

Ham madde temini Evet 
Nakliye Evet 
Üretim Evet 
Nakliye Hayır 
Yapım Hayır 

 
Yapı 
kullanım 
evresi 

Kullanım dönemi enerji tüketimi: Isıtma, soğutma, aydınlatma 
ve sıcak su temini 

Evet 

Bakım/onarım ve yenileme Hayır 

 
Yapı 
sonrası 
evre  

Yıkım Hayır 
Nakliye Hayır 
Geri dönüşüm Hayır 
Bertaraf Hayır 

 
Tablo 4’den görüldüğü üzere yapı sonrası evre haricinde yapı öncesi ve yapı kullanım evreleri 
hesaplamalara dâhil edilmiştir. Yapı sonrasında gerçekleşen enerji tüketiminin hesaplanmasının 
karmaşık ve zor olması ile tüm süreç içerisinde ihmal edilebilecek bir büyüklüğe sahip olduğu daha 
önceki çalışmalarda ortaya konulduğundan dolayı hesaplamalara dâhil edilmemiştir. Yapı öncesi ve 
yapı kullanım evresinde yer alan yapım ile bakım/onarım aşamaları da yine aynı sebeplerden dolayı 
hesaplamalara dâhil edilmemiştir.  
 
Oluşum enerjisinin hesaplanması 
Önceki bölümde bahsedildiği üzere bir bina çeşitli yapı malzemelerinin belirli bir sistem dâhilinde bir 
araya getirilmesi oluşturulmaktadır. Her yapı malzemesinin üretimi için enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yapı malzemesinin ham maddesinin çıkartılmasından üretimine kadar geçen süreçte tükettiği enerji 
miktarı ise oluşum enerjisi olarak tanımlanmaktadır. Bina düzeyinde oluşum enerjisi ise binayı 
meydana getiren tüm malzemelerin oluşum enerjisinin toplamına eşittir ve 2.1’de yer alan eşitlik 
yardımı ile hesaplanabilir [8]. Bir binanın oluşum enerjisinin hesaplanmasında binayı oluşturan tüm 
yapı malzemelerinin miktarları hesaplanmalı ve oluşum enerjisi her malzeme için ayrı ayrı 
hesaplanmalıdır.  Yapı malzemelerinin oluşum enerjisi için oluşum enerjisi değerlerinin yer aldığı veri 
tabanlarından yararlanılabilinir [3-5].  

                                                     (2.1) 
Qoluşum: Yapı malzemesinin oluşumu için tüketilen toplam enerji miktarı (kWh) 
n: yapı malzemelerinin sayısı 
 i: ilgili yapı malzemeleri 
mi: yapı malzemesinin miktarı (ton) 
wi: yapının inşası sırasında kullanılan malzeme fire faktörü (%)  
M İ: inşaat malzemesinin üretimi için kullanılan enerjiyi kWh/ton  
 
Nakliye enerjisinin hesaplanması 
Nakliye enerjisi bina üretiminde kullanılacak yapı malzemelerinin fabrikadan şantiye ortamına 
taşınması esnasında tüketilecek enerji miktarını tanımlamaktadır. Nakliye enerjisi aşağıda yer alan 
eşitlik yardımı ile hesaplanabilir [8].  

                                           (2.2) 
Q nakliye: Nakliye için tüketilen enerji miktarı (kWh) 
n: yapı malzemelerinin sayısı 
 i: ilgili yapı malzemeleri 
mi: yapı malzemesinin miktarı (ton) 
wi: yapının inşası sırasında kullanılan malzeme fire faktörü (%)  
d İ: Malzemenin üretildiği fabrika ile şantiye arasındaki mesafe (km)  
Tc: Nakliye aracının tükettiği enerji miktarı ortalama (kWh/ ton km)  
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Kullanım enerjisinin hesaplanması 
Kullanım dönemi enerji tüketimi, binanın kullanım dönemi içerisinde konfor koşullarının sağlanması 
için bina alt sistemleri tarafından tüketilen enerji miktarını ifade etmektedir. Kullanım dönemi enerji 
tüketimi kullanım süreci içerisinde binanın ısıtılması, soğutulması, aydınlatılması ve sıcak su ihtiyacı 
için tüketilecek enerji miktarını kapsamaktadır. Kullanım dönemi enerji tüketimi aşağıdaki eşitlik 
yardımı ile hesaplanabilir [8].  
 
             Q kullanım = Q kullanım yıllık x Bina hizmet ömrü                           (2.3) 
 
Q kullanım: Bina kullanım dönemi operasyonel enerji tüketimi (kWh) 
Q kullanım yıllık: Bina yıllık operasyonel enerji tüketimi (kWh) 
Bina hizmet ömrü: Binanın hizmet süresi (Yıl) 
 
Eşitlikte bina hizmet ömrü ile ifade edilen değer ülke şartlarına, inşaat pratiklerine ve inşaat kalitesine 
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bina hizmet ömrü konut binaları için ortalama 50 yıl olarak 
kabul edilmektedir. Binalarda konfor koşullarının sağlanması için gerçekleşen enerji tüketiminin 
hesaplanmasında aylık/mevsimsel statik hesaplama, basit saatlik dinamik hesaplama ve detaylı 
dinamik hesaplama yöntemleri bulunmaktadır. Sözü edilen hesaplama yöntemlerinin uygulanmasında 
enerji performansı benzetim yazılımlarından yararlanılmaktadır. Bu çalışmada Design Builder adlı 
enerji performans analiz benzetim yazılımı kullanılmıştır. Enerji tüketimi hesaplamaları ısıtma, 
soğutma, aydınlatma ve sıcak su eldesi için tüketilen birincil enerji miktarı cinsinden 
gerçekleştirilmiştir. Enerji performans hesaplamaları için kullanıcılara, binanın ısıtma, soğutma ve 
aydınlatma sistemine ilişkin kabuller detaylı olarak tablo 5’de verilmiştir. Söz konusu kabullerin 
yapılmasında bu alanda yapılan çalışmalar ve yürürlükte olan standart ve yönetmeliklerden 
yararlanılmıştır [9-11]. Uygulama çalışması yapılan konut binasının termal bölgeleri şekil 2’de 
görülmektedir. Her bağımsız konut ünitesinin termal bölge olduğu ve bina sirkülasyon çekirdeğinin ise 
mekanik sistemler ile iklimlendirilmeyen ve otomatik olarak aydınlatılan bir termal bölge olduğu kabul 
edilmiştir.  

 
 

Şekil 2. Uygulama yapılan konut binasının ısıl bölgeleri. 
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Tablo 5. Uygulama çalışması binanın enerji performans analizi için yapılan kabuller [9-11]. 
 

ÖRNEK KONUT BİNASI 
Kullanıcılar  Kabuller 
Kullanıcı sayısı 4 kişi/bağımsız konut ünitesi 
Kullanım yoğunluğu Referans[11] 
Kullanıcı kaynaklı iç kazançlar Referans [11] 
Aydınlatma sistemi Kabuller 
Aydınlatma elemanı Floresan lamba [10,11] 
Aydınlatma elemanı gücü 20 W floresan lamba [10,11] 
Aydınlatma sis. Kullanım dönemi Referans [10,11] 
Otomatik kontrol Hareket duyarlı sensörlü açma kapama 

özellikli 
Mekanik sistemler Kabuller 
Isıtma sistemi tasarım sıcaklığı 20°C Referans [9,10] 
Soğutma sistemi tasarım sıcaklığı 26°C Referans [9,10] 
İnfiltrasyon katsayısı (ach) 0.5 Referans [10] 
Cihazlardan kaynaklanan iç kazançlar ve 
kullanım yoğunluğu 

19 kWh / m2 Referans [10,11] 

Isıtma sistemi ve verimi Sıcak su kazanlı doğal gaz yakıtlı kombi   
verim: 0.85 

Soğutma sistemi ve performansı Elektrikli bireysel tip klima COP=3 
 

2.2.2. Yaşam Döngüsü Karbon Analizi İçin Yöntem Seçimi, Verilerin Toplanması Ve Kabullerin 
Yapılması: 
 

Binaların enerji tüketimlerine bağlı olarak çevreye farklı alanlarda etkilerinin olduğu bilinmektedir. 
Çevresel etkiler içerisinde, enerji tüketimine bağlı olarak gerçekleşen ser gazı salımı neden olduğu 
küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi uzun vadeli çevresel etkiler nedeniyle ön plana çıkmaktadır. 
Sera gazı salımı içerisinde karbon monoksit (CO) ve karbon dioksit (CO2) çevresel etkisi en yüksek 
olan gazlardır. Söz konusu gazlar ısı depolama kapasiteleri nedeniyle küresel ısınma üzerinde önemli 
etkiye sahiptir. Bu nedenle bu yaklaşım içerisinde binaların çevresel etkileri karbon salımı bağlamında 
ele alınmıştır. Yaşam döngüsü karbon analizi (YDKA), YDEA yönteminden yola çıkarak binaların 
yaşam döngüsü sürecinde gerçekleştirdikleri karbon salımlarının analiz edilmesini sağlayan bir 
yaklaşımdır.  YDEA de olduğu gibi YDKS analizinde yaşam döngüsü sürecindeki tüm evrelerde 
gerçekleşen karbon salımı ayrı ayrı hesaplanarak toplanmaktadır. Söz konusu evrelerde gerçekleşen 
karbon salımının analizinde ise Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından geliştirilen 
yöntem kullanılabilir [12]. Bu çalışmada karbon salımı analizleri IPCC tarafından geliştirilen yönteminin 
ikinci tipi (tier 2) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
 
Oluşum sürecinde gerçekleşen karbon salımının hesaplanması 
Yapı malzemesinin oluşum süreci içerisinde gerçekleşen karbon salımı 2.4 numaralı eşitlik yardımı ile 
hesaplanabilir [12]. Oluşum sürecinde gerçekleşen karbon salımının hesaplanması, yapı 
malzemelerinin oluşum enerjisinin hesaplanması gibi karmaşık ve detaylı veri ihtiyacına dayalı bir 
süreçtir. Yapı malzemelerinin oluşum karbon değerlerinin hesaplanmasında bu alanda yapılan 
çalışmalar ve veri tabanları referans alınabilir [3-5]. Oluşum karbonunun hesaplanması binayı 
oluşturan her yapı malzemesi için ayrı ayrı yapılarak toplam değeri alınmalıdır. 
 

                                                              (2.4) 
 
K oluşum: Yapı malzemesinin üretiminde gerçekleşen karbon salımı (ton CO2/ton) 
n: Yapı malzemelerinin sayısı 
 i: İlgili yapı malzemeleri 
mi: Yapı malzemesinin miktarı (ton) 
Ki: Birim yapı malzemesinin birim başına karbon salımı (ton CO2/ton)  
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Nakliye sürecinde gerçekleşen karbon salımının hesaplanması 
Nakliye sürecinde gerçekleşen karbon salımı yapı malzemelerinin üretildiği fabrikadan şantiye 
ortamına olan mesafesi, nakliye aracı ve aracın yakıt tüketimine bağlı olarak hesaplanmaktadır. 
Hesaplamada 2.5’de yer alan eşitlik kullanılmaktadır [12]. Nakliye sürecinde gerçekleşen karbon 
salımı her mesafe için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Nakliye araçlarının yakıt tüketim değerleri ise, nakliye 
aracının türüne bağlı olarak benzer araçların kilometre başına düşen yakıt tüketimi değerlerinin 
ortalaması alınması suretiyle elde edilebilir. 
 

                                                     (2.5) 
 
K nakliye: Yapı malzemesinin üretiminde gerçekleşen karbon salımı (ton CO2/ton) 
n: nakliye sayısı 
c: ilgili nakliye tipi 
mn: Nakliye mesafesi (km) 
dy: Nakliye aracının birim mesafede yakıt tüketimi (lt/km) 
f CO2 yakıt: Yakıt cinsine göre karbon salımı dönüşüm katsayısı (ton CO2/ton, kWh, lt) 
 
Kullanım sürecinde gerçekleşen karbon salımının hesaplanması 
Kullanım sürecinde gerçekleşen karbon salımı, süreç içerisinde binada konfor koşullarını sağlamak 
için bina alt sistemlerinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmesi için mekanik sistemler tarafından tüketilen 
yakıt türüne bağlı olarak aşağıdaki eşitlik yardımı ile hesaplanabilir. Kullanım döneminde tüketilen 
yakıt tipine bağlı olarak karbon salımı dönüşüm katsayısı değerleri için ulusal standartlarda yer alan 
değerlerden yararlanılmıştır [10]. 
 

     )      (2.6) 
 
K kullanım: Kullanım sürecinde gerçekleşen karbon salımı (ton CO2/ton) 
E t,yakıt: Tüketilen yakıt miktarı (ton, kWh, lt)  
f CO2 yakıt: Yakıt cinsine göre karbon salımı dönüşüm katsayısı (ton CO2/ton, kWh, lt) 
 
2.2.3. Yaşam Dönemi Maliyet Analizi İçin Yöntem Seçimi, Verilerin Toplanması Ve Kabullerin 

Yapılması: 
 

Enerji verimliliği açısından yapılacak uygulamaların ekonomik boyutu günümüzde önem 
kazanmaktadır. Uygulamaların enerji verimliliği sağlaması kadar ekonomik açıdan da verimli olması 
beklemektedir. Yaşam dönemi maliyeti (YDM) analizi uygulamaların ekonomik yönünü yaşam dönemi 
perspektifinden analiz eden bir yaklaşımdır. YDM analizi ilgili çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu 
çalışmada Binalarda Enerji Performansı (EPBD) önerilen yöntem kullanılmıştır. Binalarda Enerji 
Performansı Direktifini (EPBD) 2002 yılında Avrupa birliğine üye ülkelerde yürürlüğe girmiştir. Direktif 
2010 yılında revize edilerek bina enerji performansı gereksinimlerinin optimum maliyet düzeyinin 
belirlenmesi zorunluluk haline getirilmiştir [13]. Söz konusu optimum maliyet düzeyinin belirlenmesi 
için EPBD’de YDM’ni referans alan bir hesaplama yöntemi önerilmektedir. Avrupa Birliğine üye 
ülkelerin söz konusu yöntemi kendi ülke koşullarına uyarlayarak ülkesel bazda enerji gereksinimlerinin 
optimum maliyet düzeyinin belirlenmesi istenmiştir. EBPD’de yaşam dönemi maliyet hesaplamaları net 
bugünkü değer yöntemi ile yapılmaktadır. Net bugünkü değer yöntemi, gelecek yıllar için 
gerçekleşecek olan kazanç ve maliyetler bulundukları yıla ait indirim faktörü ile çarpılarak söz konusu 
kazanç ve maliyetlerin bugünkü değerleri elde edilmesidir. Maliyet analizlerinin yapılmasına binanın 
enerji performansına etki eden maliyetler dikkate alınarak hesaplamalara dâhil edilir, bunun dışında 
kalan maliyetler ise hesaplamalara dâhil edilmez. Maliyet hesaplamaları kamu binaları için 20 yıl, 
konut ve diğer binalar için 30 yıllık süre için gerçekleştirilmektedir. Hesaplama için, finansal ve 
makroekonomik yöntem olmak üzere iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Finansal yaklaşımda, binanın 
ilk yatırım maliyeti, enerji gideri, yenileme/onarım gideri ve binanın ömrü sonundaki bedeli gibi maliyet 
kalemleri hesaplamaya dâhil edilmektedir. Finansal yaklaşım ile maliyet hesaplamasında aşağıda yer 
alan eşitlik kullanılmaktadır.  
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         (2.7) 
τ : hesaplama süresi (yıl) 
Cg (τ) :toplam maliyet (TL) 
CI : İlk yatırım maliyeti (TL) 
Ca, i (j) : Yıllık giderler (TL) 
Vf ,τ (j) : binanın, hesaplama süresi sonundaki bedeli (TL) 
Rd (i) : i yılı için indirim oranı, eşitlik 2.8 ile hesaplanır.  
 

              (2.8) 
 
r: reel indirim oranı  
p: hesaplama başlangıç yılından itibaren geçen yıl sayısı 
 
Makroekonomik yaklaşımda ise, finansal yaklaşımda hesaba katılan maliyet kategorilerinin dışında 
sera gazı salımı maliyetleri de dikkate alınırken vergiler hesaba katılmamaktadır. Makroekonomik 
yaklaşım ile yapılacak hesaplamalarda ise aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır.  

      (2.9) 
Cc,i (j): karbon salımı fiyatı (TL) 
 
YDM analizinin gerçekleştirilebilmesi için temel olarak iki tür veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Birincil 
olarak elde edilmesi gereken binanın maliyetinin hesaplanmasında ihtiyaç duyulan verilerdir. Bina 
maliyetinin hesaplanmasına ihtiyaç duyulan birim fiyatlar, bu alanda hazırlanmış ve kamu inşaat 
işlerinde referans alınan birim fiyatlardan elde dilebileceği gibi, piyasada faaliyet gösteren inşaat 
firmalarından binanın mimari özelliklerine göre teklif alınması suretiyle de elde edilebilir. Bu çalışmada 
ihtiyaç duyulan veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı için yayınladığı inşaat birim 
fiyatlarından elde edilmiştir [14]. Ayrıca binanın kullanım döneminde gerçekleşen enerji tüketimine 
bağlı maliyetlerde hesaplamalarda yer aldığından enerji tüketiminin birim fiyatlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Binada yakıt olarak kullanılan elektrik ve doğalgazın birim fiyatları referans konut 
binasının yer aldığı ildeki enerji dağıtım şirketinin birim fiyatlarından elde edilmiştir [15-20]. YDM 
analizleri için ihtiyaç duyulan ikincil grup veri ise makroekonomik verilerdir. Hesaplamaların 
gerçekleştirilebilmesi için enflasyon oranı, faiz oranı vb. verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu 
veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 2015 yılı için derlediği ekonomik verilerden elde 
edilmiştir [21]. 
 
2.3. Isı yalıtım malzemesi ve kalınlık alternatiflerinin belirlenmesi:  
 
Yaklaşımın üçüncü adımı ısı yalıtım malzemesi ve kalınlık alternatiflerinin belirlenmesi işlemlerini 
içermektedir. Isı yalıtım malzemesinin belirlenmesinde ülkedeki inşaat pratikleri ve malzemelerin 
tedarik durumu gibi ölçütler dikkate alınabilir. Yalıtım malzemesinin kalınlık alternatiflerinin alt ve üst 
sınırlarının belirlenmesinde ise yine inşaat pratikleri ve ısı yalıtım standartlarından yararlanılabilir. Bu 
çalışmada seçilen ısı yalıtım malzemeleri ve kalınlık alternatifleri tablo 6’da görülmektedir. Üç farklı 
iklim bölgesi ( sıcak nemli, ılımlı nemli ve soğuk) için toplamda 72 adet alternatif belirlenmiştir.  
Tablo 6. Alternatiflerin listesi 
 

Malzeme Kalınlık İklim bölgesi Toplam 
EPS 
XPS 
Cam yünü 
Taş yünü 

Yalıtımsız 
3 cm 
5 cm 
7 cm 
9 cm 
10 cm 

İstanbul 
İzmir 
Erzurum 

 
 
 

72 

4 6 3 
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2.4. Hesaplamaların yapılması ve bulguların elde edilmesi: 
 

Önceki bölümde belirlenen alternatiflerin belirlenen yöntem ve yapılan kabuller dâhilinde yaşam 
döngüsünde enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyeti açısından performans analizleri yapılarak elde 
edilen bulgular bu bölüm içerisinde aktarılacaktır. Tablo 7’de farklı iklim bölgelerinde bulunan örnek 
konut binasının kullanım döneminde yıllık birincil enerji tüketimi görülmektedir. Örnek konut binasının 
kullanım dönemi enerji tüketimi açısından değerlendirildiğinde en yüksek tüketimin soğuk iklim bölgesi 
olan Erzurum ilinde, en düşük tüketimin ise ılımlı nemli iklim bölgesi olan İstanbul ilinde gerçekleştiği 
görülmektedir. Örnek binanın aynı fiziksel özelliklere sahip olmasına karşın İstanbul ve Erzurum gibi 
farklı iklim bölgelerinde yer alması durumunda birincil enerji tüketiminde yaklaşık %20’lik bir fark söz 
konusudur. Erzurum gibi soğuk iklim bölgesinde ısıtma enerjisi ihtiyacının yüksek olması toplam 
birincil enerji tüketimini önemli ölçüde arttırmaktadır.  
 
Tablo 7. Örnek konut binasının kullanım dönemi birincil enerji tüketimi kWh/(m2 yıl) 
 

 İstanbul İzmir Erzurum 
Isıtma kWh/(m2 yıl) 29.14 15.37 72.43 
Soğutma kWh/(m2 yıl) 31.43 53.80 5.14 
Aydınlatma kWh/(m2 yıl) 23.70 22.95 25.38 
Sıcak su hazırlama         
kWh/(m2 yıl) 

17.12 17.12 17.12 

Toplam kWh/(m2 yıl) 101.38 109.23 120.06 
 
Tablo 8. Örnek konut binasının yaşam döngüsü enerji tüketimi ve karbon salımı. 
 

Örnek Konut Binası Yaşam Döngüsü Enerji Tüketimi Ve Karbon Salımı 
 İstanbul İzmir Erzurum 

En
er

ji 
tü

ke
tim

i Oluşum enerjisi 4.83 4.83 4.83 
Nakliye enerjisi  0.45 0.45 0.45 
Kullanım enerjisi (yıl) 101.38 109.23 120.06 
Toplam (kWh/m2 yıl) 106.66 114.51 125.34 

K
ar

bo
n 

sa
lım

ı 

Oluşum karbonu 0.59 0.59 0.59 
Nakliye karbonu 0.01 0.01 0.01 
Kullanım karbonu (yıl) 3373.20 4688.92 1882.16 
Toplam (kg CO2/m2 yıl) 3373.80 4689.52 1882.76 

 
Tablo 8’de ise örnek konut binasının yaşam döngüsü sürecinde enerji tüketimi ve karbon salımı 
performansı görülmektedir. Oluşum enerjisi hesaplamalarında sadece ısı yalıtım malzemesi 
alternatiflerinin oluşum enerjisi dikkate alınmış binaya ait diğer sabit oluşum enerjisi tüketimi 
hesaplamaya dâhil edilmemiştir. Tablo 8’den görüleceği gibi yaşam döngüsü sürecinde enerji tüketimi 
en yüksek Erzurum’da bulunan konut binası iken yaşam döngüsü karbon salımı açısından en yüksek 
salım İzmir’de bulunan konut binasında gerçekleşmektedir. Tablo 7’den görülebileceği gibi İzmir ve 
Erzurum’da bulunan konut binalarının ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimleri arasında ciddi farklar söz 
konusudur. İzmir’de bulunan konut binasının soğutma enerjisi tüketimi Erzurum’da bulunan konut 
binasının soğutma enerjisi tüketiminin yaklaşık 11 katı, ısıtma enerjisi tüketiminin ise yaklaşık %75’i 
kadardır. Soğutmada yakıt olarak elektrik kullanılması ve elektriğin karbon dönüşüm faktörünün doğal 
gazın 3 katı olmasından dolayı enerji tüketimi konusunda en yüksek tüketime sahip Erzurum’daki 
konut binası karbon salımı açısından en düşük karbon salımı performansını göstermektedir. Özellikle 
sıcak nemli iklim bölgelerinde yüksek soğutma enerjisi tüketimi ve soğutmada yakıt olarak elektriğin 
kullanılması soğutma enerjisi tüketimine bağlı olarak gerçekleşen karbon salımını arttırmaktadır. Bu 
nedenle karbon salımının azaltılmasında özellikle sıcak nemli iklim bölgelerinde soğutma enerjisi 
tüketiminin azaltılması, soğutmanın verimi yüksek mekanik sistemler ile karşılanması ve yakıt olarak 
kullanılan elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi büyük önem taşımaktadır.  
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Şekil 2. Isı yalıtım malzemesi ve kalınlığı alternatiflerinin oluşum enerjisi ve oluşum karbon salımı 
açısından karşılaştırılması. 

 
Şekil 2’de farklı ısı yalıtım malzemesi ve kalınlığı alternatiflerinin oluşum enerjisi ve oluşum karbon 
salımı açısından karşılaştırılması görülmektedir. Oluşum enerjisi açısından en düşük tüketime sahip 
seçenek 1,63 kWh/m2 tüketim ile 3cm kalınlığında cam yünü, en yüksek tüketime sahip seçenek ise 
9,40 kWh/m2 tüketim ile 3cm kalınlığında XPS’dir. Yalıtım kalınlığı ile oluşum enerjisi arasında lineer 
bir ilişki olup yalıtım kalınlığı arttıkça oluşum enerjisi de artmaktadır. Örneğin cam yünü ısı yalıtım 
malzemesinde yalıtım kalınlığı 3cm den 10cm ye arttırıldığında oluşum enerjisi 1,63 kWh/m2 ‘den 5,44 
kWh/m2 ‘e artmaktadır. Seçenekler oluşum karbonu açısından karşılaştırıldığında benzer sonuçlar 
görülmektedir. En düşük oluşum karbonuna sahip seçenek 0,40 kg CO2/m2 ile 3cm kalınlığında cam 
yünü iken, en yüksek oluşum karbonu salımı 0,90 kg CO2/m2 ile 3cm kalınlığında XPS’de 
gerçekleşmektedir. Oluşum karbonu da oluşum enerjisi gibi yalıtım malzemesinin kalınlığına bağlı 
olarak artmaktadır. Yapı kabuğunda ısı yalıtım malzemesi olarak XPS yerine cam yünü tercih edilmesi 
durumunda oluşum enerjisi açısından 7,77 kWh/m2, oluşum karbonu açısında 0,50 kg CO2/m2 tasarruf 
gerçekleştirme potansiyeli bulunmaktadır.  
 

 
Şekil 3. Yalıtım kalınlığının iklim bölgelerine bağlı olarak ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimi üzerindeki 

etkisi. 
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Isı yalıtım kalınlığındaki artışın iklim bölgelerine bağlı olarak ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimi 
üzerindeki etkisi şekil 3’de görülmektedir. Yalıtım kalınlığındaki artış iklim bölgesine bağlı olarak enerji 
tüketim performansını farklı şekilde etkilemektedir. Isı yalıtımı bulunmayan konut binasına 10cm ısı 
yalıtımı uygulanması durumunda ısıtma ve soğutma enerji tüketimi birincil enerji cinsinden ılımlı nemli 
iklim bölgesi İstanbul’da 60,56 kWh/m2’dan 53,87 kWh/m2’e, sıcak nemli iklim bölgesi İzmir’de 69,17 
kWh/m2’den 63,64 kWh/m2’e, soğuk iklim bölgesi Erzurum’da 77,57 kWh/m2’den 55,51 kWh/m2’e 
düşmektedir. Isı yalıtımı kalınlığının arttırılması ılımlı nemli iklim bölgesinde %10, sıcak nemli iklim 
bölgesinde %8 ve soğuk iklim bölgesinde yaklaşık %30 enerji tasarrufu gerçekleştirmektedir. Isı 
yalıtım kalınlığının arttırılması Erzurum gibi soğuk iklim bölgelerinde daha etkili enerji tasarrufu 
sağlarken sıcak nemli iklim bölgelerinde söz konusu tasarruf daha kısıtlı kalmaktadır. Isı yalıtım 
kalınlığındaki artış sıcak nemli iklim bölgelerinde özellikle gece soğutmasına kısıtladığından dolayı 
soğutma enerjisi tüketiminde artışa neden olmaktadır. Soğutmada yakıt olarak elektrik kullanılması ve 
elektriğin birincil enerji dönüşüm katsayısının 2,36 gibi yüksek bir değer olması toplam birincil enerji 
tüketimini önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu nedenle sıcak nemli iklim bölgelerinde ısıtma enerjisi 
tüketimden sağlanan tasarruf soğutma enerjisi tüketimdeki artış nedeniyle toplam enerji tasarrufunun 
kısıtlı seviyede gerçekleşmesine neden olmaktadır. TS 825 binalarda ısı yalıtım yönetmeliği enerji 
performansı açısından ısıtma enerjisi tüketimi ve yapı kabuğunun toplam ısı geçirgenlik değerine 
odaklanmaktadır. Ancak yukarıdaki analizlerden görülebileceği gibi malzemelerin oluşum enerjisi, 
oluşum karbonu ve soğutma enerjisi tüketimi gibi parametrelerin dikkate alınması binalarda enerji 
verimliliği açısından önem arz etmektedir.  
 

 
Şekil 4. Yalıtım kalınlığının karbon salımı üzerindeki etkisi. 

 
Şekil 4’de yalıtım kalınlığındaki artışın iklim bölgesine bağlı olarak karbon salımı üzerindeki etkisi 
görülmektedir. Yalıtım kalınlığındaki artışın birincil enerji tüketimindeki etkisine benzer etki karbon 
salımı üzerinde de görülmektedir. Yalıtım kalınlığının artması Erzurum gibi soğuk iklim bölgesinde 
karbon salımını azaltırken İzmir gibi sıcak nemli iklim bölgesinde karbon salımındaki azalma soğuk 
iklim bölgesine göre daha sınırlı seviyede gerçekleşmektedir. Soğutma enerjisi tüketimindeki artış 
birincil enerji tüketimini önemli ölçüde etkilediği gibi karbon salımını da etkilemektedir. Soğutmada 
yakıt olarak elektriğin kullanılması ve elektriğin yenilemeyen enerji kaynaklarından üretilmesi yüksek 
miktarda karbon salımına neden olmaktadır. Bu nedenle yalıtım kalınlığındaki artış özellikle sıcak 
nemli iklim bölgelerinde ısıtma kaynaklı karbon salımını azaltırken soğutma kaynaklı karbon salımını 
önemli ölçüde arttırmakta, toplamda karbon salınmındaki azalmanın sınırlı seviyede kalmasına neden 
olmaktadır. Şekil 3 ve 4 yer alan veriler birlikte değerlendirildiğinde yalıtım kalınlığı enerji tüketimini ve 
buna bağlı gerçekleşen karbon salımını iklim bölgesine bağlı olarak farklı seviyede etkilemektedir. 
Örnek konut binası aynı fiziksel özelliğe sahip olmasına karşın iklim bölgesine bağlı olarak farklı 
seviyede birincil enerji tüketimi ve karbon salımı performansı göstermektedir.  
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Şekil 5. İzmir’de EPS ısı yalıtım malzemesinin yaşam döngüsü enerji tüketimi karbon salımı 
üzerindeki etkisi. 
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Şekil 6. Erzurum’da EPS ısı yalıtım malzemesinin yaşam döngüsü enerji tüketimi karbon salımı 
üzerindeki etkisi. 

 
Şekil 5 ve 6 farklı kalınlıklardaki EPS ısı yalıtım malzemesinin sırasıyla İzmir ve Erzurum’da yaşam 
döngüsü enerji tüketimi ve karbon salımına etkisini göstermektedir. Önceki paragrafta aktarıldığı üzere 
yalıtım kalınlığının arttırılmasının yaşam döngüsü enerji tüketimi ve karbon salımına olan etkisi iklim 
bölgesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Örneğin sıcak nemli iklim bölgesi olan İzmir ele 
alındığında yalıtım kalınlığı arttırıldıkça toplam birincil enerji tüketimi düşmekte ancak söz konusu 
düşüş 7cm kalınlıktan 10cm kalınlığa kadar sınırlı şekilde gerçekleşmektedir. Ancak aynı iklim 
bölgesinde 3cm den itibaren arttırıldığında karbon salımı da artmaktadır. Söz konusu artışın nedeni 
soğutma enerjisi tüketimindeki artıştır. EPS ısı yalıtım kalınlığının arttırılması yaşam döngüsü enerji 
tüketimi ve karbon salımı açısından soğuk iklim bölgesi olan Erzurum’da farklı performans 
göstermektedir. Erzurum’da yalıtım kalınlığının arttırılması yaşam döngüsü enerji tüketimi ve karbon 
salımını azaltmaktadır. Soğuk iklim bölgelerinde gerçekleşen düşük seviyedeki soğutma enerjisi 
tüketimi nedeniyle yalıtım kalınlığının artması toplam birincil enerji tüketimi ve karbon salımına olumlu 
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yönde etki etmektedir. Özellikle sıcak nemli iklim bölgelerinde enerji korunumu ve karbon salımının 
indirgenmesi açısından soğutma enerjisi tüketim seviyesi büyük önem taşımaktadır. Daha önce 
belirtildiği üzere yüksek seviyede gerçekleşen soğutma enerjisi tüketimi ve soğutmada yakıt olarak 
elektriğin kullanılması birincil enerji tüketimi ve karbon salımını olumsuz yönde etkilemektedir. Birincil 
enerji dönüşüm katsayısı doğal gaz için 1, elektrik için 2,36’dır [10]. Bu nedenle soğutmada yakıt 
olarak elektrik kullanılması toplam birincil enerji tüketimini ve buna bağlı olarak gerçekleşen karbon 
salımını önemli ölçüde arttırmaktadır.  
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Şekil 7. İstanbul’da farklı ısı yalıtım malzemelerinin yaşam döngüsü enerji tüketimi ve maliyeti 
performansı. 

 
Yaşam dönemi maliyeti analizi yapı sektöründe karar verme aracı olarak kullanılan analizlerden biridir. 
Özellikle enerji etkin bina tasarımı veya yenilenmesinde seçeneklerin değerlendirilmesi ve 
karşılaştırılmasında kullanılmaktadır. Isı yalıtım malzemeleri farklı ilk yatırım maliyetine sahiptir. Ayrıca 
ısı yalıtım malzemelerinin binanın enerji tüketimi performansı üzerindeki etkisi farklı seviyededir. YDM 
hesaplamalarında binanın kullanım dönemindeki enerji tüketiminin ekonomik boyutu YDM performansı 
üzerinde önemli etkiye sahiptir.  Şekil 7’de farklı ısı yalıtım malzemelerinin yaşam döngüsü enerji 
tüketimi ve maliyet analizi performansları görülmektedir. YDM açısından en düşük maliyete sahip 
seçenek 5cm kalınlığında EPS malzemesi iken en yüksek maliyete sahip seçenek 5cm kalınlığında 
taş yünü malzemeden olan seçenektir. YDM açısından en düşük ve yüksek maliyete sahip seçenekler 
arasında 4,70 tl/m2 fark söz konusudur. Ancak yaşam dönemi maliyeti enerji tüketimi ile birlikte 
değerlendirildiğinde farklı bir sonuç çıkmaktadır. YDM açısından en düşük maliyete sahip EPS 
seçeneği yaşam döngüsü enerjisi tüketimi açısından en yüksek tüketime sahiptir. Bu nedenle ısı 
yalıtım malzemesinin ve kalınlığının belirlenmesinde enerji tüketimi üzerindeki etkisi, karbon salımı 
üzerindeki etkisi ve yaşam dönemi maliyeti gibi parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir.  
 
Çeşitli kalınlıklarda EPS ısı yalıtım malzemelerinin üç farklı iklim bölgesi için yaşam döngüsü enerji 
tüketimi ve maliyet performansı şekil 8,9 ve 10’da görülmektedir. Örnek konut binasında farklı 
kalınlıklarda EPS ısı yalıtım malzemesi kullanılması durumda yaşam döngüsü enerji tüketimi ve 
maliyet performansı iklim bölgesine göre değişkenlik göstermektedir. Soğuk iklim bölgesi olan 
Erzurum’da yalıtım kalınlığının artmasıyla yaşam dönemi enerji tüketimi ve maliyetin düşüş gösterdiği 
görülmektedir. Erzurum’da 9cm ısı yalıtım kalınlığından sonra yalıtım kalınlığındaki artışın yaşam 
döngüsü enerji tüketimi ve maliyeti üzerindeki tasarruf etkisinin sınırlı seviyede kalmaktadır. Bu 
nedenle Erzurum için yaşam döngüsü enerji tüketimi ve maliyet açısından optimum yalıtım kalınlığının 
9cm olarak kabul edilebilir. İstanbul ve İzmir’de belirli bir yalıtım kalınlığından itibaren yaşam döngüsü 
enerji tüketiminin azaldığı ancak yaşam dönemi maliyetinin arttığı görülmektedir. Ilımlı nemli ve sıcak 
nemli iklim bölgelerinde soğutma enerjisi tüketimi yüksek seviyede gerçekleşmektedir. Soğutma 
sistemlerinde yakıt olarak elektriğin kullanılması ve elektriğin birim fiyatının doğal gaz a göre daha 
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yüksek olması yaşam dönemi maliyetini arttırmaktadır. Önceki paragraflarda bahsedildiği üzere yalıtım 
kalınlığının artması özellikle ılımlı nemli ve sıcak nemli iklim bölgelerinde soğutma enerjisi tüketimin 
artmasına dolayısıyla elektrik kullanımı kaynaklı yaşam dönemi maliyetinin artmasına neden 
olmaktadır. Şekil 8 ve 9 da yer alan farklı kalınlıklardaki EPS ısı yalıtımı malzemesine sahip konut 
binasının yaşam döngüsü enerji tüketimi ve maliyet performansı incelendiğinde enerji tüketimi ve 
maliyet açısından optimum yalıtım kalınlığının İstanbul ve İzmir için 5cm olarak kabul edilebilir. Ancak 
bu bölüm içerisinde sözü edilen optimum kalınlık seçeneklerin yaşam döngüsü enerji tüketimi ve 
maliyeti açısından karşılaştırılmasından elde edilen bulgulardır.  
 

 
 

Şekil 8. Çeşitli kalınlıklardaki EPS ısı yalıtım malzemesinin YDET ve YDM performansı (İstanbul). 
 

 
 

Şekil 9. Çeşitli kalınlıklardaki EPS ısı yalıtım malzemesinin YDET ve YDM performansı (İzmir). 
 

 
 

Şekil 10. Çeşitli kalınlıklardaki EPS ısı yalıtım malzemesinin YDET ve YDM performansı (Erzurum). 
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2.5. Bulguların Değerlendirilerek Optimum Performansı Gösteren Seçeneklerin Elde Edilmesi: 
 

Yaklaşımın son adımı önceki adımda elde edilen bulguların derlenerek değerlendirilmesi ile yaşam 
döngüsü enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet açısından optimum performansı gösteren 
seçeneklerin elde edilmesi yer almaktadır. Yürürlükte olan binalarda ısı yalıtım kuralları standardı TS 
825 ısı yalıtımı uygulamaları açısından yapı kabuğunun ısı geçirgenlik katsayısına (U: W/(m2K)) 
odaklanmaktadır. Tablo 9’da çalışmada yer alan iklim bölgeleri için TS 825’e uygun yalıtım 
kalınlıklarında farklı ısı yalıtım malzemelerinin yaşam döngüsü enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet 
performansları ile en düşük ve en yüksek performanslar arasındaki fark yer almaktadır. Tablodan 
görüldüğü üzere ısıl iletkenlik değerleri ve kalınlıkları aynı olmasına karşın ısı yalıtım malzemelerinin 
konut binasının yaşam döngüsü enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet gibi hususlarda 
performansına etkisi farklı şekillerde gerçekleşmektedir.  En düşük ve yüksek performans arasındaki 
fark iklim bölgesine göre değişkenlik göstermektedir. Seçilen ısı yalıtım malzemesinin oluşum enerjisi, 
oluşum karbonu, termal özellikleri ve maliyeti gibi parametreler konut binasının performansını 
doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle ısı yalıtım malzemesinin ve kalınlığının belirlenmesinde yaşam 
döngüsü enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet gibi parametrelerin de dikkate alınması 
gerekmektedir. Geliştirilen yaklaşımın Türkiye’nin farklı iklim bölgelerinde bulunan örnek bir konut 
binasına uygulanması ile yaşam döngüsü enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet açısından optimum 
performans gösteren seçenekler, İstanbul için ve İzmir için XPS ve cam yünü, Erzurum için taş yünü 
olarak belirlenmiştir. 
 
Tablo 9. Seçilen iklim bölgelerinde TS 825’e göre minimum yalıtım kalınlığı seçeneklerinin 
performansı 
 

İSTANBUL 
Malzeme Yaşam Döngüsü Enerji 

Tüketimi (YDET) 
kWh/m2 (30 yıl) 

Yaşam Döngüsü Karbon 
Salımı (YDKS) kg CO2/m2 
(30 yıl) 

Yaşam Dönemi 
Maliyeti (YDM) tl/m2 
(30 yıl) 

EPS 5 cm. 2906.86 1321.60 291.83 
XPS 5 cm. 2898.55 1323.91 293.11 
Cam yünü 5cm. 2890.81 1322.30 294.54 
Taş yünü 5 cm. 2873.83 1332.88 296.53 
Fark 33.03 kwh/m2 11.28 kg co2/m2 4.7 tl/m2 

İZMİR 
Malzeme Yaşam Döngüsü Enerji 

Tüketimi (YDET) 
kWh/m2 (30 yıl) 

Yaşam Döngüsü Karbon 
Salımı (YDKS) kg CO2/m2 
(30 yıl) 

Yaşam Dönemi 
Maliyeti (YDM) tl/m2 
(30 yıl) 

EPS 3 cm. 3198.58 1605.85 315.05 
XPS 3 cm. 3188.28 1605.84 316.33 
Cam yünü3 cm. 3185.68 1605.44 316.56 
Taş yünü 3 cm. 3163.50 1615.58 320.26 
Fark  35.08 kwh/m2 10.14 kg co2/m2 5.21 tl/m2 

ERZURUM 
Malzeme Yaşam Döngüsü Enerji 

Tüketimi (YDET) 
kWh/m2 (30 yıl) 

Yaşam Döngüsü Karbon 
Salımı (YDKS) kg CO2/m2 
(30 yıl) 

Yaşam Dönemi 
Maliyeti (YDM) tl/m2 
(30 yıl) 

EPS 9 cm. 2983.41 1056.22 327.24 
XPS 9 cm. 2954.23 1050.56 327.92 
Cam yünü 9cm. 2945.30 1051.13 331.07 
Taş yünü 9 cm. 2900.03 1046.58 329.19 
Fark 83.38 kWh/m2 9.64 kg CO2/m2 3.83 tl/m2 
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SONUÇ 
 
Yapı kabuğu binaların enerji performansı üzerinde önemli etkisi olan bir yapı elemanıdır. Yapı 
kabuğuna ısı yalıtımı uygulaması da binalarda enerji verimliliği bağlamında en sık başvurulan 
uygulamaların başında gelmektedir. Özellikle ülkemizde binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı 
uygulamaları konuyu bütüncül bir bakış açısı ile ele almamakta sadece kullanım döneminde 
gerçekleşen enerji tüketimine veya yapı kabuğunun ısı geçirgenlik değerine odaklanmaktadır. Bu 
çalışmada, bu alanda yapılan çalışmalar ile yürürlükte olan standart ve yönetmeliklerin eksik olduğu 
düşünülen bütüncül bakış açısına sahip bir yaklaşım geliştirilmiştir. Geliştirilen yaklaşım ısı yalıtım 
malzemesi ve yalıtım kalınlığının belirlenmesinde konunun yaşam döngüsü perspektifinden ele 
alınarak enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet açısından değerlendirilmesini önermektedir. 
Geliştirilen yaklaşımın örnek bir konut binasına uygulanmasından elde edilen bulgulardan 
görülebileceği gibi ısı yalıtım malzemelerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının birbirine yakın olmasına 
karşın binanın yaşam döngüsünde gerçekleşen enerji tüketimi, karbon salımı ve maliyet 
performansına direkt etkisi büyük ve iklim bölgesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Çalışma 
ile elde edilen bulgulardan görülebileceği gibi yürürlükte olan standart ve yönetmeliklerin bütüncül bir 
bakış açısı ile revize edilmesi büyük önem arz etmektedir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular 
ve sonuçların çalışma kapsamına alınan parametreler dâhilinde elde edilen sonuçlar olduğu ileride 
yapılacak çalışmalarda farklı parametrelerin dâhil edilmesi ile farklı sonuçlar elde edileceği 
unutulmamalıdır.  
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ÖZET 
 
Sosyal ve ekonomik gelişme düzeyi, nüfus, sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişme gibi birçok 
sosyoekonomik etmene bağlı olarak ülkelerin enerji talebi değişmektedir. Son yılarda, ülkemizde 
gerçekleşen ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma enerji tüketiminde artışa neden olmuştur. Bu 
doğrultuda, ihtiyaç duyulan enerji, zamanında, yeterli, sürekli ve çevresel etkisi dikkate alınarak 
sağlanmalıdır. Bunun için de alternatif enerji stratejileri belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada 
Türkiye Enerji-Denge Tablolarından yararlanılarak 1970-2012 verileri kullanılmış, Long Range Energy 
Alternatives Planning System (LEAP) Programında Türkiye’de konut sektörü ve diğer enerji talep 
sektörlerinde uzun dönemli enerji talep projeksiyonları geliştirilerek sonuçları değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji talebi, Enerji planlaması, Uzun dönemli projeksiyon.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy demand of countries changes depending on many social-economic factors like their 
population, the level of social and economic development, industrialization, urbanization and 
technological development. In the past decade, economic growth and social development in our 
country has been led to increase in energy consumption. Accordingly, the amount of energy needed 
must be provided that so as to realize the economic growth and social development in time, 
satisfactory, uninterrupted and taking into account the environmental  impact. For this reason, it is 
necessary to determine and prioritize the alternative energy strategies. In this study, used data 1970-
2011 from using Turkey’s Energy-Balance Tables and developed a long-term energy demand 
projections for Turkey's residential and other energy demand sectors in Long Range Energy 
Alternatives Planning System Program and their results evaluated. 
 
Key Words: Energy, Energy demand, Energy planning, Long term projection. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji hayatın sürdürülebilirliği için en önemli kaynaklardan biridir. Nüfus, sosyal ve ekonomik gelişme 
düzeyi, sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişme gibi birçok sosyoekonomik etmene bağlı olarak 
ülkelerin enerji talebi giderek artmaktadır. Dünyada artan enerji talebine karşı giderek tükenen ve 
ekolojiye zarar veren fosil yakıtlar, ülkeleri bir yandan mevcut enerji potansiyelini daha verimli bir 
şekilde kullanmaya diğer yandan da alternatif enerji kaynaklarını bulmaya zorlamıştır. 
 

Long Term Energy Demand Projections and Evaluations in the Residential Sector of Turkey 
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Enerji, özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren ülkelerin rekabet üstünlüğü sağlamasında 
yararlandıkları en önemli unsurlardan biri olmuştur. 21. yüzyılda ise, dünyadaki teknolojik yenilikler, 
uluslararası sınırların geçirgenliğinin artması, sermaye hareketleri için sınırların hemen hemen kalkmış 
olması ve iletişim alanındaki gelişmeler hem dünyadaki enerji kullanım miktar ve hızını artırmış, hem 
de enerjiyi üzerinde durulması, çalışmalar yapılması ve politikalar oluşturulması gereken bir konu 
haline getirmiştir [1].  
 
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi gelişmekte olan Türkiye için de enerji stratejik bir öneme sahiptir. 
Tüm dünyanın ilgilendiği; enerjinin güvenli ve sürdürülebilir temini, verimli kullanımı, sera gazı 
etkilerinin azaltılması ve çevrenin korunması, petrol fiyatlarındaki artma eğilimi ve kararsızlıklar, fosil 
kaynaklardan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru geçiş vb. konular [2], birincil enerji 
tüketiminde % 70’leri aşan, elektrik üretiminde % 60’lara yaklaşan dışa bağımlılık sorununu yaşayan, 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre;  2013 yılında 55,92 milyar dolara varan, 2014 yılında da 
54,91 milyar dolara ulaşan dış alım faturaları bulunan Türkiye’nin de ilgilenmesi ve politikasında yer 
vermesi gereken konulardır [3]. 
 
Ülkelerin belirlemiş olduğu enerji planlarına ve politikalarına yol gösterecek olan enerji arz ve talebi 
projeksiyon çalışmaları son yıllarda önem kazanmıştır. Uzun dönemli enerji arz ve talep 
projeksiyonları, uzun vadeli enerji planlaması ve yatırımlarının temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmalar 
ile birincil enerji kaynağı politikalarının doğrultusunda enerji talebini en düşük maliyetle karşılayacak 
optimal bir sistemin kombinasyonu belirlenebilmektedir. Böylece hem enerji hem de mali kaynakların 
verimli bir şekilde kullanımı mümkün olmakta ve olası senaryolar test edilerek revize edilebilmektedir. 
Karar vericiler, bu çalışmalar ışığında kriz, afet gibi olağanüstü koşullar altında ne gibi politikalar 
uygulamaları gerektiği konusunda fikir sahibi olabilmektedirler. 
 
Lin ve Ouyang (2014) Çin'de fosil yakıt talebi ve karbondioksit ve sülfürdioksit emisyonlarının; ülkede 
yapılacak reformlar ile makro ekonomik gelişmelerden nasıl etkileneceğini, oluşturdukları genel denge 
modeli ile değerlendirmişlerdir [4]. Cai ve diğ. Long Range Energy Alternatives Planning System 
(LEAP) yazılımını kullanarak Çin'in gelecekte temiz ve daha verimli enerji kullanımına geçişi için 
elektrik üretim modellerinin farklı senaryolar oluşturarak 2010-2050 yılları arası için değerlendirme 
yapmışlardır [5]. Özer ve diğ. LEAP programını kullanarak Türkiye'de 2030 yılına kadar elektrik enerjisi 
talebi tahmini yaparak, sera gazı etkisinin azaltımına yönelik iyileştirme senaryoları ile elektrik üretim 
planlaması yapmıştır [6]. Hotunoğlu ve Karakaya yapay sinir ağları tekniğini kullanarak ekonomik 
büyümenin istikrarlı olması, enerji yoğunluklarının gelecekte azalması ve ekonomik büyümede her beş 
yılda değişme olması durumunda enerji talebinin nasıl gelişeceğine dair senaryolar oluşturarak, nihai 
sonuçları değerlendirmiştir [7]. Canyurt ve Öztürk (2008) Genetik Algoritma programını kullanarak 
Türkiye’de fosil yakıt tüketimi için senaryo oluşturarak, gelecek için projeksiyon geliştirmiştir [8].  
 
Bu çalışmada Türkiye Enerji-Denge Tablolarından yararlanılarak 1970-2012 verileri kullanılmış, LEAP 
Programında Türkiye’de uzun dönemli enerji talep projeksiyonları geliştirilmiştir. Türkiye enerji 
talebinin ve ekonominin önümüzdeki yıllarda bugün devam eden seyrini sürdürmesi durumu için bir 
senaryo, enerji talebi ve ekonominin büyüme oranlarının günümüze göre azalarak 2023 yılında azalışa 
geçmesi durumu için bir senaryo oluşturulmuştur. Senaryo sonucunda sektörel bazda enerji tüketim 
değerleri ve konut ve hizmet sektörü yakıt tüketim değerleri elde edilmiş ve her iki senaryonun 
sonuçları değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
2. TÜRKİYE'DE ENERJİ 
 
Türkiye'de 2015 yılında, 31131 Bin TEP yerli üretim ve 112851 Bin TEP ithal edilen enerji değeri ile 
129267 Bin TEP toplam birincil enerji arzı gerçekleşmiştir. Sektörel bazda, arz edilen enerjinin 30295 
Bin TEP'i çevrim ve enerji sektöründe, 98811 Bin TEP'i de sanayi, konut ve hizmetler, ulaştırma, tarım 
ve enerji dışı kullanım sektörlerinde tüketilmiştir. En yüksek enerji talebi, konut ve hizmetler ile sanayi 
sektöründe gerçekleşmiştir. Türkiye'de, enerji tüketiminde sanayi sektörü 2002 yılından itibaren genel 
olarak artmış olmakla birlikte; 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan küresel ekonomik kriz nedeniyle 
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üretimin düşmesinden dolayı azalma gerçekleşmiştir. Ancak, 2010 yılından itibaren sanayi sektörü 
enerji tüketimi artmaya devam etmiştir.  
 
Konutlarda enerji kullanımı ise nüfusa bağlı olarak, 2002 yılına göre genel itibarı ile artış eğilimi 
göstermiştir. Artan elektrik enerjisi ihtiyacı ile birlikte çevrim ve enerji sektörü küresel kriz yılları dışında 
yükselen bir grafik izlemiştir. Tablo 1'de Türkiye'de 2015 yılında sektörel olarak enerji tüketim verileri 
ve oranları verilmiştir. Buna göre konut ve hizmetler sektörü %32.9 oran ile en büyük paya sahiptir. 
Bunu sırası ile %32.4 ile sanayi sektörü, %25.0 ile ulaşım sektörü, %5.7 ile enerji dışı kullanım ve 
%4.0 ile tarım sektörü takip etmiştir. 
 
Tablo 1. 2015 yılı sektörel enerji tüketimi [9]. 
 

Sektör Enerji tüketimi (Bin TEP) Oran(%) 

Sanayi 31974 32.4 
Ulaştırma 24740 25.0 

Konut ve Hizmetler  32471 32.9 

Tarım 3974 4.0 
Enerji Dışı Kullanım 5652 5.7 

Toplam 98811 100.0 
 
Şekil 1’e göre; 1990 yılında 15358 bin TEP olan konut ve hizmetler sektörü enerji tüketim değeri 2010 
yılında 28868 bin TEP’e ulaşmıştır. 2011 yılında ise bir önceki yıla göre %3,8 büyüme ile tüketim 
29973 bin TEP olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise tarihsel açıdan en yüksek enerji talebi 
meydana gelerek 32471 bin TEP enerji tüketimi gerçekleşmiştir.   
 

1535816333
1927818463

2372624645

28.323294662886829973
3150931402

29675
32471Konut ve Hizmetler Sektörü Enerji Tüketimi (Bin TEP)

 
Şekil 1. 1990-2011 yılları Türkiye konut ve hizmetler sektörü enerji tüketimi [9]. 

 
 
 
 
 
3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
LEAP, senaryo tabanlı enerji-çevre modelleme programı, 1997 yılında Stockholm Çevre Enstitüsü 
tarafından geliştirilmiştir. LEAP, nüfusa bağlı alternatif varsayımlar, ekonomik gelişmeler, teknoloji, 
fiyat ve benzeri koşullar altında, belirli bir bölgede veya ekonomide, enerjinin üretilmesi, 
dönüştürülmesi ve tüketilmesi gibi kapsamlı muhasebeye dayalı bir programdır. Program ile 
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gelecekteki olası sorunlar belirlenip, enerji politikalarının muhtemel etkilerini değerlendirilerek 
önümüzdeki yıllarda olabilecek, enerji arz ve talep durumu için bir bakış açısı yaratılmakta ve 
bugünden enerji planlama ve politikalarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca enerji kullanımı ile doğan 
sera gazlarının çevre açısından değerlendirilmesi de yapılabilmektedir.  
 
LEAP programı; 

• Enerji bilgilerini muhafaza etmek için kapsamlı bir sistem sağlayarak bir veritabanı 
olabilmektedir. 

• Uzun vadeli planlama için enerji arz ve talep projeksiyonlarının oluşturularak, bir tahmin aracı 
olabilmektedir. 

• Devlet politikalarının, alternatif enerji programları, yatırım ve eylem planlarının fiziki, ekonomik 
ve çevre üzerine etkilerini değerlendirerek, bir politika analiz aracı olarak kullanılabilmektedir. 

 
Projeksiyonların oluşturulmasında bir girdi olan ülkelerin gelir düzeylerini ifade eden Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYİH) değeri için Dünya Bankası kaynaklı satın alma gücü paritesi ve piyasa odaklı döviz 
kuru verileri kullanılmıştır. 
 
Enerji talebinde artışın diğer bir etkeni olan nüfus için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus değerleri 
kullanılmıştır. Ayrıca yapılan projeksiyonda TÜİK’in yayınlamış olduğu “Türkiye’nin Demografik Yapısı 
ve Geleceği, 2010-2050” haber bültenindeki büyüme artış oranı kullanılarak senaryo oluşturulmuştur. 
 
LEAP programında oluşturan projeksiyondaki tüm veriler için Türkiye Genel Enerji-Denge Tabloları 
kullanılarak, 1970 yılından başlayıp 2012 yılı dahil olmak üzere tüm yıllar için değerler girilerek 
modelleme yapılmıştır. 
 
 
 
 
4. TALEP SENARYOLARININ OLUŞTURULMASI VE SONUÇLARI 
 
4.1. Birinci Talep Senaryosu: Olağan Seyir Senaryosu 
 
Bu senaryoda, Türkiye nüfusu büyüme oranı TÜİK’in nüfus tahminleri baz alınarak %1,25 ile 2023 
yılında 86,70 milyon, GSYİH'nin ise %2,9 büyüyeceği tahmin edilmiştir. Tüm enerji talep sektörleri için 
1985 yılından 2012’e kadar yakıtların tarihsel gelişimi baz alınarak senaryo oluşturulmuştur. 
 
1985 yılından 2012 yılına kadar, yakıtlar için talep gelişimi referans alınarak yapılan projeksiyona göre 
Türkiye toplam enerji talebi 2023 yılında 130795.25 bin TEP olacaktır. Bunun 25226.67 bin TEP’lik 
değerini elektrik enerjisi, 36490.28 bin TEP’ini doğalgaz ve 42536.56 bin TEP’ini ise petrol 
oluşturacaktır. 
 
Tablo 2. Olağan seyir senaryosunda yıllara göre sektörel enerji talebi gelişimi 

 
Sektörler (Bin TEP) 2011 2014 2017 2020 2023 
Konut ve Hizmetler 29979.36 32894.28 36092.53 39601.80 43452.22 
Tarım 5756.55 6993.71 8496.80 10323.10 12541.67 
Sanayi 32215.36 34969.51 38040.43 41458.93 45260.13 
Ulaşım 15953.00 16936.74 18013.90 19196.63 20499.53 
Enerji Dışı 4443.10 5306.68 6338.20 7570.15 9041.71 
Toplam 88347.32 97100.93 106981.85 118150.62 130795.25 

 
Yapılan senaryoya göre; konut ve hizmetler sektöründe 2011 yılında 29979.36 bin TEP olan enerji 
tüketiminin 2023 yılında %45 artış ile 43452.22 bin TEP, tarım sektöründe 5756.55 bin TEP olan 
talebin 2023 yılında %117’lik artış ile 12541.67 bin TEP, sanayi sektöründe 32215.36 bin TEP olan 
talebin %40.5 büyüme ile 45260.13 bin TEP, ulaşım sektöründe 15953.00 bin TEP olan talebin %28.5 
oranında artış ile 20499.53 bin TEP ve enerji dışı kullanım sektöründe 4443.10 bin TEP olan enerji 
talebinin 2023 yılında %103.5 oranında büyüyerek 9041.71 bin TEP olacağı öngörülmüştür (Tablo 2). 
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Tablo 3'e göre; konut ve hizmetler sektöründe 2011 yılında 88.07 TWh olan elektrik enerjisi talebi 
2023 yılında %54 oranında artarak 136.17 TWh, sanayi sektöründe 93.90 TWh olan talebin %49.35 
büyüme ile 140.24 bin TWh olacağı tahmin edilmektedir. Tarım sektöründe 2011 yılında 4.36 bin TWh 
olan talebin 2023 yılında 16.49 bin TWh, ulaşım sektöründe ise 0.51 bin TWh olan talebin 0.42 bin 
TWh olacağı öngörülmektedir. 
 
Tablo 3. Olağan seyir senaryosunda yıllara göre sektörel elektrik enerjisi talebi gelişimi 
 

Sektörler (TWh) 2011 2014 2017 2020 2023 
Konut ve Hizmetler 88.07 97.06 107.35 120.75 136.17 
Tarım 4.36 6.10 8.51 11.86 16.49 
Sanayi 93.90 104.26 114.52 126.56 140.24 
Ulaşım 0.53 0.34 0.37 0.39 0.42 
Toplam 186.86 207.76 230.75 259.56 293.32 

 
Konut ve hizmetler sektöründe 2011 yılında 107.57 TWh olan doğalgaz talebi 2023 yılında %113 
oranında artarak 229.38 TWh, sanayi sektöründe 100.47 TWh olan talebin %87 büyüme ile 188.36 
TWh olacağı tahmin edilmektedir. Tarım sektöründe 2011 yılında 0.23 TWh olan talebin 2023 yılında 
0.52 TWh, ulaşım sektöründe ise 4.67 TWh olan talebin 6.04 TWh olacağı öngörülmektedir (Tablo 4). 
 
Tablo 4. Olağan seyir senaryosunda yıllara göre sektörel doğalgaz talebi gelişimi 
 

Yıllar (TWh) 2011 2014 2017 2020 2023 
Konut ve Hizmetler 107.57 142.04 174.71 202.53 229.38 
Tarım 0.23 0.28 0.35 0.42 0.52 
Sanayi 100.47 119.48 141.66 164.27 188.36 
Ulaşım 4.67 4.98 5.31 5.66 6.04 
Toplam 212.95 266.79 322.03 372.89 424.30 

 
Tablo 5.  Olağan seyir senaryosunda yıllara göre emisyon değerleri (Milyon Ton CO2 Eşdeğeri) 
 

Emisyonlar 2011 2014 2017 2020 2023 
Karbondioksit 181.129 198.062 216.811 237.202 259.731 
Karbon monoksit 6.195 6.287 6.461 6.711 7.017 
Metan 0.151 0.144 0.141 0.143 0.148 
Azot oksitler 0.664 0.703 0.749 0.801 0.859 
Nitro oksit 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
Metan içermeyen uçucu organik 
bileşikler 

1.060 1.087 1.087 1.176 1.234 

Sülfür Dioksit 0.891 0.928 0.928 1.030 1.101 
Toplam 190.092 207.213 207.261 247.066 270.093 

 
Türkiye enerji talebinde seragazı etkisi yaratan gazlardan en çok CO2 salınımı gerçekleşmektedir. 
Türkiye 2011 yılında enerji talebi sonucu 190.1 milyon ton CO2 salınımı gerçekleşirken, yapılan 
senaryoya göre bu değerin 2023 yılında 270.1 milyon ton CO2 olacağı hesaplanmaktadır (Tablo 5). 
 
Konut ve hizmetler sektöründe; 2011 yılında toplam enerji tüketimi 29979.3 bin TEP iken 2023 yılında 
bu değer 43452.24 bin TEP’e ulaşmaktadır. 2011 yılında 7574.30 bin TEP olan elektrik enerjisi 
tüketiminin 2023 yılında 11711.03 bin TEP, doğalgaz tüketiminin ise 2011 yılında 9251.00 bin TEP 
iken 2023 yılında 19726.63 bin TEP olacağı tahmin edilmektedir. 2011 yılında 2442.09 bin TEP 
değerinde kullanılan odun, 2023 yılında 1009.21 bin TEP değerine düşecektir. Güneş enerjisi 
kullanımı 441.00 bin TEP değerinden 940.15 bin TEP değerine ulaşacaktır (Tablo 6). 
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Tablo 6. Olağan seyir senaryosunda konut ve hizmetler sektörü enerji talebi 
 

Kaynaklar (Bin TEP) 2011 2014 2017 2020 2023 
Hava gazı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Asfaltit 146.30 134.25 123.65 115.84 108.77 
Bioyakıt 1026.20 819.94 657.42 540.75 453.58 
Briket 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Kok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Elektrik 7574.30 8347.59 9231.98 10384.81 11711.03 
Jeotermal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Taş Kömürü 4120.42 4482.61 4893.73 5434.00 6049.12 
Isı 1081.10 1097.48 1118.07 1158.54 1203.47 
Linyit 2595.91 2315.19 2072.05 1886.19 1721.31 
Doğalgaz 9251.00 12215.32 15025.47 17417.82 19726.63 
Petrol 1301.08 1002.90 775.77 630.57 528.92 
Petrol koku 0.00 0.00 000 0.00 0.00 
Güneş 441.00 582.17 716.09 830.12 940.15 
Rüzgâr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Odun 2442.09 1896.71 1478.24 1203.16 1009.21 
Toplam 29979.36 32894.19 36092.48 39601.76 43452.24 

 
Konut ve Hizmetler sektöründe; genel yakıt tüketiminin, 2011 yılında %25.3’ünü oluşturan elektrik 
2023 yılında %27’e, %30.9 olan doğalgaz yakıt oranı ise %45,4’e ulaşmaktadır. Diğer yakıtlarda 2011 
yılına göre büyük değişiklik gözlenmemektedir (Şekil 2). 
 

 
Şekil 2. Konut ve hizmetler sektörü yıllara göre yakıt oranları gelişimi 

 
4.2. İkinci Talep Senaryosu: Azaltım Senaryosu 
 
İkinci senaryoda, Türkiye nüfusunun büyüme oranı %1 olarak alınmıştır. GSYİH büyüme oranları ise; 
(2,9%; 2015; 2,5%; 2018; 1,5%; 2020; 0,5%; 2023; -0,5%) şeklinde alınarak 2023 yılına doğru Türkiye 
ekonomisinin gelişiminin yavaşlayarak 2023 yılında azalışa geçtiği varsayılmıştır. Bu durumda 2023 
yılında Türkiye nüfusu 84,20 milyon, GSYİH'nin piyasa odaklı döviz kuru değeri ise 516,20 milyar $ 
olarak hesaplanmıştır. 
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Konut ve hizmetler sektörü enerji talebinde %1 azalmanın olduğu, sanayi sektörü enerji talebinin ise 
sabit kaldığı ve enerji dışı kullanımda ise büyümenin %0,5 oranında arttığı varsayılmıştır.  
 
Tablo 7. Azaltım senaryosunda  yıllara göre sektörel enerji talebi gelişimi 
 

Sektörler (Bin TEP) 2011 2014 2017 2020 2023 
Konut ve Hizmetler 29979.36 29518.54 29064.65 28617.93 28178.14 
Tarım 5756.55 6366.63 6959.55 7314.30 7461.46 
Sanayi 32215.36 32095.44 32044.32 32053.87 32116.70 
Ulaşım 15953.00 16936.74 17804.63 18030.14 17759.48 
Enerji Dışı 4443.10 4913.94 5371.89 5645.42 5759.13 
Toplam 88347.32 89831.30 92683.39 94043.39 94679.07 

 
Yapılan senaryoya göre; toplam enerji talebinin 2023 yılında 2011 yılına göre %7 oranında artarak 
94679.07 bin TEP olacağı hesaplanmıştır. Konut ve hizmetler sektöründe 2011 yılında 29979.36 bin 
TEP olan enerji tüketiminin 2023 yılında %4.5 azalma ile 28178.14 bin TEP, tarım sektöründe 5756.55 
bin TEP olan talebin 2023 yılında %29.6’lik artış ile 7461.46 bin TEP, sanayi sektöründe 32215.36 bin 
TEP olan talebin %0.3 azalma ile 32116.70 bin TEP, ulaşım sektöründe 15953.00 bin TEP olan 
talebin %11.3 oranında artış ile 17759.48 bin TEP ve enerji dışı kullanım sektöründe 4443.10 bin TEP 
olan enerji talebinin 2023 yılında %29.6 oranında büyüyerek 5759.13 bin TEP olacağı öngörülmüştür 
(Tablo 7). 
 
Tablo 8. Azaltım senaryosunda yıllara göre sektörel elektrik enerjisi talebi gelişimi 
 

Sektörler (TWh) 2011 2014 2017 2020 2023 
Konut ve Hizmetler 88.07 87.10 86.45 87.26 88.31 
Tarım 4.36 5.55 6.97 8.40 9.81 
Sanayi 93.90 95.69 96.47 97.85 99.52 
Ulaşım 0.53 0.34 0.36 0.37 0.37 
Toplam 186.86 188.68 190.25 193.88 198.01 

 
2011 yılında 186.86 TWh olan elektrik enerjisi talebi 2023 yılında 198.01 TWh olacaktır.  Konut ve 
hizmetler sektöründe 2011 yılında 88.07 TWh olan elektrik enerjisi talebi 2023 yılında 88.31 TWh, 
sanayi sektöründe 93.90 TWh olan talebin 99.52 TWh olacağı tahmin edilmektedir. Tarım sektöründe 
2011 yılında 4.36 TWh olan elektrik enerjisi talebinin 2023 yılında 9.81 TWh, ulaşım sektöründe ise 
0.53 TWh olan talebin 0.37 TWh olacağı öngörülmektedir (Tablo 8). 
 
Tablo 9. Azaltım senaryosunda yıllara göre sektörel doğalgaz talebi gelişimi 
 

Sektörler (TWh) 2011 2014 2017 2020 2023 
Konut ve Hizmetler 107.57 127.46 140,69 146.36 148.75 
Tarım 0.23 0.26 0,28 0.30 0.31 
Sanayi 100.47 109.66 119,33 127.09 133.67 
Ulaşım 4.68 4.98 5,25 5.32 5.23 
Toplam 212.95 242.37 265.56 278.99 287.95 

 
Tablo 9'a göre; 2011 yılında 212.95 TWh olan doğalgaz talebi Azaltım senaryosuna göre 2023 yılında 
287.95 TWh olacaktır.  Konut ve hizmetler sektöründe 2011 yılında 107.57 TWh olan doğalgaz 
talebinin, 2023 yılında 148.75 TWh, sanayi sektöründe 100.47 TWh olan talebin 133.67 TWh olacağı 
tahmin edilmektedir. Tarım sektöründe 2011 yılında 0.23 TWh olan talebin 2023 yılında 0.31 TWh, 
ulaşım sektöründe ise 4.68 TWh olan talebin 5.23 TWh olacağı öngörülmektedir. 
 
Türkiye 2011 yılında enerji talebi sonucu 190,1 milyon ton CO2 salınımı gerçekleşirken, yapılan 
senaryoya göre bu değerin 2023 yılında 193,58 ton CO2 olacağı hesaplanmaktadır (Tablo 10). 
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Tablo 10. Azaltım senaryosunda yıllara göre emisyon değerleri 
 

Emisyonlar (Milyon ton CO2) 2011 2014 2017 2020 2023 
Karbondioksit 181.129 184.428 187.238 187.216 185.138 
Karbon monoksit 6.195 6.161 6.180 6.070 5.848 
Metan 0.151 0.131 0.117 0.107 0.099 
Azot oksitler 0.664 0.677 0.690 0.688 0.675 
Nitro oksit 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
Metan içermeyen uçucu organik 
bileşikler 

1.060 1.073 1.090 1.079 1.044 

Sülfür Dioksit 0.891 0.856 0.825 0.799 0.774 
Toplam 190.092 193.328 196.142 195.961 193.580 

 
Geliştirilen birinci senaryoda Türkiye’nin 2023 yılına kadar herhangi bir olağan dışı durum ile 
karşılaşmadığı, 2012 yılına kadar gelişen enerji talebinin ve ekonominin önümüzdeki yıllarda da 
devam etmesi durumunda, 2023 yılında enerji talebinin 130795.25 bin TEP (5475.15 milyon GJ) 
olacağı tahmin edilmiştir. İkinci senaryo yani azaltım senaryosu, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 
yıllarda büyüme oranının giderek azalması ve 2023 yılında azalışa geçmesi durumunda ve talepte 
yaşanacak azalma göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Bu senaryoya göre de 2023 yılında Türkiye 
enerji talebinin 94679.07 bin TEP (3820.81 milyon GJ) olacağı tahmin edilmiştir.  Elde edilen 
senaryolara ait enerji tüketim eğrileri Şekil 3'te gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. Senaryoların enerji talep değerlerinin karşılaştırılması 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Ülkelerin, sermaye birikimi, istihdam ve toplam faktör verimliliğindeki artışlar, nüfus beklentileri, 
teknolojik değişim, doğal kaynaklar, küresel tarım ve enerji eğilimleri, iç ve dış yapısal politika 
reformları gibi faktörler gelecek vizyonlarını oluşturmasında etkendir. Gelişmenin temel unsurları olan 
bu etmenlerin dikkate alınarak, uzun dönemli enerji arz ve talep projeksiyonları ile uzun vadeli enerji 
planlaması ve yatırımlarının oluşturulması ile karar vericiler, kriz, afet gibi olağanüstü koşullar altında 
ne gibi politikalar uygulamaları gerektiği konusunda fikir sahibi olabilmektedirler. Bu çalışmada, 
Türkiye'de kullanımı henüz yaygın olmayan LEAP Programı kullanılmıştır. Türkiye'de sektörel olarak 
enerji tüketim değerleri girilerek 2023 yılına kadar senaryolar oluşturulmuştur. Türkiye'nin uzun 
dönemli enerji planlaması için yol gösterici olacak olan bu çalışmada, ilk olarak günümüze kadar olan 
ülkemiz enerji talebi gelişim seyrinin devam etmesi durumu için senaryo oluşturulmuştur. Oluşturulan 
ikinci senaryoda ise sektörel enerji taleplerinin olağanın dışında seyir göstermesi ve ekonominin 2023 
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yılı ile birlikte azalışa geçmesi varsayımı değerlendirilmiştir. Türkiye’de 2014 yılında gerçekleşen konut 
ve hizmetler sektörü enerji tüketim değeri ile oluşturulan senaryolardan elde edilen enerji tüketim 
değerleri karşılaştırıldığında, 2014 yılında 29675.00 bin TEP olarak gerçekleşen enerji tüketim değeri 
olağan seyir senaryosuna göre 32894.28 bin TEP, azaltım senaryosuna göre de 29518.54 bin TEP 
olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda, 2023 yılına doğru sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş 
stratejilerini geliştirip ve uygulama sürecini hızlandırmak isteyen Türkiye'nin, enerji politikalarına ve 
planlamalarına ışık tutacak olan enerji talep ve üretim modellemelerini dikkate alarak strateji 
geliştirmesi son derece önem arz etmektedir. LEAP programı ile enerjinin bugünden planlanarak 
gelecek için politikalar oluşturulması ve enerjinin yönetimi mümkün olacaktır. 
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ÖZET 
 
Bu makalede düşük ekserjili binalarda rüzgâr ve güneş enerjisinin yenilikçi güneş toplaçları ile 
tümleşik kullanımının önemine değinilmekte, bu bağlamda termodinamik yararlar hesapsal olarak 
belirtilmektedir. Hesaplar ayrıca akılcı ekserji yönetim modeli ile de pekiştirilmiştir. Düşük ekserjili bir 
konutun tüm ekserji ve enerji taleplerinin karşılandığı ısı pompası destekli ve desteksiz iki senaryo 
sunularak tümleşik güneş enerjili sistemler tanıtılmış ve tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Rüzgâr türbini, ekserji çözümlemesi, Sıfıra Yakın Net-Ekserji Binası, Akılcı Ekserji 
Yönetim Modeli, Düşük Ekserji Binası, PVT, REMM, Isı pompası 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this paper the importance of combining innovative solar collectors and wind turbines in Low-Exergy 
Buildings is emphasized. In this respect, thermodynamic benefits are given in mathematical terms, 
which is supported by the Rational Exergy Management Model (REMM). Two scenarios, namely one 
with heat pump assistance and the other without heat pump assistance are presented, where all 
thermal and power loads are satisfied with an optimum combination of solar and wind energy and 
systems. The overall REMM efficiencies are presented and discussed. 
 
Key Words: Wind turbine, exergy analysis, Nearly-Net Zero-Exergy Building, Rational Exergy 
Management Model, LowEx building, PVT, REMM, heat pump 
 
 
 
 
GİRİŞ 

Ekserjiyi kullanıyoruz fakat enerjiye para ödüyoruz 
Dr. Peter Novak, ASHRAE 2007 

 
Ekserji belli bir enerji kaynağının veya enerji akısının yararlı işe dönüştürülebilecek kısmını ifade 
eder.  Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliğine karşın bunların eş zamansızlığı, çoğu 
kez eş konumsuzluğu,  çoğunun da kesintili ve düşük ekserjili olmaları nedeni ile en iyi ve etkin 
çözümlere ulaşmak oldukça zordur. Değişik yük taleplerine karşı daha hassastırlar. Bu nedenlerle 
yenilenebilir enerji kaynaklarının en etkin ve verimli bir biçimde harmanlama işlemi arz ve talep 
ekserji farklılıklarına ve yük dalgalanmalarına geleneksel sistemlere oranla daha duyarlıdır.  
 
 
 
 

Cogeneration of Heat and Power Scenarios with Wind and Solar Energy in Low-Exergy Buildings 
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Enerji mi Ekserji mi? 
 
Dr. Peter Novak ın yukarıdaki özdeyişi bize bugünkü ulusal enerji bilançomuzda yenilenebilir enerji 
kaynaklarımızın sürdürülebilirliği, en etkin ve yaygın kullanımı ve ekonomikliği açılarından enerji ve 
ekserji kavramlarının, diğer bir deyişle, Birinci ve İkinci Yasalardan hangisinin daha önemli ve 
öncelikli olduğunun önemli bir ipucunu vermektedir [1]. Tükettiğimiz elektrik enerjisinin her kW saati 
(kW-h) için ve doğal gazın her metre küpü için bir bedel ödüyoruz ama bu enerji kaynaklarının 
hangi oranda yararlı işlerde kullanabildiğimizi sorgulamıyoruz. Daha da önemlisi, çeşitli enerji 
kaynaklarımızın ülkemizdeki sektörel tüketimi ve değerlendirmeleri açısından önceliklerini ve akılcı 
seçeneklerini nitelik (kalite) ve nicelik (miktar) tabanında en uygun paylaşımının, en uygun 
sektörlerde değerlendirilmelerinin gereğini önemsediğimizi söyleyemeyiz. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarımızın birincil enerji kaynakları yanında hangi karışımda, harmanlama ve 
kümelendirmedeki bağlaşımlarının en akılcı olacağını teknik ve bilimsel olarak mercek altına 
aldığımızı da pek söyleyemeyiz. Enerji ekonomisi, enerji stratejileri ve enerji planlaması 
dediğimizde enerjinin sadece niceliğini hesaba katıyoruz, enerjinin niteliğini göz önünde 
bulundurmuyoruz.  Örneğin, doğal gazı sadece konfor ısıtmasında mı kullanmalıyız, yoksa sadece 
elektrik gücü üretmekte mi kullanmalıyız, yoksa birleşik ısı ve güç (kojenerasyon veya 
trijenerasyon) sistemlerinde mi değerlendirmeliyiz?  
 
Diğer bir örnek ise, zaten kısıtlı ve verimli tarım arazisinde güneş enerjisi hasat edeceksek bunun 
tipi ve çıktılarının ne olmasının çok kapsamlı bir eniyileme (optimizasyon) çalışması ile ortaya 
çıkarılması zorunluluğudur. Güneş enerjisinin herhangi bir yörede sadece elektrik gücü üretiminde 
mi değerlendirileceği, üretilen gücün nerede, nasıl ve ne zaman kullanılacağı, Foto Voltaik gözeleri 
ile güç üretyimi mi yoksa yoğunlaştırıcı veya odaklayıcı toplaçlarla önce buhar daha sonra elektrik 
gücü ısıl güç üretiminin daha mı akılcı olacağı gibi anahtar soruların cevaplarını vermek oldukça 
zordur. Türkiye’nin değişik iklim bölgelerine ve güneşlenme koşullarını da gözetir biçimde geçerli 
formülasyonlar yoktur. İşte Ülkemiz için hayati öneme sahip bu gibi karar verme aşamalarında 
enerjinin niceliği ön plana çıkmaktadır. Bu ön plana çıkışın diğer bir etmeni de yenilenebilir enerji 
kaynaklarının genellikle düşük yoğunluklu, düşük entalpili ve kesintili oluşlarıdır. Bu nedenle 
yenilenebilir enerji kaynaklarının ortalama ekserjileri düşüktür. Bu düşük ekserjili kaynakların akılcı 
kullanımında düşük ekserjili taleplerle eşleştirilmeleri ön koşuldur. Bu eşleştirme ise ancak enerjinin 
niceliği de göz önünde tutulduğunda gerçekleşebilir. 
 
Eğer Q simgesi ısıl gücün veya ısının niceliğini temsil ediyor ise, T f (Enerji kaynak sıcaklığı) ve T ref 
(Çevre denge sıcaklığı) sıcaklıkları arasındaki ideal Carnot çevrimi tabanında Exmaks faydalı güce 
veya işe dönüşebilme potansiyelidir: 
 

Q
T
T

E
f

ref
maksx 










−= 1                              (1) 

 
Örneğin, doğal gazın serbest ortamdaki alev sıcaklığının 2000 K ve çevre denge (Referans) 
sıcaklığının da 283 K (10oC) olduğu kabul edilirse doğal gazın alt ısısının en fazla (ideal olarak) % 
86 lık bir bölümü yararlı işe dönüşebilir: 
 

QQE 86,0
2000
2831xmaks =






 −=  

 
Geri kalan ısı ise o sürecin sürdürülebilirliğini, kısacası çevrimin tekrarını teminen çevreye atılmak 
durumundadır.  
 
Gerçek uygulamalarda ekserji ideal Exmaks dan daha küçüktür: 
 
              xmaksx EE ≤                        (2) 
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Niceliği aynı olan yani miktarı Q olan diğer bir enerji kaynağının sıcaklığı (örneğin sıcak su) 333 K 
(60oC) ise,  Exmaks değeri sadece, 
 

QQExmaks 15,0
333
2831 =






 −=  dur. 

 
Birim Q değerine karşılık gelen birim ekserji değeri, ε gene ideal Carnot Çevrimi ile tanımlanır: 
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Demek ki enerjinin niceliği enerji kaynaklarının akılcı kullanımında tek başına bir ölçüt olamaz. 
Önemli olan sadece enerjinin miktarını tasarruf etmek değil daha önemlisi enerjinin niteliğini akılcı 
kullanmaktır. Çünkü yıkılan ekserjinin geri dönüşü yoktur (irreversible), o bir fırsattır, yararlı iş 
potansiyeli ya akılcı olarak uygun işlerde uygun zamanda uygun sektörlerde ve yerlerde kullanılır 
veya o fırsat kaçırılır (ekserji yıkılır), bir daha da geri gelmez.  
 
Ayrıca, güneş gözesi verimi genelde %20 düzlemsel toplaç verimi %60 ve üstü bile olabilir (Birinci 
Yasaya göre). Bu yasaya göre sanki düzlemsel toplaç daha verimli ve ülkeye katma değeri daha 
fazla olacakmış gibi gözükebilir. Nitekim, Dünyada düzlemsel toplaç uygulamalarında dördüncü 
sırada olmakla öğünmekteyiz. Bakalım gerçek böyle mi? 
 
 
800 W/m2 ışınım altında 333 K sıcaklıkta sıcak su üreten düzlemsel toplacın Birinci Yasa verimi 0.80 
olsun. Bu durumda 1 m2 yüzeye sahip bir düzlemsel toplacın ulusal katma değeri hesaplanabilir: 
 
Düzlemsel Toplaç (DT):  1m2 x 0,80 x 800 x (1-283/333) = 96.1 W 
 
Aynı yüzeyde güneş gözesi olduğunda bu katma değer: 
 
Güneş Gözelerinden Oluşan Panel : 1m2 x 0,20 x 800 x 0,95 = 152 W 
 
Burada 0.95 W/W elektrik gücünün en fazla olabilecek birim ekserjisidir.  
 

 W/W0,951
5778
2831 =






 −=e ,        (4) 

 
Bu hesapta, 283 K çevre referans sıcaklığı, 5778 K ise fotonların saçıldığı güneş yüzey sıcaklığıdır. 
Genelde elektrik gücünün birim ekserjisi bir sayısına da yuvarlatılmaktadır. 
 
Bu aşamada Ex değerinin ötesinde Akılcı Ekserji Yönetim Verimi kavramına başvurmak gerekir [2]. 
Bu bağlamda ekserjinin yararlı işe çevrilen bir uygulamadan veya uygulamalardan önce mi yoksa 
sonra mı yıkıldığının ayırdı önemlidir.  
 
Ekserji yararlı uygulamadan önce yıkılırsa: 
 
Bazı uygulamalarda söz konusu yararlı uygulamayı gerçekleştirmek üzere sunulan ekserjinin bir 
bölümü bu uygulamadan önce yıkılır. Eğer güneş enerjisinden güç üretmek yerine sadece ısı, 
örneğin sıcak kullanım suyu üretilirse, faydalı iş potansiyeli sıcak suya oranla daha fazla olan güç 
üretme fırsatı kaçılmış olur. Bu dengesizliğin ölçütü Akılcı Ekserji Yönetimi Verimi, ψR dir: 
 

arz

talep
R e

e
ψ =                             {ψR ≤ 1}               (5) 
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Bu koşulun örneği güneş enerjili düzlemsel sıcak su toplacıdır (DT). Uygulamayı ve sistemi ekserji 
yönünden ve ideal Carnot çevrimi tabanında tanımlamak üzere önce söz konusu uygulamayı 
sıcaklık (gerçek veya sanal) ölçeğinde temsil etmek üzere bir Ekserji Akış Çubuğu çizilir. Bu 
uygulamada ekserji önce yıkılmaktadır. Burada ele alınan ekserji yıkımları sistemik yani sistemin 
işleyişi ile ilgili temel (ana: major) ekserji yıkımlarıdır. Ekserji yıkımı kısaca bir süreç içersinde 
değerlendirilemeyen ekserjilerin toplamıdır (Exergy destruction). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Ekserjinin yaralı işten öncesinde yıkıldığı düzlemsel güneş toplacı (DT) uygulaması. 
 
Sistemin işleyişi ile ilgili süreçlerin kaçınılmaz (borulardaki sürtünmeler, ısı kayıpları gibi) olan ikincil 
ekserji kayıpları yani süreçsel ekserji yıkımları göz ardı edilmektedir. Sistemik ekserji yıkımının 
(Şekil 2 de beyaz alan) süreç içersinde en önce yer aldığı ve ekserjinin yararlı bir talep veya 
taleplerde kullanıldığı taralı alan(lar)ı belirleyen sıcaklıklar ölçeğinde gösterildiği Ekserji Akış 
Çubuğu Şekil 2 da gösterildiği gibidir. Söz konusu Şekilde görüldüğü gibi T f güneş enerjisinin ideal 
Carnot çevrimi tabanındaki eşdeğer (sanal) sıcaklığıdır ve toplaç yüzeyindeki dik ışınım şiddeti I  
(W/m2) ya bağlıdır (Eşitlik 6). 
 
 
 
  
   
 
 

 
 
 

Şekil 2. Ekserjinin önce yıkıldığı bir uygulamada Ekserji Akış Çubuğu [3] 
                   
                                     
                 (6) 
 
 
 
 
Ekserji yararlı uygulamadan sonra yıkılırsa: 
 
Bu tür uygulamaya en güzel örnek güneş gözesidir. Bu uygulamada ilkin elektrik gücü üretilmekte, 
ekserji bu yararlı üretimden sonra ise başka bir yararlı işte kullanılmaksızın yıkılmaktadır. Isınan 
güneş gözelerinin ısısından yararlanılsa idi bu uygulamada ekserji yıkımı azalacaktı. Böyle bir ikinci 
uygulama yapılmayıp sadece elektrik gücü üretilirse sistem aşağıdaki şekilde benzetilebilir. Burada 
TE simgesi güneş gözelerinin oluşturduğu panelin yüzey sıcaklığıdır. Bu koşulu temsil eden ekserji 
akış çubuğu aşağıda gösterilmiştir. Burada εdes yararlı işte kullanılmayıp yıkılan ekserji miktarını 
simgelemektedir.  
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Güneş gözeleri ile güneş enerjisinden elektrik gücü eldesi. 
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Şekil 4. Güneş gözeleri ile elektrik gücü eldesinin Ekserji Akış Çubuğu. 

 
Ekserjinin yararlı uygulamadan sonra yıkıldığı durumda Akılcı Ekserji Yönetim Verimi Eşitlik 7 den 
bulunur. 
 
 
                  (7) 
 
 
 
 
Örnek:  
 
I = 800 W/m2, TE = 110oC (383K), Tref  = 283 K. Belirli koşullarda ve belli bir PV modeli için,  
η I = 0,2.  Eşitlik 1-2 den Tf  = 639 K ve εarz = 0,557. Eşitlik 1-5 den: 
  
 
 
 
 
 
Güneş gözesinin akılcı ekserji yönetim verimi düzlemsel toplaca göre çok daha yüksektir. Güneş 
gözesinin aynı güneş ışınımı altında toplam ekserjisi 1 W/W x 0,2 x 800 W/m2 =160 W/m2, 
düzlemsel sıcak su toplacının ise  0,15 x 0,65 x 800 W/m2 =78 W/m2 tır. Bu iki örnekten güneş 
gözelerinin birim metre-kare başına iki kat daha fazla ekserji sağladığı ortaya çıkmaktadır. Buna 
paralel olarak da düzlemsel toplaç benzer oranda ekserji yıkmış olmaktadır. 
 
Bu örnekten güneş enerjisinin değerlendirilmesinde akılcı ekserji veriminin güneş gözesi lehine 
arttığı görülmekte ise de bu uygulama yeterince akılcı mıdır? Hayır, hala tam akılcı değildir. Güneş 
gözesinde elektrik gücü üretildikten sonra ekserji başka bir yararlı uygulamada 
değerlendirilmeksizin yıkılmaktadır. 
 
DT ve PV örneklerinin bir arada yorumlandığı Güneş Enerjili Birleşik Üretim (PVT) cihazı bize daha 
akılcı bir seçenek sunmaktadır. Bu karma cihaz yukarıda sözü edilen,  
 
1- Düzlemsel toplaç ve  
2- PV gözelerinin  
 
bir sentezidir. Bu sentezde düzlemsel toplaç görevini üstlenen ısı değiştiricinin giriş ve çıkış suyu 
arasındaki sıcaklık farkı büyük ise ve giriş suyu ılık ise güneş gözeleri fazla soğutulamaz ve gene 
verimleri düşük kalır. Güneş gözelerinin etkin soğutulması için talep sıcaklığının düşük giriş ve çıkış 
suyu sıcaklıkları arasındaki fark da küçük olmalıdır. Bu nedenle PVT sistemleri açık devreli 
sistemler için daha uygundur. Örneğin 90oC-70oC arasında (DT = 20oC)kapalı bir ısıtma devresi 
yerine soğuk suyun girip sıcak su olarak çıktığı ve devredeki giriş çıkış suyu arasındaki sıcaklık 
farkının küçük olduğu durumlarda sistem PV nin etkin soğutulması bakımından daha avantajlı 
olmaktadır. Sonuncu koşul için devredeki debinini yüksek olması da gerekebilir (Şekil 5). 
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Şekil 5. Güneş gözesi işletme gözesi sıcaklığının giriş su sıcaklığı ve ∆T ile değişimi* 

* Bu ilişkiler ısı değiştiriminin PVT boyunca yaklaşık doğrusal olduğu kabulü iledir. 
 
Görüldüğü üzere, etkin bir güneş gözelerinin soğutması için Tgiriş sıcaklığının özellikle yaz 
aylarında 40oC ın üzerine çıkması tercih edilmemelidir. Aynı zamanda pompa debisi mümkün ve 
ekonomik olduğunca yüksek olması gerekir. Enerji tasarrufu açısından da pompa debisi 
denetlenmelidir. Mamafih, en önemli avantaj iki birimin ışınım yüzey alanını paylaşmalarıdır. Diğer 
bir deyişle aynı m2 yüzey alanını birlikte güç ve ısı üretirken(Eş konumlu ve eşzamanlı ) 
kullanmaktadırlar. Böylece örneğin bir binanın çatısında elektrik gücünün ve ısıl gücün ayrı 
birimlerde üretildiği toplam ışınım alanın sadece yarısı kullanılmaktadır. Bu nedenle de zaten çok 
fazla olmayan çatı alanlarında daha etkin kullanılabilmekte, kapasite artmaktadır. PVT sistemi BIG 
temel tarifinin yapıldığı AB 2004/8/EC Yönergesine tam uyum sağlamaktadır. PVT (Photo-voltaic 
thermal) sistemi yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan birlikte ısı ve güç sistemine en basit fakat 
en çarpıcı bir örneğidir. Bu örnek bize yenilenebilir enerji kaynaklarını melez biçimde (güneş ve 
rüzgâr gibi) kullanabileceğimiz gibi sistem veya cihaz tabanında da melezleşmeye gitmemiz 
gerektiğini vurgulamaktadır. Şekil 6 da görülen PVT biriminin arkasındaki ısı değiştiricide (ID) 
güneş gözelerinin ısısı kapalı bir devrede suya (sıcak su) bazı durumlarda ise açık veya kapalı 
devrede havaya (sıcak hava) aktarılır. Elde edilen yararlı ısı konfor ısıtmasında, sıcak su eldesinde 
ve benzeri diğer uygulamalarda kullanılır. Bu yöntem Güneş  gözelerinin aşırı ısınmasını ve verim 
kaybını önler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 6. Güç ve ısıyı birlikte üreten (birleşik) güneş enerjisi sistemi, PVT. 
 
PVT de gene ekserjin önemi ön plana çıkmaktadır. Şekil 7-A da piyasada bir PVT nin Birinci Yasa 
performansı örneklenmiştir. Bu görsele göre güneş enerjisinden % 23 oranında elektrik (etkin 
soğutulduğu için verim yüksek) ve % 59 oranında ise sıcak su üretilmektedir. Enerji kaybı sadece 
% 18 dir. Enerji nitelikleri doğrudan toplanabildiğinden toplam verim de % 82 olmaktadır. Bu görsel 
bize hangi ışınım değerinde bu sonuçların elde edildiğe, üretilen sıcak suyun sıcaklığına ilişkin 
soruları yanıtsız bırakmaktadır. Hâlbuki, bu performans değerleri güneş ışınımına bağlıdır. Ayrıca 
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suyun sıcaklığı yani niteliği de önemlidir. Su sıcaklık talebi eğer düşükse düzlemsel toplaç verimi 
artar. Buna karşın elektrik verimi de biraz yükselir çünkü PVT de dolaşan su daha soğuktur. Aksine 
su sıcaklık talebi artarsa toplaç verimi azalır, PVT de dolaşan su güneş gözesini çok 
soğutamayacağından elektrik verimi de biraz düşer. Dolayısı ile bir PVT performansı tek başına 
ölçülemez, talep sıcaklığı, çevre sıcaklığı, rüzgâr hızı ve yönü, nem, ışınım miktarı gibi 
parametrelerle performans oranları sürekli değişir. Dolayısı ile tek bir katalog performans değerleri 
geçerli olamaz hatta yanıltıcı olurlar. Bu sorun çözülse bile PVT nin nitelik yönünden 
performansına Birinci Yasa cevap verememektedir. Bunun örneği aşağıda verilmiş ve ekserji 
performansı Şekil 7-B de gösterilmiştir. 
 

               
                                  A                                                               B 
 

Şekil 7. Bir tipik PVT modülün Birinci ve İkinci Yasa Performansları (Verili koşullarda) 
 
PVT nin sıcak suyu 60oC (333 K) da ürettiği ve güneş ışınımının da (I) 700 W/m2 olduğu varsayılmıştır. 
Işınım yüzey alanı 1 m2 dir. PVT ye güneşin sağladığı birim ekserji, εs aşağıdaki denklemden bulunur 
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Bu birim ekserjiyi Carnot çevrimi tabanında temsil eden sanal güneş enerjisi sıcaklığı 552 K dir. 
Çevre denge sıcaklığı, T ref de 283K alınmıştır. Dk. 8 den: 
 
εS = 0.487 W/W, TS = 551.6 K,  
 
EXS = I · A · εS = Qs · εS = 700 W/m2 · 1 m2 · 0.487 W/W=340.9 W 
 
EXE = η IE · εE · Qs = 0. 23 · 1 · 700 = 161 W,  bu EXS in % 47.2 sidir. 
 
EXH = η IH · εH · Qs= 0.59 · (1-283/333) · 700 = 62 W, bu değer EXS in % 18.2 dir. 
 
EXdes = 340.9 W-161W-62W = 117.9 W = % 34.6%.  
 
İkinci Yasa açısından birim ekserjiler üst üste toplanamaz ama bir süreçteki toplam ekserji değerleri Ex 
(ε·Q) toplanabilir. Akılcı Ekserji Yönetim Modeline (REMM) göre de hesaplanan akılcı ekserji verimi, 
ψR için toplama işlemi geçerli değildir. Bunun nedeni Carnot teriminin lineer olmayışıdır (Şekil 9). Bu 
işlem için güneş gözelerinin yüzey sıcaklığı TE nin de bilinmesi gerekir. Bunun da ötesinde ekserji 
akılcılığı açılarından üretilen suyun nerede ve hangi sıcaklıkta kullanıldığı da önemlidir (Şekil 8). 
 
Bu örneğe bakıldığında İkinci Yasa performansısın Birinci Yasaya göre oldukça farklı, olduğu 
sonuçların güneş ışınımına bağlı olduğu, üretilen su sıcaklığına bağlı olduğu ve çevresel koşullara 
daha duyarlı ve anlamlı olduğu görülmektedir. Örneğin Şekil 7-A ya göre enerji kaybı sadece % 18 
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iken aynı koşullarda, aynı PVT Şekil 7-B ye göre % 34.6 oranında ekserji yıkımına neden olmaktadır. 
Birinci Yasaya göre PVT üretiminde ısı baskın, İkinci Yasaya göre elektrik daha baskındır. 
 
Talep tarafının etkisi ise Şekil 8 de incelenmiştir. Burada Tapp, uygulama (talep: application) 
sıcaklığı olup değişik noktalarda tanımlanmış olabilir. Bu ise ekserji çözümlemesinde farklılıklar 
oluşturur. Bu nedenle Tapp in gerçekçi bir noktada tutarlı bir biçimde tanımlanması gerekir. Bu 
bağlamda en iyi çözüm Tapp sıcaklığını tanımlayan uygulamanın açıkça belirtilmesidir. Eğer son 
talep noktasındaki sıcaklık ile ısı değiştirici çıkışındaki sıcaklık arasında pek fark yoksa Tapp olarak 
ısı değiştirici çıkışındaki sıcaklık (Tçıkış) ölçülüp hesaplarda kullanılabilir.  Ancak PVT ye bağlı bir 
sıcak su boylerinin sıcaklığı veya son kullanım noktasındaki muslukta soğuk su ile karıştırılıp daha 
düşük bir sıcaklık talep edildiği koşulda ise aradaki ekserji yıkımlarının da göz önünde tutulması 
amacı ile en son talep noktası Tapp olarak kabul edilir. Her kapsama alanı için Tapp değişmektedir 
ve ekserji akış çubuğu (Şekil 9) da buna göre değişmektedir.Tapp kapsama alanındaki uygulama 
(Talep) nedir sorusunun cevabı ile yanıtlanmaktadır: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. Bir PVT uygulamasında Tapp sıcaklığının talep noktası nerededir sorusu ile değişimi [3] 
 
1- Talep hemen PVT sıcak su çıkışındadır. Bu ısıl güç hemen aynı sıcaklıkta yararlı iş(ler)de  
     kullanılmaktadır (örneğin 80oC), 
2- Talep hemen boyler çıkışındadır (örneğin 65oC), 
3- Talep lavaboda ılıştırılmış su şeklindedir (örneğin 40oC). 
 
Tapp ne olursa olsun, PVT uygulamasında güneş gözeli sistemde yıkılan ekserjinin bir bölümü daha 
yıkılmadan önce ikinci bir cihazda değerlendirilerek yıkılan ekserji (Şekil 9,  beyaz alan) 
daraltılmaktadır. Böylelikle Akılcı Ekserji Yönetim verimi daha da yükselmiştir (Şekil 10). Şekil 9 da 
görüldüğü üzere yenilenebilir enerji sistemleri melezleştikçe yani birleşik ısı ve güç sistemlerine 
dönüştükçe potansiyel katma değerleri artmaktadır. Çizelge 1 ise DT, PV ve PVT cihazlara ilişkin, 
aynı güneş ışınımına maruz koşuldaki verim karşılaştırmaların vermektedir. Bu çizelgeden 
görüldüğü üzere PVT, birinci ve ikinci yasa verimlerin ile akılcı ekserji yönetimi verimi açılarından 
en yüksek değerlere sahiptir. Diğer yandan Çizelge 1 ekserjiye dayalı çözümlemenin cihaz 
tercihlerindeki önemini göstermektedir. Örneğin sadece birinci yasa verimi göz önünde tutulsa idi 
DT ve PV arasındaki verimlilik sıralaması DT sonra PV şeklinde olacaktı ve PV sisteminin daha 
akılcı ve tercih edilebilir olduğu gözden kaçacaktı. 
  
    
               
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 9. PVT birimi için ekserji akış çubuğu (Tgiriş > Tref). 

Isıl Güç 

εsup 

Tf 

TE 

Tref 

εdes

 Tap
 

Elektrik Gücü 

Tgiri

 εdes

 

Depo PVT 

Soğuk su 
girişi 

Tçıkış≈Tapp ? 

Tapp = Tdepo ? 

Soğuk su  

Tapp = Tmusluk ? 

Sıcak su  

1 2 3 
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Şekil 10. DT, PV ve PVT birimleri için Akılcı Ekserji Yönetimi verimleri. 
 
 

 
Tablo 1. DT, PV ve PVT birimlerinin karşılaştırması. 

 
Sistem Birinci Yasa 

Verimi, η I 
 

İkinci Yasa 
Verimi, η II 

Akılcı Ekserji 
Yönetim 

Verimi, ψR 

CO2 
salım 

azaltımın
a katkı 

DT 0,65 0,175 0,269 1 
PV 0,20 0,36 0,53 1,62 
PVT (0,22+0,70) 0,58 0,90 7,31 

 
REMM TABANLI MODEL 
 
Şekil 11 de gösterilen modele de uygulanabilir tarzda bir çözümleme algoritması geliştirilmiştir. Bu 
modelde net sıfır-ekserjili bir binaya enerji bir rüzgâr türbininden, PVT dizisinden ve toprak kaynaklı ısı 
pompasından sağlanmaktadır.  
 

A- Rüzgâr Türbini 
 
Rüzgâr türbininin akılcı ekserji verimi türbinin hidromekanik birinci yasa verimine eşittir ve Betz yasası 
ile sınırlıdır.  
 
ψR = ηWT           (9) 
 
Carnot çevrimi eşdeğeri sanal T f değeri de Denklem 10’dan hesaplanır.   
 
 
            (10) 
 

B- PVT Dizisi 
 
Akılcı Ekserji verimi Şekil 9 dan hesaplanır. Ancak su dolaşımının performansa etkisi ve kullanılan 
pompanın talep ettiği güç önemlidir. Bu konuda aydınlatıcı bir ön bilgi aşağıda verilmiştir. 
Güneş gözesi veriminin sıcaklıkla değişimi: 
 

( )mPV Tbac ′−=η  ,         (11-a) 
 
veya 

[ ]( )00 1 TTd mPV −′−=ηη          (11-b) 

ψR 

R

ref
f

T
T

ψ−
=

1
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Burada, 
ηo =  Güneş gözesinin standart deney koşullarındaki verimi, 
a, b, c, d = korelasyon sabitleri,  
Tm’= Güneş gözesinin uygulamada ölçülen sıcaklığı  
To= Güneş gözesinin standart deney sıcaklığı 
 
PVT nin uygulama taleplerine göre değişik amaçları olabilir. Örneğin amaç toplam ekserjinin ençok 
olması ise: 

                








−+×





 ′−=

m
FPm T

bTacOF 283196,0 η  {Pompa talebinin ihmal edildiği durum} (12) 

Tm’ = RIT FPPVm ηη )1( −+         (13) 
 
Tm ortalama su sıcaklığı, 

R ise Güneş gözesi ile arkasında boru içersinde dolanan su arasındaki toplam ısıl dirençtir. 
Optimum su sıcaklığı değeri yaklaşık olarak: 

             bc
T FP

mopt
η176,17=          (14) 

Bu koşuldaki debi de hesaplanabilir 
 

)(2 inmopt TTT −=∆          (15) 
 

TC
I

m
p

FPPV

∆
−

=
ηη )1(

          (16) 

 
C- Isı Pompası 

ψR = COP x (1-Tref/Ta)  {elektrik gücünün birim ekserjisi 1 alınmıştır}   (17) 
 
UYGULAMA 
 
Senaryo 1. 
Rüzgâr türbini, PVT ve GSHP karması bir yenilenebilir enerji sistemi Şekil 11 de gösterilmiştir. 
Türbin tasarım koşullarında 10 kW elektrik üretmekte, bunun yarısını GSHP nin tahrikine vermektedir. 
Diğer yarısı evde elektrikli aletlerde kullanılmaktadır. PVT sistemi ise 3 kW elektrik (doğrudan eve) ve 
5 kW ısıyı da 313 K de üretmekte ve bu ısıyı GSHP ile birlikte doğrudan döşemeden ısıtma sistemine 
vermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil. 11. REMM Çözümlemesinde nZEXB, GSHP, Rüzgâr Türbini ve bina tümleşiği [4,5,6] 
 

PVT 
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Şekil 12 de tasarım koşullarında bu karma sürdürülebilir sistemin toplam Akılcı Ekserji Verim 
hesabında gerekli olan parametre değerleri gösterilmiştir. Isı pompasının COP değeri 3 alınmıştır. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 12. Model çözüm için enerji ve ekserji akışları 
 
Şekil 12 deki değerlere göre ortlama asistem akılcı ekserji verimi:  
 
 
 
         
      = 0.64 
 
Bu değer tasarım koşullarında rüzgar ve güneş enerjisi yanısıra toprak ısısının kullanımı ile yukarıdaki 
yük paylaşımında bir binanın elektrik ve ısıtma taleplerinde kullanılmasının ekserji akılcılığının yüzde 
69 olduğunu göstermektedir.  
 
Senaryo 2. 
 
Bu senaryodaki tek fark ısı pompasının olmayışıdır. Bu durumda Gerekli 10 kW ısı ek DT sisteminden 
karşılanmaktadır. Bu senaryoya ilişkin akılcı ekserji verimi aşağıdaki şekilde bulunmuştur: 
 

 
 
 
Görüldüğü üzere, toprak kaynaklı ısı pompasının kullanımı her ne kadar rüzgar ve PVT den elde 
edilen gücün bir kısmını kullanmakta ise de binanın talep ettiği ısının karşılanmasında düzlemsel 
toplaca oranla daha akılcı olmaktadır. Ayrıca 5 kW güç de yaralı biçimde başka bir işte kullanılabilir 
veya şebekeye verilebilir. 
 
 
 
 
SONUÇLAR ve TARTIŞMA 
 
Bu makalede verilen örnekler, rüzgar ve güneş enerjisinin ısı pompası ile veya ısı pompasız olarak bir 
sürdürülebilir binanın taleplerini karşılamada kullanılmasının mukayeselerinde ve 
değerlendirilmelerinde, bu bağlamda uygun çözümlerin bulunmasında Birinci Yasa kadar İkinci 
Yasanın da önemli olduğuna işaret etmektedir. Örneğin, yukarıda verilen örnekte ısı pompası çıkarılsa 
ve örneğin elektrikle ısıtma yapılsa bu seçeneğe ekonomiklik dışında Birinci Yasanın diyeceği birşey 
yoktur. Halbuki      değeri Senaryo 2 ye benzer biçimde tekrar hesaplansa bu değerin azalacağı 
ortadadır. Buna karşın COP değeri 3 den daha yüksek olsa bu değer artacaktır. Böylelikle gerçek 

Türbin 

GSHP 

PVTh 

PVTe 

ψR=0.40 
ψR=1 

ψR=1 

ψR=(1-283/303)/0.96 = 0.068 

ψR=(1-283/303)/(1-283/313)=0.69 

10 kW 
5 kW 

5 kW 
, 3kW 

15 kW ψR=(3 x 0.068) =0.204 

5 kW 

Rψ
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anlamda enuygun system bileşenlerinin özellikleri ve yük paylaşımları birçok seçenek denenerek 
görülebilecektir. Dolayısı ile bu algoritma ile en uygun sistem tasarımını yeni bir anlayışla 
gerçekleştirilebilecektir. Ne yazık ki PVT konusunda geniş bir literatür ve uygulama sonuçları bulunsa 
da bu yayınların hemen hepsi birinci Yasa ile sınırlıdır. Bununla birlikte, sınırlı sayıdaki ekserji 
çözümlemesi de içeren çalışmalarda sadece PVT modülü ele alınmakta PVT modülün diğer 
sistemlerle tümleşmesinin ortaya koyduğu mühendsilik problemlerine değinmemektedirler [7-9]. Hatta 
dolaşım pompasının ekserji yıkımı ve güç talebi dahi göz ardı edilmektedir [10]. 
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VAKUMLU CAM TÜP KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİLİ 
MEKÂN ISITMA SİSTEMİNİN ISIL PERFORMANSININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 

Güvenç Umur ALPAYDIN 
Serhan KÜÇÜKA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada vakumlu cam tüp kullanılan güneş enerjili ısıtma sisteminin yaklaşık 10 metrekare alana 
ve 2,5 m yüksekliğe sahip bir hacim için performansı incelenmiştir. Isıtma sistemi dış ve iç üniteden 
oluşmaktadır. Dış ünitede bulunan toplayıcı yüzey üzerine gelen güneş ışınım soğurularak buradaki su 
ısınmakta ve doğal dolaşım ile iç ünitedeki radyatöre geçmektedir. Toplayıcı yüzey olarak vakumlu 
cam tüpler kullanılmaktadır. Toplayıcı yüzeye gelen ışınım piranometre ile ölçülmüştür. Sistemin belirli 
yerlerine ısıl çiftler bağlanarak dolaşım suyunun sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Radyatör giriş hattına 
bağlanan bir elektrikli ısıtıcı üzerinde su sıcaklığı kontrollü şekilde arttırılarak, sıcaklık artışından 
hareketle dolaşım debisi hesaplanmıştır. Dolaşım debisi ve radyatör giriş-çıkış sıcaklıkları kullanılarak 
ısıtma gücü ve günlük ısıtma verimi belirlenmiştir. Meteorolojik verilerin kullanılması ile sistemin ısıtma 
mevsimindeki genel performansı değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Doğal dolaşım, güneş enerjisi, güneş enerjili mekan ısıtma sistemi, vakumlu cam 
tüp 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the performance of the vacuum glass tube heating system was investigated for a room 
that has 10 square meter area and 2.5 meter height. The heating system consists of the outer and 
inner units. The collector in the outer unit absorbs the solar radiation. The water that is in the collector 
warms and the passes through the radiator at located inside unit. Vacuum glass tubes were used as 
collector surface. The radiation to the collecting surface was measured by a pyranometer. The 
temperature of circulated water was measured with thermocouples located on different section of 
system.  The water has heated in a controlled manner by using an electric heater which located in the 
inlet pipe of radiator. Circulation flow rate has been calculated by using temperature increasement of 
water. Using the mass flow rate and radiator inlet-outlet temperatures, heating power and daily 
efficiency have been calculated. The overall performance of the system during the heating season 
was investigated by using meteorological data. 
 
Keywords: Natural circulation, solar energy, solar room heater, evacuated tube 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sosyal kalkınma, ekonomik büyüme ve yaşam standardının yükselmesi ile enerji tüketimi arasında 
doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bu alanlardan bir ya da bir kaçında gelişme gösteren ülkelerin enerji 
tüketim oranlarında da artış gözleneceği bilinen bir gerçektir [1]. Bu durum gelişen ve özellikle 

Thermal Performance of Solar Room Heater with Evacuated Glass Tubes 
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gelişmekte olan ülkeler için bir enerji sorununa ve enerji kaynağı bulma gereksinimine dönüşmüştür. 
Enerji sorununu çözmeye çalışan ülkeler için aşılması gereken sorunların başında enerji kaynakları 
bakımından dışa bağımlılığın artması ve çevre kirliliği gelmektedir.  
 
Türkiye özelinde örnek vermek gerekirse, Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılık oranı %70 
civarındadır, bu durum tüketilen enerjinin yaklaşık dörtte üçünün başka ülkeler tarafından sağlandığı 
anlamına gelmektedir [2]. Ayrıca Türkiye fosil yakıt rezervleri bakımından zengin bir ülke olmadığı 
bilinmekte olup, petrol ile kömür ihtiyacının %92’sini, doğalgaz ihtiyacının ise %98’ini ithalat ile 
karşılamaktadır. Bu durum, Türkiye’nin dışa bağımlılık derecesinin büyüklüğünü gözler önüne 
sermektedir [3].  
 
Yukarıdaki oranlar göz önüne alındığında Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermesi 
gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Bütün yenilebilir enerjinin kaynağı Güneştir. Dünyaya güneşten 
saniyede yaklaşık 170 milyar MW ulaşmaktadır. Güneşten elde edilebilecek enerji miktarı, yıllık olarak 
dünyada kullanılan enerji miktarının yaklaşık 15 bin katıdır. Ayrıca bu miktar petrol rezervlerinden elde 
edilebilecek enerji miktarının yaklaşık 516 katı ya da kömür rezervlerinden elde edilebilecek enerjinin 
yaklaşık 157 katına tekabül etmektedir. Günümüzde güneş enerjisinden 2 farklı yöntemle fayda 
sağlanmaktadır. Bunlardan ilki ısı enerjisine çevirme, ikincisi ise güneş enerjisinden elektrik üretimidir 
[4] 
 
Güneş enerjisinden ısı üretimi noktasında aktif ve pasif ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Aktif 
sistemler ısı transfer akışkanının sistemde pompa gibi ekipmanlar aracılığıyla dolaştırıldığı 
sistemlerdir. Bu sistemlerde toplayıcı yüzey ve kullanma alanı farklı bölgelerde olabilir. Pasif 
sistemlerde ise zorlanmış dolaşım olmayıp, doğal taşınımdan faydalanılmaktadır. Toplayıcı yüzeyde 
ısıtılan su veya hava yoğunluğunun azalması ile kendiliğinden yükselmekte ve enerjisini bırakan 
akışkan geri dönmektedir.  Pasif sistemler üzerine yapılmış farklı bir çok çalışma mevcuttur.  Dolaşım 
akışkanı olarak su kullanılan ve iç mekan ısıtılmasında kullanılan ısıl diyot sistemleri ile ilgili bir kısım 
çalışmalar aşağıda verilmiştir.  
 
Güneş enerjisinin iç mekana tek yönlü aktarıldığı sistemler ısıl diyot olarak tanımlanır. Bu konuda 
yapılan öncü araştırmalar, Chun, Chen ve çalışma ekipleri tarafından başlatılmıştır. Chen ve ark, 
bayonet tipi ısıl-diyot tasarımının ısıl performansını deneysel olarak incelemişlerdir [5].  Bu tasarımda 
iki sıvı haznesi arasında eğimli dar bir kanal bulunmakta ve alt kısımda ısınan sıvı, kaldırma kuvvetinin 
etkisiyle üst kısımdaki hazneye hareket etmektedir. Sıcak ve soğuk akış hatlarının birbirine 
karışmaması için ince bağlantı kanalında yönlendirici yer almaktadır. Chun ve ark. ise, ısıl diyot 
sistemi kullanılarak güneş enerjisinin iç ortama aktarılabileceğini vurgulamışlardır [6]. Çalışmalarında, 
su ile çalışan dikdörtgen şeklinde bir termosifon döngüsü için zamana bağlı bir model geliştirerek, 
akışkanın döngüdeki dolaşıma başlama süresi incelenmiş ve elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır. Aynı çalışmada bayonet tipi bir ısıl diyot için de deneysel ve sayısal çözümler 
sunulmuştur. Chun ve Chen deneysel çalışmalarında ısı transferi yönünün mekanik olarak 
değiştirilebileceği yeni bir ısıl-diyot tasarımı geliştirmişlerdir [7]. Bu tasarımda, termosifon döngüsünü 
oluşturan yatay borulardan dış ortama açık olanlar hareketli, iç ortama komşu olanlar ise dönel 
mafsallı olarak imal edilmiştir. Dış ortamdaki toplayıcı yüzeyin düşey hareketiyle doğal taşınımın yönü 
tersine döndürülebilmektedir. Böylece, sistem hem ısıtma hem de soğutma amacıyla 
kullanılabilmektedir. Deneysel ölçümler 400 ila 800 W/m2 arasında değişen güneş ışınımları için 
gerçekleştirilmiştir. Tüm ısı yükleri için, sıcak/soğuk termosifon bacakları arasındaki doğal taşınım 
hareketliliğin gerçekleşmesi için yaklaşık olarak 15 dk geçmesi gerektiği belirtilmektedir. Sistemin ısıl 
olarak kararlı duruma geçmesi için ise 2 saate ihtiyaç duyulmaktadır. Teorik hesaplamalar sonucunda 
alıcı yüzey üzerine gelen enerjinin yaklaşık %50’sinin ısıl-diyot üzerinden iç ortamdaki ısı değiştiricine 
aktarılabildiği belirtilmiştir.  
 
Chun ve ark. tarafından yürütülen diğer bir çalışmada ise, güneş enerjisinden yararlanmak üzere 
tasarlanan bir ısıl diyot sisteminde, döngüdeki çalışma akışkanının ısıl performansa etkisi 
araştırılmıştır [8]. Çalışmada ısıl iletkenlik katsayısı ve viskoziteleri farklı 5 ayrı akışkan güneş 
simülatörü kullanılarak test edilmiş, su ve düşük viskoziteli silikon yağı kullanılması durumunda en 
yüksek ısı transfer hızları gözlenmiştir. Fang ve Xia, 30 cm genişliğindeki bir su haznesini düşey bir 
bölme ile ikiye bölmüşler ve bölme ile hazne tavanı arasındaki akış yönünün bir klape ile sağa veya 
sola ayarlanabilmesini sağlamışlardır [9]. Bu şekilde kışın bölmenin güneş gelen yüzeyinde ısınan su 
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doğal taşınımla bölmenin üst tarafından iç kısma aktarılmış, yaz döneminde ise geceleri ters yönlü su 
dolaşımı ile pasif soğutma sağlanması hedeflenmiştir. Çalışmalarında, bir yüzeyi su haznesi olan 
sıcaklık kontrollü bir oda tesis ederek, bölmenin hazne içindeki optimum yerleşimini ve aktarılan ısı 
miktarını belirlemişlerdir.   
 
Diğer yandan, toplayıcı eleman olarak son yıllarda ucuz, basit yapıda ve verimli olmaları nedeni ile 
vakumlu cam tüpler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.  Vakumlu cam tüpler, arasındaki hava 
vakumla boşaltılarak ısı kaybı azaltılan iç içe geçmiş iki cam tüpten oluşmaktadır. Dış tüp koruma 
amaçlı olup her türlü hava koşuluna dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir. İçteki cam tüp ise güneş 
ışınlarının %93’ünü emebilen özel bir seçici yüzeyle kaplanmıştır. Vakum işlemi, tüplerin içindeki 
suyun donma riskini ortadan kaldırdığı için bu sistemde antifrize ihtiyaç duyulmaz. Vakumlu cam 
tüpler, şekilleri sayesinde günün her saati güneş ışınlarını dik alabilmektedirler. Vakumlu cam tüplerin 
güneş enerjili ısıtma sistemlerinde kullanımıyla ilgili literatürde farklı çalışmalar bulunmaktadır. 
Budihardjo ve ark., tek ağzı açık cam tüpler içinde doğal taşınım etkisi ile gerçekleşen su dolaşımını 
sayısal ve deneysel olarak incelemişlerdir [10]. Tüp içindeki su dolaşım debisi, tüpün düşeyle yaptığı 
açı ve gelen ışınım şiddetine bağlıdır. Çalışmada, tüp içindeki dolaşım miktarı ve ısı transfer 
katsayısını belirlemeye yönelik bağıntılar geliştirilmiştir. Budihardjo ve Morrison ise vakumlu cam tüp 
kullanılan güneş enerjili su ısıtıcısının Avustralya ve yakın bölgelerinde farklı şehirlerdeki yıllık 
performansını incelemişler ve düzlemsel güneş enerjili su ısıtıcı performansı ile karşılaştırmışlardır 
[11]. 2,9 m2 toplama alanına sahip 30 adet vakumlu cap tüpün 3,7 m2'lik düzlemsel güneş toplayıcısına 
göre daha az enerji verimliliğine sahip olduğu vurgulanmıştır. Sakhrieh ve Al-Ghandoor, vakumlu cam 
tüp, siyah ve mavi kaplamalı düzlemsel toplayıcı, alüminyum ve bakır düzlemsel toplayıcı sistemleri 
arasında verim ve performans karşılaştırılması yapılmışlardır [12]. Vakumlu cam tüplerin en verimli, 
bakır toplayıcıların ise en verimsiz olduğu sonucuna varılmıştır.  
 
Tang ve ark., çalışmalarında vakumlu cam tüpler için güneş geometrisine bağlı olarak optimum eğim 
açısını belirlemeyi amaçlamışlardır [13].  Vakumlu cam tüplerde düzlemsel toplayıcılardan farklı olarak 
diffuse (yayılı) ışınımın etkisi de hesaba katılmalıdır. Çalışmada, toplayıcıya gelen ışınımın eğim ve 
azimut açılarına bağlı değişimi verilmiştir. Li ve ark., bir toplama/dağıtım hattı üzerinde vakumlu cam 
tüplerini paralel olarak bağlamış ve hat üzerinde zorlanmış su dağıtımı olması durumundaki ısı 
transferini modellemişlerdir [14]. Dağıtım hattına gelen soğuk su, doğal taşınım etkisi ile cam tüpün 
içine girmektedir. Cam tüp içinde aşağı inen ve yukarı çıkan akışkanların karışmadığı varsayılmakta, 
tüpün dağıtım hattı ile bağlantı noktasında ise gelen su hattaki su ile karışarak bir kademe ısınmış 
olarak yandaki tüpe doğru hareketine devam etmektedir. Çalışmada güneş radyasyonu ve ısı kayıpları 
göz önüne alınarak dağıtım hattı çıkış sıcaklığı belirlenmiştir.  
 
Vakumlu cam tüplerin başka bir kullanım şekli ise, ısı transfer akışkanının tüp içinde boru ile 
dolaştırılmasıdır. Wang ve ark., çalışmalarında, vakumlu cam tüpler içerisine U-şeklinde bakır boru 
daldırılmış, tüpün içi ve borunun etrafı ısı transfer akışkanı olarak yağ ve grafit karışımından oluşan 
malzeme ile doldurulmuştur [15]. Tüplerin arka yüzeyine güneşi yansıtmak üzere bütünleşik parabolik 
yoğuşturucu levha yerleştirilmiştir.  Çalışmada, farklı sayıda tüp seri bağlanarak ve boru içinden hava 
geçirilerek, %30 toplama verimi ile 200 oC sıcaklıkta hava elde edilmiş ve modelin endüstriyel 
amaçlarla kullanılabileceği vurgulanmıştır. Ma ve ark., içine U-boru yerleştirilmiş vakumlu tüpten 
çevreye olan ısı kaybının hesaplanması için analitik bir model geliştirmişlerdir [16]. Çalışmada cam 
tüpün üzerindeki absorber yüzeyin sıcaklığının, ısı kaybı için önemli bir parametre olduğu 
gösterilmiştir.  Sonuçlara göre, sentetik iletkenliğin 5’ten 40 W/m·K'ye yükselmesi durumunda, güneş 
kolektörünün verimliliği %10 artmış ve çıkış akışkanı sıcaklığı %16 oranında artmıştır.  
 
Bu çalışmada vakumlu cam tüp toplayıcılardan oluşan dış ünitede ısınan suyun, doğal dolaşımla iç 
ünitede bulunan radyatöre aktarıldığı bir sistemin performansı değerlendirilmiştir.  Güneş enerjili 
mekan ısıtma sistemleri ile ilgili pek çok çalışma olmasına karşın, dış ünitede vakum tüplerin 
kullanıldığı doğal dolaşımlı mekan ısıtma sistemleri yeterince irdelenmiş değildir.  Çalışmada 
incelenen sistem depo, şantiye odası gibi mekanların ısıtmasında değerlendirilebilecek basit yapılı bir 
düzenlemedir.  
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2. GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA SİSTEMİNİN TASARIM VE KURULUMU 
 
Çalışmada test odası olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe kampüsünde yer alan Solaris çalışma 
binasının bir odası seçilmiştir. Bina prefabrik olup 2 odadan oluşmaktadır. Kullanılan oda yaklaşık 10 
m2’lik bir alana sahiptir. Güney ve doğu cepheleri dış ortam ile temas halindedir. Test odasının güney 
duvarına vakumlu cam tüplerden oluşan bir toplayıcı bir dış ünite tesis edilmiş, doğal dolaşım etkisini 
sağlayabilmek üzere aynı duvarın iç yüzeyine ve daha yüksek seviyeye bir radyatör yerleştirilmiştir.  
 
Dış ünitede toplayıcı yüzey olarak, dış tüpün 47 mm çapında ve iç tüpün  37 mm çapında olduğu her 
biri 1000 mm uzunluğunda 15 adet vakumlu toplayıcı kullanılmıştır. Toplayıcı yüzey güney duvarına 
düşey doğrultuda yerleştirilmiş olup, 1,20 m2 yüzey alanına sahiptir. Cephesi 10° güney doğu yönüne 
bakmaktadır. Dış ünitenin montajı yapıldıktan sonraki görüntüsü Şekil 1.a’da verilmiştir. Toplayıcı 
yüzeye gelen ışınımının soğurulması ile tüp içerisindeki suyun sıcaklığı artmaktadır. Isınan su doğal 
dolaşımla iç ünitede bulunan radyatöre sağ üst köşeden girmektedir. Gücü ayarlanabilir bir elektrikli 
çubuk ısıtıcı bu giriş hattı üzerine tesis edilmiştir (şekil 1.b). Radyatör alt hizası toplayıcı yüzeyden 20 
cm yukarıda bulunmaktadır. Radyatörde ısı aktarıldıktan sonra soğuyan su sol alt köşeden çıkarak dış 
üniteye geri dönmektedir. Dış ve iç ünite arasındaki bağlantı 21/26,9 mm çapında ppr-c boru ile 
sağlanmıştır. Boru çevresi 4,5 mm kalınlığında polietilen köpük ile yalıtılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
    (a)                (b) 

Şekil 1.  Sistemin montajı yapılmış hali a) dış ünite b) iç ünite  
 
Deneyde radyatörün yaydığı ısı miktarının hesaplanabilmesi için öncelikle su dolaşım debisinin ( ) 
ölçülmesi gerekmektedir. Ancak sistem doğal taşınım ilkesiyle çalıştığı için debi ölçer gibi akışa direnç 
yaratacak cihazların kullanımından kaçınılmıştır. Bunun yerine radyatöre gelen su hattı içine tesis 
edilmiş olan elektrikli ısıtıcı hattının iki ucu arasındaki sıcaklık farkından hareketle debi hesabı 
yapılmıştır. Su sıcakları, T-tipi ısıl çiftlerin bağlantı hattının belli bölgelerine yerleştirilmesi ile 
ölçülmüştür. Ölçüm noktaları ve numaralandırılması şekil 2’de şematik olarak gösterilmiştir.  
 

               (1) 
 
Burada ısı kaybı, su ve çevre ortam arasındaki sıcaklık farkı kullanılarak her ölçüm için ayrı ayrı 
hesaplanmıştır.  Dolaşım su debisinin belirlenmesi ile, radyatörün odaya aktardığı ısı (sistemin ısıl 
gücü) hesaplanabilir:  
 

              (2) 
 

      
 

 
 

  Isıtıcı 

Radyatör 

Genleşme 
kabı 

Toplayıcı yüzey 

Piranometre 
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Şekil 2. Isıl çiftlerin yerleştirildiği konumlar ve numaralandırılması 

 
 
 
 
3. DENEYİN YAPILIŞI VE SONUÇLARI 
 
Deneyler 2 Aralık (Deney-1) ve 6 Aralık (Deney-2) 2016 tarihlerinde yapılmış olup ölçümler deney 
günü saat 08:00 - 17:30 arasında gerçekleştirilmiştir.   Ölçümler sırasında her dakika için ısıl çiftlerden 
sıcaklık, piranometreden ışınım şiddeti değerleri kaydedilmiştir.  
 
Yanlış güç hesaplamalarına ve verim değerlerine ulaşmamak amacıyla elektrikli ısıtıcı, su dolaşımının 
düzenli duruma geçmesini takiben saat 12:30’da devreye alınmış, debi ve güç hesabı yapılmıştır. 
Toplayıcı yüzeyin son olarak ışınım aldığı saat 16:00’da ısıtıcı kapatılmıştır.  Deneylerde dolaşım suyu 
debisi (1) bağıntısı kullanılarak hesaplanmıştır. Debi ölçümleri sırasında elektrikli ısıtıcı gücü 20 W 
olarak sabit tutulmuştur.  Isıtıcı hattan çevreye olan ısı kaybı 2,77 – 5,35 W arasında değişmiş, ısıtıcı 
giriş-çıkış sıcaklık farkı ise 0,65 – 1,33°C olarak belirlenmiştir. Sıcaklık farkının küçük olmasından 
dolayı elektrikli ısıtıcının deneylere olan etkisi ihmal edilmiştir.  Isıtıcı hat üzerinde oluşan sıcaklık 
farkının, kütlesel debinin, Radyatör giriş ve dönüş sıcaklıklarının, toplayıcı yüzeye gelen ışınımın ve 
radyatör gücünün deney süresi boyunca değişimleri Tablo-1 ve Tablo-2 de verilmiştir.  
 
Tablo 1. Deney-1 için 30’ ara ile alınan ölçüm ve hesaplamalar  

Saat 
Sıcaklık 
Farkı, °C     
(T4-T3) 

Kütlesel 
Debi,g/s  

Radyatör 
Giriş 

Sıcaklığı, 
°C (T4)  

Radyatör 
Çıkış 

Sıcaklığı, 
°C (T5)  

Toplayıcı 
Yüzeye 
Gelen 

Işınım (W) 

Radyatör 
Gücü (W) 

11:30 - - 28,39 19,90 663,80 - 
12:00 - - 34,14 23,54 746,08 - 
12:30 1,10 3,67 35,88 25,39 821 160,90 
13:00 1,05 3,76 39,61 27,35 846,28 192,53 
13:30 1,23 3,14 40,33 28,41 71,08 156,57 
14:00 1,19 3,34 37,75 26,80 101,87 153,04 
14:30 1,33 3,04 35,68 25,18 566,40 133,61 
15:00 1,26 3,19 36,30 25,26 759,52 147,15 
15:30 1,18 3,28 38,56 27,00 894,4 158,58 
16:00 0,65 5,68 44,23 30,29 814,37 330,70 
16:30 - - 43,28 30,01 12,46 - 
17:00 - - 42,16 29,45 8,53 - 
17:30 - - 41,45 29,11 8,21 - 

T1 

Radyatör 

Duvar 

Vakumlu 
cam tüp 

T2 
toplayıcı 

T5 

T4 

T3 

Isıtıcı 
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Tablo 2. Deney-2 için 30’ ara ile alınan ölçüm ve hesaplamalar 
 

Saat 
Sıcaklık 
Farkı, °C     
(T4-T3) 

Kütlesel 
Debi,g/s  

Radyatör 
Giriş 

Sıcaklığı, 
°C (T4)  

Radyatör 
Çıkış 

Sıcaklığı, 
°C (T5)  

Toplayıcı 
Yüzeye 
Gelen 

Işınım (W) 

Radyatör 
Gücü (W) 

11:30 - - 28,27 19,54 619,03 - 
12:00 - - 33,39 23,59 668,84 - 
12:30 1,10 3,54 37,76 26,69 614,56 163,93 
13:00 0,87 4,44 41,63 29,38 712,50 227,15 
13:30 1,19 3,25 40,72 29,17 114,74 156,83 
14:00 1,06 3,63 40,51 28,76 780,78 178,50 
14:30 0,93 3,97 43,82 31,17 774,62 210,11 
15:00 0,94 3,80 46,66 32,99 777,98 217,11 
15:30 0,91 3,85 49,06 34,67 777,42 231,48 
16:00 0,93 3,70 50,53 35,79 664,37 228,13 
16:30 - - 49,27 35,34 45,91 - 
17:00 - - 48,42 34,78 42,35 - 
17:30 - - 47,75 34,02 38,52 - 

 
Kütlesel debinin deney süresi boyunca değişimi Şekil 3’te gösterilmiştir. Burada görüldüğü üzere 
kütlesel debi değişimi 3 ile 5,5 g/s arasında gerçekleşmiştir. 
 

 
Şekil 3. Kütlesel debi değişimi 

 
Radyatör giriş-çıkış sıcaklıkları göz önüne alınarak hesaplanan radyatörün gücü ile toplayıcıya gelen 
ışınım şiddetinin değişim değerleri Şekil 4’te karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Kütlesel debinin düzensiz 
olduğu 8.30-12-30 saatleri arasında radyatör (sistem) gücü sıfır kabul edilmiştir.  Toplayıcı yüzey 
üzerinde gölgelenmenin arttığı ve dolaşımın sona ermeye başladığı saat 16:00’dan sonra elektrikli 
ısıtıcı kapatılmış ve debi ölçümü sonlandırılmıştır.  

 
Grafiklerin incelenmesi ile anlaşıldığı gibi, birinci deneyde ışınımın çok değişken oluşu radyatör 
gücünde azalmalara sebep olmuştur.  İkinci deneyde ışınım miktarı yaklaşık bir saatlik bir aralıkta 
düşüş göstermiş ardından tekrar yüksek değerlerine ulaşmıştır. Bunun sonucu radyatör gücü bir 
saatlik aralıkta düşüş göstermesine rağmen stabil bir seyir izlediği söylenebilir.  
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(a) 

 

 
(b) 

Şekil 4. a) Deney-1  b) Deney-2 için radyatör gücü ve toplayıcıya gelen ışınım 
 

Yakın sonuçlar elde edilen iki deneye birlikte bakıldığında, radyatör gücü 160 W’ın altına inmemiş 
ancak 330 W’ın üstüne de çıkamamıştır. Ayrıca toplayıcı yüzeye ışınım düşmeye başladıktan sonra 
içerideki su ısınarak sistemin ataletinin yenilmesi ve doğal dolaşımın başlaması 2 saati aşan bir 
süreye ihtiyaç göstermiştir.  

 
Deneyler sırasında hesaplanan toplam sistem ısıtma gücünün toplayıcı yüzeye gelen toplam ışınıma 
oranı sistemin verimi olarak kabul edilmiştir.  

 
           (3) 

 
Sistemin düzenli rejimde olduğu 12:30-16:00 saatleri arasında 1,2 m2’lik toplayıcı yüzeye gelen toplam 
ışınım gücü ortalaması Deney-1 için 609,37 W, Deney-2 için ise 652,12 W’tır. Aynı süre içinde 
radyatörden odaya aktarılan ısıl güç ortalaması Deney-1 için 179,14 W ve Deney-2 için 202,41 W 
olarak hesaplanmıştır. Buna göre sistemin verimi Deney-1 için %31 Deney-2 için %29 olarak 
belirlenmiştir.   
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4. TEST ODASI ISI KAYBI HESABI VE SİSTEMİN ISITMA MEVSİMİ PERFORMANSI 
 
Sistemin ısıtma mevsimindeki performans değerlendirmesi aylık ortalama ışınım ve sıcaklık değerlerini 
paylaşan web sitesinden (http://re.jrc.ec.europa.eu/) yararlanılarak yapılmıştır. Deneysel çalışmada 
hesaplanan verim ile web sitesinden alınan ışınım değerlerinden, sistemin odaya ne kadar ısı 
aktarabileceği hesaplanmış ve odanın ısı kaybı ile karşılaştırılmıştır.  
 
Bunun için öncelikle Şekil 5’te planı gösterilen oda için aylık ortalama ısı kaybı hesapları yapılmıştır. 
Odanın duvarları sandviç panelden yapılmış olup, yan odaya açılan bir kapısı bulunmaktadır. İzmir için 
ısıtma mevsimi kasımda başlayıp mart sonunda bitmektedir. Isıtma mevsimi süresince gündüz saatleri 
(9:00-18:00) için aylık ortalama sıcaklıklar ve buna bağlı olarak ısı kayıpları hesaplanmıştır.  Buna 
göre gündüz saatlerinde odanın ortalama ısı ihtiyacı 290–390 W arasında değişmektedir.  

 

Şekil 5. Test odası plan görünüşü  
Isıtma ihtiyacının olduğu dönem için güneş enerjili ısıtma sisteminin gücü de yine meteorolojik veriler 
yardımı ile hesaplanmıştır. Toplayıcı yüzey 1,2 m2 alınarak, gelen ışınım miktarı hesaplanmış ve 
deneysel olarak belirlenen verimle (%30) çarpılarak sistemin gücü elde edilmiştir.  Isıtma mevsiminde 
odanın anılan saatler aralığındaki ortalama ısı kaybı ve sistemin aynı saatler aralığındaki ısıtma gücü 
Tablo 3’de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 
 
Tablo 3. Isıtma mevsimi için odanın ısı kayıpları ve odaya aktarılan ısı 

 KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 
Ortalama 

Isıtma 
İhtiyacı (W) 

268,42 

%47 

347,18 

%30 

368,36 

%32 

327,78 

%37 

278,47 

%43 Odaya 
Aktarılan 

ortalama Isı 
(W) 

124,98 107,04 118,71 121,02 120,54 

 
Güneş enerjili ısıtma sisteminin gücünde önemli iniş çıkışlar olmayıp yaklaşık 120 W civarındadır. 
Ancak ısıtma ihtiyacında mevsime gore olan değişiklikler nedeniyle, sistemin ihtiyacı karşılama oranı 
%30 ile %47 arasında değişmiştir. 
 
 
 
 
5. SONUÇ 
 
Güneş enerjili ısıtma sisteminin test odasına montajı tamamlandıktan sonra sistemin çevre koşulları 
altındaki ısıl performansını belirlemek amacıyla  2 Aralık 2016 (Deney-1) ve 6 Aralık 2016 (Deney-2) 
tarihlerinde ölçüm ve test çalışmaları yapılmıştır. Buna göre sistem dolaşım debisi 3-5,5 (g/s) arasında 
değişkenlik göstermektedir. Radyatör giriş-çıkış sıcaklık farkı ile dolaşım debisi çarpılarak sistemin 
toplam ısıl gücüne ulaşılmıştır. Deney-1 için 179,14 W ve Deney-2 için 202,41 W ısıl güç çıktısı elde 
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edilmiştir. Isıl güçlerin toplayıcı yüzeye gelen ışınım değerlerine oranı ile verim hesaplanmıştır. Buna 
göre, sistemin Deney-1 için %31, Deney 2 için %29 verimde çalıştığı sonucuna varılmıştır. Buradan 
yola çıkılarak ısıtma mevsimi süresince sistemin yaklaşık %30 verimde çalışacağı düşünülebilir.  
 
Sistemin ısıtma mevsimindeki performansını incelemek için öncelikle test odasının ısı kaybı 
hesaplanmıştır. Isı kayıpları Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları için sırasıyla 268,42 W, 347,18 
W, 368,36 W, 327,78 W ve 278,47 W bulunmuştur. Ardından güneş enerjisiyle çalışan sistemler için 
meteorolojik veriler sunan interaktif bir haritadan (http://re.jrc.ec.europa.eu/) alınan ışınım değerleri ile 
toplayıcı yüzeye gelen ışınım değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler kontrollü deneyler sonucunda 
bulunan toplam sistem verimi ile çarpılarak sistemin her ay için ısıl gücü bulunmuştur. Isıl güçler 
Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları için sırasıyla 124,98 W, 107,04 W, 118,71 W, 121,02 W, 
120,54 W olarak hesaplanmıştır. Isı kaybı ve ısıl güç hesaplamaları karşılaştırıldığında sistemin ısı 
ihtiyacını karşılamada en yetersiz olduğu ay %30 oranla Aralık ayı olmuştur. En yüksek olan ay ise 
%47 oranla Kasım ayıdır. 
 
Sistemin ısıtma mevsimindeki ısı ihtiyacı karşılama oranları incelendiğinde, sistemin mevcut durumda 
tek başına yeterli olmadığı sonucuna varılabilir. Buna karşılık, %50’ye yaklaşan ısıtma oranı ile, fosil 
yakıt kullanımında tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak nitelikte olduğu söylenebilir.  
 
Sistemin ısıtma kapasitesi mevcut durumda yeterli olmamasına rağmen, yapılacak bazı iyileştirmeler 
ile çevre koşullarına bağlı olarak %100’e yaklaştırılabilir.  Yapılabilecek bazı iyileştirmeler aşağıda 
sıralanmıştır: 
 

• Dış ünite toplayıcı yüzey alanının arttırılması durumunda, sistem ataleti yenilerek daha iyi bir 
su dolaşımı sağlanacağı için, verimde bir artış beklenmelidir.  
 

• Vakumlu cam tüp sayısı arttırılarak toplayıcı yüzey alanı genişletilebilir. Toplayıcı yüzey 
alanının iki katına çıkarılması durumunda, verim artışı göz ardı edilse bile, sistemin ısıtma 
ihtiyacının karşılamada en yetersiz kaldığı Aralık ve Ocak aylarında %60 yeterlilikte çalışması 
söz konusudur. 
 

• Sistemin test odasına yerleştirilebilmesi için özel olarak üretilen 1 metre uzunluğundaki 
vakumlu cam tüpler yerine standart boyda (1,8 m) tüpler kullanılabilir. Bu durumda yine 
toplayıcı yüzey alanı ve dolayısıyla sistemin gücü arttırılacaktır. 

 
• Sistemin binalara uygulanabilir olması için, toplayıcı yüzey bina duvarına düşey olarak 

yerleştirilmiştir. Toplayıcı yüzeyin optimum çalışma açısında yerleştirilmesi sistemin verimini 
arttıran bir parametredir. Böylece sistemin ısıl gücü arttırılabilir.  
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FOTOVOLTAİK TERMAL KOLLEKTÖR SİSTEMİNİN ANALİZİ 
 
 

Berrin KARAÇAVUŞ 
H. Özgür DOĞANAY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Fotovoltaik kolektörlerde kullanılmadan çevreye atılan atık ısı enerjinin kullanılması ve hücre 
sıcaklığının düşmesiyle elektrik verimliliğinin artırılması için tasarlanmış Fotovoltaik/Termal (PV/T) 
kolektörler üzerine yapılan çalışmalar artmıştır. Bu çalışmada, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Hizmet Binasının elektrik ihtiyacının bir sıvılı PV/T sisteminden karşılaması için tasarlanan 
sistemin simülasyonu üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. PV/T sisteminde üretilen termal enerji 
bir ısı değiştiricisi aracılığı ile su ısıtılmasında değerlendirilmiştir. Sistem tasarımı, Kırklareli 2012 hava 
verileri ve Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2012 yılı elektrik tüketim miktarı 
baz alınarak, TRNSYS; “Transient System Simulation” programında yapılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: PV/T kollektör, TRNSYS, Termal ve elektrik verimi.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Studies on Photovoltaic / Thermal (PV/T) collectors which are designed for waste heat energy usage 
to environment without being used on photovoltaic collectors and electrical efficiency by decreasing 
cell temperature have been increased. In this study, conclusions and inferences are drawn from the 
simulation of a liquid PV/T system, designed to meet the electrical needs of Kırklareli Provincial 
Directorate of Environment and Urbanisation service building. Thermal energy produced in the PV/T 
system is used to heat water through a heat exchanger.  System design has been realized by 
TRNSYS (Transient System Simulation) Programme based upon Kırklareli / TURKEY 2012 weather 
datum and Kırklareli Environmental and City Planning Department Service Building’s electrical 
consumption amount for 2012. 
 
Key Words: PV / T collector, TRNSYS, Thermal and electrical efficiency. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde, güneş enerjisini kullanan sistemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Güneş enerjisinden 
fotovoltaik dönüşüm ilkesinden yararlanarak güneş pilleri vasıtasıyla elektrik enerjisi elde edilmektedir. 
Güneş pilleri tarafından soğurulan güneş ışınımının çoğu elektrik enerjine dönüştürülemez ve hücre 
sıcaklığını artırarak elektriksel verimi düşürür. Dolayısıyla, fotovoltaik modüllerin (PV) sıcaklığı doğal 
ya da zorlanmış akışkan dolaşımı ile soğutma yapılarak düşürülebilir. Bu amaçla son yıllarda PV 
modüllerinin tek başına kullanılmasına bir seçenek olarak aynı anda elektrik ve ısı enerjisi üretebilen 
bir PV modülün soğutma donanımı ile birlikte kullanıldığı hibrit fotovoltaik / termal toplayıcı (PV/T) 
sistemleri üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır [1]. 
 
Günümüzde üretilen ticari güneş pilleri güneş enerjisini %20’den daha düşük bir verimle elektrik 
enerjine dönüştürmektedir. Elektrik enerjisine dönüştükten sonra gelen güneş enerjisini %80’inden 

Analysis of Photovoltaic Thermal Collector System 
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fazlası çevreye atılır [2]. Elektrik verimini artırmak için termal toplayıcılar fotovoltaik hücrelerle 
birleştirilerek düşük sıcaklıkta ısı ve elektrik enerjisi elde etmek üzere hibrit enerji üreteçleri olarak 
kullanılmaktadır. 
 
 
 
 
2. SİSTEM TASARIMI 
 
Kırklareli iklim şartlarında, güneş enerjisinden elektrik üreten bir sıvılı PV/T sistemi tasarlanmıştır. 
PV/T sisteminde üretilen termal enerji bir ısı değiştiricisi aracılığı ile su ısıtılmasında değerlendirilmiştir. 
Sistemin analizi, TRNSYS; “Transient System Simulation” programında yapılmıştır [3]. Sistem 
tasarımında, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası elektrik yükü baz alınmıştır. 
Sistem elektrik şebekesine bağlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Kırklareli Meteoroloji İl Müdürlüğünden 
Kırklareli hava verileri alınarak, Devcpp programında saatlik olarak kullanıcı formatında hazırlanmıştır. 
Sistem; PV/T modüllerden oluşmuş diziler, inverterler, ısı değiştiricileri, pompalar, şebeke suyu 
çizelgesi, Kırklareli iline ait hava veri okuyucusu, gerekli eşitlikler, online-plotter, yazıcılar ve akış 
bölücüleri gibi TRNSYS bileşenlerinden oluşmaktadır. PV/T modüller, verilen radyasyon şartlarında 
maksimum güç noktasında (MPP) çalışmaktadır. Şekil 1.’de sisteme ait akış şeması verilmektedir [1]. 
 

 
Şekil 1. Sisteme ait akış şeması [1]. 

 
2.1. Sistem Yükü 
 
Sistem tasarımı Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2012 yılı aylık elektrik 
tüketimi esas alınarak yapılmıştır. Şekil 2.’de aylık tüketimler verilmiştir [4]. 
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Şekil 2. Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2012 yılı elektrik tüketimin aylara 
göre değişimi. 

 
2.2. PV/T Kollektörleri Üzerine Gelen Işınım Hesabı 
 
Eğimli yüzeye gelen ışınım hesabında, Perez vd. tarafından geliştirilmiş eğimli yüzey ışınım modeli 
kullanılmıştır [5]. Eğimli yüzeye gelen toplam ışınım, eğimli yüzeye gelen direkt, difüz ve yansıyan 
ışınımların toplamı olmak üzere aşağıdaki eşitlikte verilmiştir. 
 

gTdTbTT IIII ++=                                                                       (W/m2)     (1) 
 
2.3. PV/T Kollektörler 
 
Sistemde kullanılan PV/T kolektörlerde birim kolektör alanı başına genel ısı kayıp katsayısı UL, 
çalışma sıcaklığı, rüzgâr hızı ve kolektör konstrüksiyonuna bağlı parametrelerin fonksiyonu olarak 
alınmıştır. PV/T dizisi, seri ve paralel bağlı modüllerden oluşmuştur ve PV/T dizisinin toplam termal 
performansı, seri bağlı modüllerin sayısına ve her modülün özelliğine göre değişir [3]. 
İşletme sıcaklığında bir PV/T modülünde, absorbe edilen radyasyonun bir kısmı elektrik enerjisine, 
geri kalan kısmı ise termal enerjiye dönüştürülür. Birim alana sahip PV/T  modülü için enerji denklemi 
aşağıdaki şekilde verilebilir. 
 

.

lossDC,el
.

rad
.

t EEE
dt
dTC −−=                                                              (W/m2)    (2) 

 
Eşitlikte; soldaki terim PV/T modülünde depolanan termal enerji ve tC  ((J/m2K), sağdaki terimler 

sırası ile  (W/m2) PV/T modülünde güneş radyasyonun absorbe edilmesi ile oluşan enerji kazancı, 
 (W/m2) PV/T modülünde üretilen elektrik enerjisi,  (W/m2) ise PV/T modülünden çevresine 

olan enerji kaybıdır. 

Trad
.

I)(E τa=                                                                                                           (W/m2)     (3) 
 

TcDc,el
.

IE η=                                                                                                            (W/m2)     (4) 
 

)TT(UE acLloss
.

−=                                                                                                (W/m2)     (5) 
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Eşitliklerde;  modülün genel güneş ışınımını yutma-geçirme çarpımını, ηc işletme şartlarında 
modülün elektrik verimini, IT (W/m2) ise PV modülüne gelen toplam güneş ışınımını,  (W/m2 K ) 
kolektör alt ve kenarları için ısı kayıp katsayısını,  (K) işletme şartlarındaki ortalama modül 
sıcaklığını, Ta (K) hava sıcaklığını ifade etmektedir. 
 
Anlık PV/T modül elektrik dönüşüm verimliliği Eşitlik (6)’da verilmiştir [2]. 
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Burada;  (W/m2) PV/T modülü DC güç çıktısı,  (W/m2) modül üzerine gelen toplam ışınım, Am 

(m2) modül alanı,  standart referans şartlarında modül elektrik verimi,  (1/K) PV hücresi 

veriminin sıcaklık katsayısı,  (K) ise sırası ile işletme şartlarındaki modül sıcaklığı, referans 
şartlardaki modül sıcaklığı (298.15 K) anlamındadır [3]. 
 
Aylık PV/T dizisi DC elektrik verimi ise  
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şeklinde tarif edilebilir. Eşitlikte;   (kWh/gün) aylık ortalama günlük DC çıktısı,  (kWh/m2gün) 
aylık ortalama günlük güneş ışınımı,  (m2) PV/T dizi alanıdır. 
 
Aylık AC elektrik verimi Eşitlik (8)’de verilmiştir. 
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Eşitlikte; d,ACE  (kWh/gün) aylık ortalama günlük AC çıktısı,  (kWh/m2gün) aylık ortalama günlük 
güneş ışınımı,  (m2) PV/T dizi alanıdır. 
 
PV/T dizisi içindeki modüllerde depolanan termal enerjinin tümünü çalışma sıvısına aktarmak mümkün 
değildir. Dizi içindeki modüllerin her birinin toplamış oldukları faydalı enerji kazancı  Hottel-Whillier 
eşitliği ile aşağıda verilmiştir [3]. 
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Burada; A (m2) toplam kolektör açıklık veya brüt alanı, FR kolektör genel ısı kazanç faktörü, (τα) 
kolektör genel yutma-geçirme çarpımı, UL (W/m2K) birim alan başına kolektör genel ısı kayıp katsayısı, 
Ti (K) çalışma sıvısının kolektöre giriş sıcaklığı, Ta (K) hava sıcaklığı, To (K) çalışma sıvısının 
kolektörden çıkış sıcaklığı,  (kg/s) çalışma sıvısının debisi,  (J/kgK) çalışma sıvısının özgül 
ısısını ifade eder. FR kolektör genel ısı kazanç faktörü aşağıdaki gibi verilir [3]. 
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Burada; F’ kolektör verim faktörü olup aşağıdaki gibi verilir [4]. 
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Eşitlikte; W (m) ısı taşıyıcı akışkanın geçtiği boruların arasındaki boşluk, D (m) borunun iç çapı, F 
standart kanat verimi Cb (W/mK) sınır iletkenliği, h f  (W/m2K) boruların içindeki ısı transfer katsayısını 
göstermektedir [6]. 
 
Modülün genel yutma-geçirme çarpımı Eşitlik (12)’de verilmiştir [3]. 
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Eşitlikte;  (W/m2) kolektöre gelen ışınım oranı,  insidans açısına bağlı güneş ışınımı için 
kolektör genel yutma-geçirme çarpımı,  (W/m2) kolektöre gelen yatay diffüz ışınımı,  gökyüzü 
diffüz ışınım için kolektör genel yutma-geçirme çarpımı  zeminden yansıtılan ışınım için kolektör 
genel yutma-geçirme çarpımı,  (W/m2) modül üzerine gelen toplam güneş ışınımını, zemin 
yansıtma katsayısını göstermektedir. 
 
Bir modülden sıvı çıkış To (K) sıcaklığı Eşitlik (13) ile verilmiştir [3]. 
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Kolektörde akış olmadığı durumda ise durgunluk sıcaklığı Tp (K) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır [3]. 
 
 aLTp TU/)(IT +τa=                                                                                             (°C)       (14) 
 
PV/T modülünün anlık termal verimi Eşitlik (15)’de verilmiştir. 
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PV dizisinin aylık termal verimi ise aşağıdaki gibi tarif edilebilir [3]. 
 
 ( )arrTd,um,ter AI/E=η                                                                                                           (16) 

 

Eşitlikte;   (kWh/gün)  PV/T modülün aylık ortalama günlük termal çıktısı,  (kWh/ m2gün) aylık 
ortalama günlük güneş ışınımıdır. 
 
Aylık inverter verimi ise,  (kWh/gün) inverter aylık ortalama günlük toplam AC çıktısı,  
(kWh/gün) inverter aylık ortalama günlük toplam DC çıktısı olmak üzere aşağıdaki gibi tarif edilebilir. 
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PV/T modüllerinde hidrolik bağlantı (su sirkülasyonu) için TRNSYS’de iki çeşit ön çalışma yapılmıştır. 
Seri bağlantı yapılan simülasyonda, sırası ile PV/T modüllerde elektrik çıktısı düşmekte buna karşın 
PV sıcaklığı, dolayısı termal çıktısı artmaktadır. Paralel bağlantı yapılan simülasyonda ise tüm PV/T 
modüllerde aynı elektrik çıktısı, aynı PV sıcaklığı ve modül sıvı çıkış-giriş sıcaklık farkı daha düşük 
tespit edildi. Çalışmada esas amaç elektrik üretmek olduğundan, sistem tasarımında PV/T 
modüllerinde paralel hidrolik bağlantı seçilmiştir. 
 
Sistemde kullanılan PV/T modül ve invertere ait özellikler Tablo1.’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. PV/T modül ve inverter özellikleri [1] 
 

Absorber yüzeyi Mono Kristal 
Tanımlama Gösterim Değer 

Brüt kolektör alanı A(m2) 1.7 

Kolektör açıklık alanı Aa(m2) 1.36 

Kolektör absorber alanı Aab(m2) 1.3 

Hücre sayısı  72 

Referans şartlarda modül gücü PMPP (Wp) 200 

Referans şartlarda mak. güç noktasında modül akımı IMPP(A) 5,43 

Referans şartlarda mak. güç noktasında modül gerilimi VMPP(V) 36.8 

Referans şartlarda modül kısa devre akımı Isc (A) 5.67 

Referans şartlarda modül açık devre gerilimi Voc (V) 46.43 

Isı değiştiricisi ve iç borular  bakır 

Kolektör verimlilik faktörü F' 0.96 

Kolektör akışkanın özgül ısısı Cpf(kJ/kg K) 4.19 

Cam kapak sayısı Camsız 0 

Kolektör alt ve kenarları için ısı kayıp katsayısı UL( (kJ/h m2 K) 1.1 

Yutma-geçirme çarpımı τa 0.9 

PV hücre verimliliğinin sıcaklık katsayısı C 0.0032 

PV hücre verimliliği için referans sıcaklık Tc,ref(˚C) 25 

Referans şartlarda gelen toplam ışınım GT,ref(W/ m2) 1000 

Dizi içindeki paralel modül sayısı NP 4 

Dizi içindeki seri modül sayısı NS 16 

Dizi sayısı N 3 

Bir invertere bağlanacak dizi sayısı  1 

İnverter aktif gücü Pi (kW) 15 

İnverter maksimum giriş akımı Ii,g (A) 25 

İnverter maksimum DC gerilimi Vmax,DC(Vdc)  900 

İnvertermaksium güç noktasında gerilim aralığı VMPP(Vdc) 620-850 

İnverterAC gerilimi VAC (Vac) 380±20% 

Maksimum çıkış akımı Ii,ç (A) 22.8 
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2.4. Sistemde Kullanılan Isı Değiştiricisi 
 
Sistemde PV/T kolektörlerden gelen sıcak suyun değerlendirilmesi için sudan suya ters akışlı ısı 
değiştiricileri kullanılmıştır. Isı değiştiricisinin şematik gösterimi Şekil 3.’deki gibidir. Burada T i1-ıd 
kolektörlerden gelen su sıcaklığı, To1-ıd ısı değiştiriciden çıkan ve kolektörlere giden su sıcaklığı, T i2-ıd 
şebekeden gelen su sıcaklığı, To2-ıd ısı değiştiriciden çıkan ve su sıcaklığı yeterli ise kullanıma yeterli 
değilse ek ısıtıcıya giden su sıcaklığıdır.  

 
Şekil 3. Isı değiştiricisinin şematik gösterimi [4]. 

 
2.5. Güneş enerjisinden Faydalanma Oranı 
 
PV/T sisteminden gerekli elektrik yükünü aylık karşılama oranı (sistemden aylık faydalanma oranı), 
aylık toplam elektrik yükü E l,m (kWh/ay) ve sistemden sağlanan aylık toplam AC elektrik enerjisi EAC,m 
(kWh/ay) fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi tarif edilebilir [3]. 
 

 
m,L

m,AC
m E

E
f =                                                                                                                           (18) 

 
Sistemde PV/T kolektörlerden gelen sıcak suyun değerlendirilmesi için sudan suya ters akışlı ısı 
değiştiricileri kullanılmıştır. 
 
 
 
 
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
 
TRNSYS programında tasarlanan sistemde, PV/T modül eğim açısı b, aşağıda sıralanan durumlar için 
hesaplanmış ve bu açılarda sistemin analizi yapılmıştır.  
 
Yıllık optimum verim için, modülün optimum eğim açısı enlem açısı E (°)’nin fonksiyonu olarak Eşitlik 
(19)’da verilmiştir [7]. 
 

                                                    (°)          (19) 
 

En soğuk üç ay için ve en sıcak üç ay için optimum açılar sırası ile Eşitlik (20) ve (21) ile aşağıda 
verilmiştir [5]. 

                                                           (°)         (20) 
                                                        (°)         (21) 
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Optimum eğim açısı için 37°, en soğuk üç ay için optimum eğim açısı 66° ve en sıcak üç ay için 
optimum eğim açısı 16° olarak hesaplanmıştır. Yapılan tasarımda Kırklareli İli için ayrı hesaplama 
yapılarak değerlendirme yapılmıştır.  
 
TRNSYS programında tasarlanan sistemde veriler ve simülasyon çıktıları, bir integratör aracılığı ile 
saatlik, günlük ve aylık zaman dilimlerinde integre edilmiştir. 
 
PV/T dizisinin aylık ortalama DC elektrik verimi ve PV/T dizisinin aylık ortalama AC elektrik verimi 
sırası ile Şekil 4. ve Şekil 5.’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4. PV/T dizisinin aylık ortalama DC elektrik verimi. 
 

 
 

Şekil 5. PV/T dizisinin aylık ortalama AC elektrik verimi [1]. 
 

Şekil 4. ve Şekil 5.’de, sistemin kış aylarında 16º eğim açısı için maksimum derecede elektrik üretim 
verimine sahip olduğu görülmektedir. Kış aylarında 16º eğim açısı sistemin elektrik üretim veriminin, 
66º eğim açılı sistemin elektrik üretim verimden fazla olmasının nedeni hücre sıcaklığının daha düşük 
olmasıdır. Aynı nedenle yaz aylarında hücrelerin ortalama sıcaklıklarının artması ile elektrik üretim 
verimlerinin düştüğü görülmektedir.  
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Şekil 6.’da görüldüğü üzere ortam sıcaklığının artması nedeni ile termal verimin arttığı görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 6. PV/T dizisinin aylık ortalama termal verimi [1]. 
 

Şekil 7.’de Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2012 yılı elektrik tüketim 
miktarları ile oluşturulan sistemde üretilen elektrik enerjisi miktarlarının aylara göre değişimi 
gösterilmektedir [1]. 
 

 
Şekil 7. Tüketilen elektrik enerjisi ile tasarlanan sistemde farklı eğim açılarındaki üretilen elektrik 

enerjisi aylara göre değişimi. 
 
Şekil 7.’de görüldüğü gibi yaz aylarında klimaların kullanılmasıyla enerji tüketiminin artmasına rağmen, 
üretilen enerji miktarı tüketim miktarına yaklaşmaktadır. 16º kolektör eğim açılı sistem Haziran ayında, 
37º kolektör eğim açılı sisteme göre % 8.24 oranında, 66º kolektör eğim açılı sisteme göre % 45.04 
daha fazla enerji üretmektedir. 66º kolektör eğim açılı sistem ise kış aylarında, 37º kolektör eğim açılı 
sisteme göre % 10.87 oranında, 66º kolektör eğim açılı sisteme göre % 39.16 daha fazla enerji 
üretmektedir. Yaz ve kış ayları için optimum kolektör eğim açılarının sağlanmasıyla % 45 değerine 
kadar, daha fazla enerji elde edileceği görülmektedir. 
Aylık ortalama PV modül sıcaklığı Şekil 8.’de, aylık ortalama dış hava sıcaklığı Şekil 9.’da verilmiştir. 
Yaz aylarında 16º kolektör eğim açılı hücrenin, kış aylarında 66º kolektör eğim açılı hücrenin sıcaklığı 
daha yüksektir. Bunun nedeni kolektörde toplanan ışınım miktarıdır.  Ayrıca Şekil 8.’de görüldüğü gibi 
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modül sıcaklığı, ortam sıcaklığına paralel olarak artmaktadır. PV/T sistemine gelen toplam ışınım 
miktarının aylara göre değişimi Şekil 10.’da verilmiştir. 

 
 

Şekil 8. Aylık ortalama dış hava sıcaklığı. 
 

 
 

Şekil 9. Aylık ortalama PV modül sıcaklığı 
 

 
 

Şekil 10. PV/T sistemine gelen toplam ışınım miktarının aylara göre değişimi. 
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Sistemden faydalanma oranının aylara göre değişimi Şekil 11.’de verilmiştir. 

 
 

Şekil 11. Sistemden faydalanma oranının aylara göre değişimi. 
 

Şekil 11.’de görüldüğü üzere sistem faydalanma oranının, 16º kolektör eğim açısı için temmuz ayında 
maksimum noktaya ulaştığı görülmektedir. Bunun nedeni yaz aylarında ışınım miktarının yüksek 
olması ve güneş ışınlarının dünyaya daha dik gelmesi sonucu 16º kolektör eğim açılı sistemin daha 
fazla enerji üretmesidir. Sistem faydalanma oranı, 16º kolektör eğim açılı sistemde yaz aylarında % 
86’ya, 66º kolektör eğim açılı sistem kış aylarında % 35’e kadar çıkmaktadır. 
Temmuz ayında 16º kolektör eğim açısı için maksimum noktaya ulaştığından, Temmuz ayı için 
ortalama değeri temsil eden 17. Günü için sistemdeki sıcaklıkların değişimi Şekil 12.’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 12. 17 Temmuz için 16 ° eğim açısında PV/T sistemindeki sıcaklık dağılımları. 
 
Şekil 12.’de görüldüğü üzere gün içindeki dağılımlarda; maksimum sıcaklıklar PV/T hücre ortalama 
sıcaklığı 57.24 °C, şebeke suyunun ısı değiştiricisine giriş sıcaklığı 22.25 °C ve ısı değiştiricisinden 
çıkış sıcaklığı 58.80 °C saat 13:00’de olduğu görülmüştür. Temmuz ayı için ortalama değeri temsil 
eden 17. Günü için 66 ° eğim açılı sistemdeki sıcaklıkların değişimi Şekil 13.’de verilmiştir. 
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Şekil 13. 17 Temmuz için 66 ° eğim açısında PV/T sistemindeki sıcaklık dağılımları. 
 

Şekil 13.’de görüldüğü üzere gün içindeki dağılımlarda; maksimum sıcaklıklar PV/T hücre ortalama 
sıcaklığı 50.66 °C, şebeke suyunun ısı değiştiricisine giriş sıcaklığı 22.26°C ve ısı değiştiricisinden 
çıkış sıcaklığı 51.88 °C saat 14:00’de olduğu görülmüştür. 
En düşük sistem faydalanma oranı, tüm PV/T eğim açılarında Aralık ayında tespit edilmiştir. Bu 
yüzden hesaplanan her eğim açısı için Aralık ayını temsil eden 10. Gün için sistemdeki sıcaklık 
dağılımları sırası ile Şekil 14., 15., 16.’da verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 14. 10 Aralık için 16 ° eğim açısında PV/T sistemindeki sıcaklık dağılımları. 
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Şekil 15. 10 Aralık için 37 ° eğim açısında PV/T sistemindeki sıcaklık dağılımları. 
 

 
 

Şekil 16. 10 Aralık için 66 ° eğim açısında PV/T sistemindeki sıcaklık dağılımları. 
 
Gün içindeki dağılımlarda; 16 ° eğim açısında maksimum PV/T hücre ortalama sıcaklığı 21.20 °C, ısı 
değiştiricisinden çıkış sıcaklığı 21.56 °C saat 12:00’de, 37° eğim açısında maksimum PV/T hücre 
ortalama sıcaklığı 26.02 °C, ısı değiştiricisinden çıkış sıcaklığı 26.63 °C saat 12:00’de, 66 ° eğim 
açısında maksimum PV/T hücre ortalama sıcaklığı 28.93 °C, ısı değiştiricisinden çıkış sıcaklığı 29.69 
°C saat 13:00’de olarak tespit edilmiştir. Bu esnada şebeke suyunun ısı değiştiricisine giriş sıcaklığı 
13.58 °C ve dış hava sıcaklığı 3.86 °C’dir. 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının elektrik ihtiyacı baz alınarak 
TRNSYS programında tasarlanan ve analiz edilen PV/T sistemi üzerinden değerlendirmeler 
yapılmıştır. 
 
Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası yıllık elektrik tüketimi 64315 kWh’dir. Yapılan 
çalışma sonucunda, TRNSYS programında oluşturulan 16º kolektör eğim açılı sistemle yıllık 39417.55 
kWh, 37º kolektör eğim açılı sistemde 40485.01 kWh, 66º kolektör eğim açılı sistemde 35683.84 kWh 
elektrik enerjisi üretilebilmektedir. 16º kolektör eğim açılı sistemle ihtiyacın %61.29’u, 37º kolektör 
eğim açılı sistemle %62.95’i, 66º kolektör eğim açılı sisteme %55.48’inin karşılanacağı sonucuna 
ulaşılmıştır. Yaz aylarında, 16º kolektör eğim açılı sistemin elektrik enerjisi ihtiyacının %86’sını 
karşıladığı, ayrıca yazın kullanım suyu ısıtılmasına, kışında hem kullanım suyu hem de hacim 
ısıtmasında kullanılan suyunun ısıtılmasında destek sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar enerji tasarrufu açısından önemlidir.  
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ÖZET 
 
Binaya Entegre (ya da bina ile bütünleşik) Fotovoltaik (FV) Sistemler (Building Integrated PV Systems: 
BIPV Sistemler), dünya çapında güneş endüstrisinde en hızlı gelişen teknolojidir. Bu sistemler, elektrik 
üretimini bina kabuğunun diğer fonksiyonlarıyla kombine eden çok fonksiyonlu yapı elemanları olarak 
görülmektedir. 
 
Yaşar Üniversitesi’ndeki bir binanın yan duvarlarına, 15 ortaktan oluşan 7. Çerçeve Avrupa 
Komisyonu projesi (REELCOOP olarak adlandırılan) kapsamında, bir binaya entegre fotovoltaik 
(BEFV) sistemi, 8 Şubat 2016 tarihinde kuruldu. Bu sistemin toplam pik gücü 7,44 kW olup, toplam 48 
adet kristal silisyum (c-Si) FV modülden oluşmaktadır. Modüller ile duvar arasında 150 mm boşluk 
vardır. Toplam hücre ve cephe yüzey alanları, sırasıyla, 42,08 m2 ve 57,6 m2’dir. 
 
Söz konusu BEFV sisteminin bazı ön deneysel, modelleme ve sayısal çalışmaları, projenin 
ortaklarından biri olan İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden bir araştırma grubu tarafından 
yapılarak, Yaşar Üniversitesi’ne kurulacak en iyi BEFV sistemi seçildi. Bu sistemin FV hücreleri, 
projenin diğer ortağı olan bir İspanyol firması tarafından tasarlanıp imal edildi. 
 
Bu çalışmada, öncelikle, BEFV sistemler kısaca açıklandı ve performans değerlendirilmesinde 
kullanılan temel bağıntılar verildi. Daha sonra, Yaşar Üniversitesi kampüsündeki mevcut bir binanın 
cephesine kurulan BEFV sistemi kısaca tanıtıldı. Son olarak, sistemin kurulduğu tarihten bu güne 
kadar geçen bir dönemde, sistemin performansı değerlendirildi. 
 
Bugünkü bilgimize göre, Avrupa Komisyonu projesi kapsamında bir Ar-Ge’ye dayalı olarak ülkemizde 
ilk defa Yaşar Üniversitesi’nde kurulan bir BEFV sisteminden elde edilen deneyimin, bu konuda 
çalışan tasarımcı, uygulayıcı, mühendis ve mimarlara katkı sağlayacağı yazarlar tarafından 
beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemler, BIPV, BIPVT, Yenilenebilir Enerji. 
 
 
 
 
 

Dynamic Performance Assessment  of a Building Integrated Photovoltaic System Installed at Yasar University 
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ABSTRACT 
 
Building Integrated PV (BIPV) systems are one of the most rapidly developing technologies in the field 
of solar energy industry. These systems can be regarded as multi-functional building materials, which 
combine electricity generation with other functions of the building envelope. 
 
A BIPV system with a capacity of 7.44 kWp was installed on the south-east facing façade of a building 
located at the campus of Yasar University on 8 February 2016, within the context of a 7th Framework 
EU Project named REELCOOP (Renewable Electricity Cooperation). This system consists of 48 
mono-crystalline PV modules and there is a 150 mm gap between the modules and the façade to 
allow air to flow through by cooling the BEFV system. The total area of the whole system and effective 
solar cell area are 57.6 m2 and 42.08 m2, respectively. 
 
Pre-tests, modeling and numerical studies were conducted by a research group at the University of 
Reading in England to select the most suitable system to be installed at Yasar University. Accordingly, 
the modules of the system were designed and manufactured by a Spanish company. 
 
In this study, BIPV systems were briefly decribed and main relations used in assessing their 
performance were given first. The BIPV system installed on a façade of an existing building at Yasar 
University was then introduced. Finally, the performance of the system was evaluated over a period 
from its commissioning date to today. 
 
The authors expect that the experience gained from the BIPV system installed at Yasar University for 
the first time in our country based on a R& D study within the scope of a European Commission 
Project   will contribute to designers, practitioners, engineers and architects working in this field. 
 
Key Words: Building Integrated Photovoltaic Systems, BIPV, BIPVT, Renewable Energy. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Elektrik modern toplumlarda önemli bir role sahip olmasına rağmen, çoğunlukla Afrika ve Asya’nın 
kırsal kesimlerinde yaşamakta olan 1,2 milyar insanın elektriğe erişimi bulunmamaktadır [1]. Bu 
durum, elektrik enerjisinin dağılmış kaynaklardan (özellikle de yenilenebilir enerji kaynaklarından) 
üretilmesinin önemi ortaya çıkarmaktadır. Avrupa Birliği’nin (AB) 2020 hedeflerinin bir parçası olarak 
yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) payının % 20’ye çıkarılması amaçlanmıştır. Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın yaptığı bir çalışmaya göre YEK’nın toplam güç üretimi içindeki payının 2018 yılı itibariyle % 
25’e çıkması, fotovoltaik (FV) sistemlerin payının ise 2011 yılına göre iki katına çıkması 
öngörülmektedir [2]. Ayrıca, mevcut literatür incelendiğinde, YEK konusunda yapılan çalışmaların 
büyük bir bölümünün FV sistemler ile ilgili olduğu ve binaya entegre FV (BEFV) sistemlerin de bu 
çalışmalar arasında önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir.  Queseda vd. [3], [4] yaptıkları 
çalışmada sırasıyla opak ve saydam/yarı-saydam cephe uygulamalı BEFV sistemler hakkında bir 
derleme yapmışlardır. Bu kapsamda inceledikleri yayınları teorik ve deneysel olarak ayırmış ve ayrıca 
bu konudaki teknolojik gelişmeleri, fizibilite durumunu ve uygulama örneklerini aktarmışlardır.  Jelle vd. 
[5] BEFV’deki son teknolojileri derleyen bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamda piyasadaki 
mevcut BEFV ürünlerini ince film, kiremit, modül ve güneş hücreli camlar (solar cell glazing) olarak 4 
alt gruba ayırmışlardır. Ayrıca, BEFV uygulamalarının FV teknolojisindeki gelişmeleri takip ettiğini ve 
bu nedenle yeni FV teknolojilerinin daha verimli ve düşük maliyetli BEFV sistemlerin oluşumunu ve 
dolayısıyla daha düşük geri ödeme sürelerini sağlayacağını ifade etmişlerdir. Jelle vd. [6] tarafından 
yapılan başka bir çalışmada, BEFV sistemler için gelecekteki araştırma fırsatları ve yolları, FV 
teknolojisindeki gelişmeler ve bunun BEFV sistemleri üzerine olan etkisi ve BEFV sistemlerde 
kullanılan materyaller ve çözümler literatürde yer alan çalışmalardan örnekler verilerek irdelenmiştir. 
Ayrıca, mevcut binalarının miktarı ve hacmi göz önüne alındığı bu sistemlerin kurulumunun kısmen 
kolay olması ve retrofit çalışmalarının önemine dikkat çekilmiştir. Yine bu çalışmada devlet tarafından 
verilen desteklerin çok önemli olduğu vurgulanarak özellikle güneş hücreli cam teknolojisinin hem 
gölge sağlaması, hem gün ışığı geçirmesi hem de elektrik üretimi sağladığı ve bu nedenle de umut 
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vadettiği ifade edilmiştir. Amerikan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından 2011 
yılında yapılan bir çalışmaya [7] göre c-Si bir BEFV sistemin kurulum dahil toplam maliyetinin (5,02 
ABD Doları/Wp) çatı üstü standart bir c-Si FV sistem maliyetinin (5,71 ABD Doları/Wp) altına düşme 
potansiyelinin olduğu bildirilmiştir. Burada BEFV sistemlerin maliyetlerinin düşük olmasının ana nedeni 
montaj için gerekli ekipmanların maliyetinin daha düşük olması ve bina kabuğundaki malzemelerin 
yerini almasından kaynaklanmaktadır. Ancak, BEFV sistemlerin standart FV sistemlerin aksine 
optimum açıda yerleştirilememesi ve arkasında hava boşluğu bulunmadığından dolayı ortaya çıkan 
yüksek yüzey sıcaklıkları nedeniyle daha düşük verimde çalışacağı not edilmelidir. Bu nedenle aynı 
çalışmada ancak sistem maliyeti açısından en az % 5’lik bir avantaj olması durumunda BEFV 
sistemlerin indirgenmiş elektrik maliyetleri (LCOE: Levelized Cost of Electricity) açısından daha düşük 
değerlere sahip olabileceği belirtilmiştir. 
 
Bu çalışmada, öncelikle, BEFV sistemler tanıtılmış ve performans değerlendirilmesinde kullanılan 
temel bağıntılar verilmiştir. Daha sonra, Yaşar Üniversitesi kampüsündeki mevcut bir binanın 
cephesine kurulan BEFV sistemi kısaca tanıtılmıştır. Son olarak, sistemin kurulduğu tarihten bu 
zamana kadar geçen uzun bir süreçte, sistemin performansı değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
2. BİNAYA ENTEGRE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN (BEFV) KISACA TANITILMASI 
 
Binalarda kullanılan PV sistemlerini, binaya bağlı (building attached) sistemler ve BEFV olmak üzere,  
ikiye ayırmak mümkündür [8]. Ancak, özellikle montaj şeklinin net şekilde ifade edilmediği sistemlerde 
bir FV sistemin binaya bağlı mı yoksa binaya entegre mi olduğunu anlamak oldukça güçtür [6,9]. 
Binaya bağlı sistemler, binaya sonradan eklenirler ve yapının fonksiyonları üzerinde direk bir etkisi 
yoktur [8]. Öte yandan, BEFV sistemler yapının kabuğunda yer alan kiremit vb. yapı malzemeleri 
yerine geçmek suretiyle binanın cephesine veya çatısına entegre olurlar [10]. Bu nedenden ötürü 
binanın fonksiyonluluğunda direkt bir etkileri söz konusudur. 
 
Standart bir BEFV sistemin şeması Şekil 1’de verilmiştir.  Şekilden de görüleceği üzere,  FV modüller, 
binanın dış duvarına entegre edilmiştir. Hava, dış duvar ve FV modülün arasındaki boşluğun alt 
tarafından girer ve üst tarafından çıkar.  Bu sırada FV sistemden ısı absorbe ederek yüzey sıcaklığının 
düşmesini ve dolayısıyla sistem veriminin ve ömrünün artmasını sağlar. Bazı çalışmalarda absorbe 
edilen bu ısı bir fan aracılığıyla oda içerisine alınarak kışın ısıtma yükünün azalması sağlamak 
mümkündür. Bu tarz sistemler de BEFV-termal (BEFVT) olarak anılmaktadır. 

 
Şekil 1. BEFV sistem şeması [1]. 

 
BEFV sistemlerin sınıflandırılması; kullanılan güneş hücresi teknolojisine, uygulama tipine veya 
piyasada kullanılan isimlere göre yapılabilir. Güneş hücresi teknolojilerine bakıldığında genel olarak 
silikon bazlı ve silikonsuz olarak iki alt gruba ayırmanın mümkün olduğun görülmektedir. Uygulama 
alanları dikkate alındığında ise, cephe ve çatı uygulamaları olarak ikiye ayrılabilir. Piyasada yer alan 
isimlere göre bir sınıflandırma yapıldığında ise; ince film, kiremit, modül ve güneş hücreli camlar (solar 
cell glazing) olarak dört alt gruba ayrılır.  Şekil 2’de yapılan sınıflandırmanın şeması verilmiştir.  
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3. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI 
 
3.1. Sistemin Tanıtılması 
 
Yaşar Üniversitesi kampüsünde bulunan bir binanın güneydoğu cephesine kurulmuş olan BEFV 
sistemi; her biri 155 Wp olan 48 adet mono kristalin FV modülden oluşmakta olup, toplam kapasitesi 
7,44 kW’tır. Kullanılan panellerin boyutları ise, 1650x850 mm olup, iki adet 4 mm kalınlıkta 
temperlenmiş cam arasında lamine edilmiş hücrelerden oluşmakta ve alan olarak % 30 oranında 
saydamdır. Toplam alanı 57,6 m2 olup, güneş hücresi alanı ise 42,08 m2’dir. Söz konusu sistem, dış 
cephe üzerine özel alüminyum bir montaj mekanizması ile duvar ve paneller arasında 15 cm mesafe 
kalacak şekilde monte edilmiştir. Böylece, panellerin arkasından geçen hava panellerin sıcaklığını 
düşürerek sistem verimini artırmaktadır. Şekil 3’te sisteme ait şema ve Şekil 4’te sistemin bir fotoğrafı 
sunulmuştur. Şekil 4’den görüleceği üzere, söz konusu sistem, pencerelerin altında ve üstünde 24’er 
adet olmak üzere, birbirine paralel bağlanmış olan, 2 diziden oluşmaktadır. 

 
Şekil 3. Yaşar Üniversitesi’nde kurulan BEFV sistemin şeması. 

BEFV Sistemler 

FV Teknolojisi Uygulama Alanı Piyasa İsimleri 

Silikon bazlı 

Silikonsuz 

Çatı 

Cephe 

İnce Film 

Kiremit 

Modül 

Güneş Hücreli 
Cam 

Şekil 2. BEFV sistemlerin sınıflandırılması. 
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Şekil 4. BEFV sisteminin fotoğrafı. 

 
Sistem, 8 Şubat 2016 tarihinde devreye alınmış olup, 15 Ocak 2017 tarihine kadar, toplam 5406 
kWh’lik elektrik enerjisi üretilmiştir. Sistem deneysel amaçlı olarak kurulduğundan, sistem 
performansını ayrıntılı irdelemek amacıyla birçok noktada çeşitli sensörler yerleştirilmiş ve ölçümler 
alınmaktadır. Sistemde bulunan ölçüm aletlerine ait şema, Şekil 5’de ve ölçüm aletleri ile ilgili 
belirsizlikler ise, Tablo 1’de verilmiştir.   

 
Şekil 5. Ölçüm şeması. 

 
Tablo 1. Kullanılan ölçüm cihazlarının özellikleri. 

Ölçüm Cihazı Kullanım 
Amacı Ölçüm Aralığı Ölçüm Hassasiyeti 

T tipi termokupl Hava ve yüzey 
sıcaklığı ölçümü 0 ÷ 100 °C ± 0,5 °C 

Termo-anemometre 
Sıcaklık -10 ÷  60°C  ± 0,3 °C 
Hava hızı 0 ÷ 2 m/s ± (0,06 m/s+  ölçümün % 2’si) 

Piranometre Global ışınım 
miktarı 0 ÷ 1500 W/m2 

Hassasiyeti : 6,93                                                               
Toplam belirsizlik: % 0,34                                                        
Beklenen belirsizlik: % 0,67  

Meteorolojik Ölçüm 
İstasyonu 

Sıcaklık - 40 ÷ 60°C  ± 0.1 °C 

Bağıl nem % 0 ÷ 100 rölatif 
nem ± % 2 

Rüzgâr hızı 0.28 ÷ 50 m/s  < 0,1 m/s 
Rüzgâr yönü 0 ÷ 360° ± 0,3° 
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Şekil 5’den görüleceği üzere FV panellerin yüzey sıcaklıkları 24 ayrı noktada, panel ve duvar 
arasındaki hava sıcaklığı 12 ayrı noktada ve sadece üst dizide, panel ve duvar arasından geçen 
havanın hızı 2 noktada, sistem üzerine gelen güneş ışınımı ise 4’ü sistemin köşelerinde 2’si ise tam 
ortasında olmak üzere toplam 6 noktada ölçülmektedir. Ayrıca, duvar üzerine monte edilmiş olan bir 
meteorolojik ölçüm istasyonu ile de ortamın bağıl nemi ve sıcaklığı ile rüzgâr hızı ve yönü 
ölçülmektedir. Yapılan tüm bu ölçümler anlık olarak 60 kanallı bir veri kaydedici aracılığıyla mevcut 
sanal bilgisayara kaydedilmektedir. Elektrik üretimine ilişkin veriler ise inverter vasıtasıyla beş dakika 
aralıklar kaydedilmektedir.  
 
3.2. Analiz 
 
BEFV sistemlerinin performansının değerlendirilmesi için kullanılan verim bağıntıları, genel itibariyle 
standart FV sistemler ile aynıdır. Ancak, FV sistemin yüzeyinden havaya geçen ısıdan bir fan ile iç 
ortama alınarak faydalanılıyorsa, bu ısı miktarının da verim bağıntılarının pay kısmına yazılması 
gerekmektedir.  
Bu çalışmada, söz konusu BEFV sistemin sadece enerjetik performansı incelenmiş ve elektriksel 
verimin hesaplanması amacıyla, 1 numaralı bağıntı kullanılmıştır [11]. Burada, WBEFV, I ve A; sırasıyla, 
sistemin güç üretimi (W), sistem üzerine gelen ışınım miktarı (W/m2) ve BEFV (m2) alanıdır. Toplam 
alana göre verim hesaplanırken 57,6 m2, hücre alanı baz alındığında ise 42,08 m2 olarak alınacaktır. 
 

IA
WBEFV

BEFV


=η  (1) 

 
3.3. Bulguların Değerlendirilmesi ve Tartışma 
 
Şekil 6’da, 17 Eylül 2016 tarihi için güneş ışınımı ve güç üretimi verisinin günlük değişimi gösterilmiştir. 
Şekilden de görüldüğü gibi, sistemdeki maksimum güç üretimi 4 kW olup, bu değere saat 10:45 
dolaylarında ulaşmaktadır. Bu durumun temel nedeni, BEFV sisteminin yatayla 90° ‘lik açı yapmasıdır 
ve cephe uygulamalı BEFV sistemler için oldukça tipiktir. 
 

 
Şekil 6. 17 Eylül 2016 tarihi için günlük ışınım ve elektrik enerjisi üretimi değerleri. 

 
2016 yılı Eylül ayı için günlük elektrik üretim bilgileri de, Şekil 7 ile verilmiş olup, 14 kWh ile 23 kWh 
arasında bir değişim gözlemlenmektedir. 
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Şekil 7. Eylül 2016 için günlük elektrik enerjisi üretim değerleri. 

 
Sistemin devreye alındığı tarihten itibaren 2016 yılı sonuna kadar olan aylık elektrik üretim değerleri 
ise, Şekil 8’de gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 8. 2016 yılı elektrik enerjisi üretim değerleri. 

 
Şekilden de görüldüğü üzere, söz konusu BEFV sistemiyle en yüksek elektrik enerjisi üretimi,  Eylül 
ayı içerisinde gerçekleştirmiş, Eylül ayını Ekim ve Nisan ayları izlemiştir.  Standart bir FV sistemin en 
fazla elektrik enerjisi üretmesi beklenen yaz aylarında ise, kısmen daha düşük bir elektrik enerjisi 
üretimi elde edilmiştir. Bunun temel nedeni;  daha önce yaz aylarında güneşin daha tepede olması ve 
bundan dolayı güneş ışınlarının yatayla 90o açı yapan bir FV sisteme daha düşük açılarda gelmesidir. 
Bu durum daha önce proje ortakları tarafından PVSYST programı yapılarak elde edilen simülasyon 
sonuçları ile de paralellik göstermektedir. Şekil 9’da, PVSYST simülasyon sonuçları ile elde edilen 
deneysel değerler karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, simülasyon sonuçları genel 
itibariyle deneysel sonuçlardan bir miktar düşüktür. Bu durum sadece Şubat ayında farklılık 
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göstermiştir; ancak bunun nedeni ise, sistemin 8 Şubat 2016 tarihi itibariyle devreye alınmış ve bu 
nedenle Şubat ayında sadece 20 günlük bir üretimin gerçekleştirilmiş olmasındandır. Genel eğilime 
bakıldığında da, simülasyon sonuçlar ile deneysel sonuçlar aynı eğilimi göstermiştir.  
 

 
Şekil 9. 2016 yılı için simülasyon ve deneysel sonuçların karşılaştırılması. 

 
Son olarak, sistemin elektriksel dönüşüm verimleri toplam BEFV alanına ve hücrelerin kapladığı alana 
bağlı olarak hesaplanarak 17 Eylül 2016 günü içindeki değişimleri Şekil 10’da gösterilmiştir. Kurulu 
sistemde kullanılan paneller,  % 30 oranında saydam olduğu, başka bir değişle; panellerdeki hücre 
alanı toplam alanın % 70’i kadar olduğu için, güneş hücresi alanına bağlı verim değerlerinin toplam 
alana bağlı verim değerlerinden ortalama % 4 daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Günlük toplam 
alana bağlı verim ve hücre alanına bağlı ortalama verim değerleri, sırasıyla, %10,97 ve %14,77 olarak 
bulunmuştur.  
 

 
Şekil 10. 17 Eylül 2016 tarihinde günlük verim değerlerinin değişimi. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada, öncelikle BEFV sistemler tanıtılmış, sınıflandırılmış ve açık literatürde yer alan derleme 
çalışmalarından örnekler verilerek, konunun önemi vurgulanmıştır. Daha sonra, Yaşar Üniversitesi 
Selçuk Yaşar Kampüsü’ne kurulmuş olan 7,44 kWp’lik sistem hakkında bilgi verilmiş ve son olarak 
sistemin devreye alındığı 8 Şubat 2016 tarihinden bu yana olan performansı incelenmiştir.  
 
Çalışmadan elde edilen sonuçlar, aşağıda maddeler halinde listelenmiştir: 

• BEFV sistemler, standart FV sistemlerden farklı olarak, bina kabuğunda yer alan yapı 
malzemelerinin yerini alır. Bu sistemlerin temel yararı,  kurulum için ilave bir alana ihtiyaç 
duyulmaması ve yeni yapılacak olan binalarda standart yapı malzemelerinin maliyetini 
azaltmasıdır. Ancak, binanın cephesine veya çatısına entegre oldukları için, bu sistemleri 
optimum açıda yerleştirmek mümkün değildir ve bu nedenle aynı konumdaki standart bir FV 
sisteme göre daha az elektrik üretmeleri söz konusudur. 

• BEFV sistemler,  ilk etapta daha maliyetli gibi görünse de, yeni yapılacak olan binalarda 
mevcut yapı malzemelerinin yerini almaları durumunda standart çatı üstü FV sistemlerden 
daha düşük maliyetlere ulaşmanın mümkün olduğu NREL tarafından yapılan çalışma ile 
ortaya konmuştur. 

• Yaşar Üniversitesi’nde kurulan BEFV sistemi incelendiğinde, maksimum elektrik enerjisi 
üretiminin standart FV sistemlerin aksine, en güneşli olan yaz aylarında değil, ışınım yeterli, 
gölgelenmenin az olduğu ve güneşin daha eğimli bir açıda geldiği Nisan, Eylül, Ekim gibi 
aylarda gerçekleştiği görülmüştür. Nitekim Eylül ayındaki temsili bir gün için en yüksek elektrik 
üretim değerine saat 10.45’te ulaşıldığı görülmüştür. 

• Eylül ayında temsili bir gün için yapılan analiz sonucunda günlük ortalama verim toplam alana 
ve güneş hücresi alanına bağlı olarak, sırasıyla, % 10,97 ve % 14,77 olarak bulunmuştur. 
Güneş hücresi alanına bağlı verim sistemin % 30 oranında saydam olması nedeniyle, 
beklendiği gibi her zaman daha yüksek çıkmaktadır. 

• PVSYST yazılımı ile elde edilen simülasyon sonuçları ile deneysel değerler 
karşılaştırıldığında, simülasyon sonuçlarından her ay için bir miktar daha düşük değerler elde 
edildiği; ancak yıl içindeki elektrik enerjisi üretiminin benzer bir eğilim gösterdiği ortaya 
çıkmıştır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, ESP-r bina enerji simülasyon yazılımı kullanılarak Ankara ‘da bulunan iki katlı müstakil 
bir konutun ısıtma amaçlı saatlik enerji tüketim modeli oluşturulmuştur. Toplam ısınma alanı 500 m2 
olan bu konutta ısınma, yemek pişirme ve su ısıtma işlemleri için doğalgaz kullanılmaktadır. Konutun 
saatlik elektrik ve günlük doğal gaz tüketimleri bir yıl süresince izlenmiştir. Saatlik ısıtma modeli iklim 
verisi, binanın dış cephe yapı bileşenleri ve ısı kazanç verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Konutun 
enerji talebi ve buna bağlı salım miktarı belirlendikten sonra konutun enerji ve sera gazı salım sınıfları 
da belirlenmiştir. Konutun fiziksel yapısında iyileştirme ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılmasını öngören çeşitli senaryolar modele uygulanmıştır. Yenilenebilir enerji senaryoları olarak 
fotovoltaik panellerin kullanılması, ısıtma için toprak kaynaklı ısı pompası kullanılması ve sıcak su 
üretimi için güneş enerjisi kullanılması durumları modellenmiştir. Konutun fiziksel yapısında 
iyileştirmelerin öngörüldüğü senaryolarda ise duvar ve çatı izolasyonun iyileştirilmesi ve farklı tipte 
pencere camlarının kullanılmasına dayalı senaryolar modele uygulanmıştır. Daha sonra yıllık enerji 
talebinde, CO2 salımında ve yakıt harcamasındaki tasarruflar hesaplanmıştır. Her senaryo için geri 
ödeme süreleri hesaplanarak Ankara ikliminde bulunan müstakil bir konut için en uygun koşullar tespit 
edilmiştir. Daha sonra Ankara iklimine en uygun enerji tasarruf yöntemlerinin Ankara’da bulunan 
müstakil konutlara uygulanması durumunda  elde edilecek enerji tasarrufu ve CO2 salımındaki 
azalmalar hesaplanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Bina enerji simülasyonu, konutlarda enerji tüketimi, enerji tasarruf teknolojileri, 
ekonomik analiz, ESP-r 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, hourly energy consumption model for the heating of a single detached two-storey 
building in Ankara is established using ESP-r building energy simulation software. In this house, the 
total heating area of which is 500 m2, natural gas is used for heating, cooking and water heating. The 
hourly electricity and daily natural gas consumption of the house was monitored during one year. The 
hourly heating model was created by using climate data, building exterior components and heat gain 
data. Energy and emission classes of the house have been determined after the energy demand of 
the house and the amount of emission related to it has been determined. Various scenarios have been 
applied to the model that suppose to improve the physical structure of the site and to use renewable 
energy resources. The use of photovoltaic panels, the use of ground source heat pump for heating, 
and the use of solar energy for hot water production are modeled as renewable energy scenarios. 
Scenarios based on the improvement of wall and roof insulation and the use of different types of 
window glass have been applied in scenarios where improvements in the physical structure of the 
house are supposed. Later, savings on annual energy demand, emissions and fuel consumption were 
calculated. Payback periods for each scenario are calculated and the most favorable conditions for a 
single detached house in Ankara climate have been determined. Then energy savings and reductions 
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in CO2 emissions are calculated if the most suitable energy saving methods for the Ankara climate are 
applied to all single detached houses in Ankara. 
 
Keywords: Building energy simulation, residential energy consumption, energy saving technologies, 
economic analysis, ESP-r 
 
 
 
 
1 GİRİŞ 
 
Konutlarda tüketilen enerji miktarı, toplam enerji tüketimi içinde önemli bir paya sahiptir. ABD’de 
konutlardaki enerji tüketimi toplam tüketimin yaklaşık %22’sini [1], Türkiye’de ise toplam nihai 
tüketimin %30’unu oluşturmaktadır [2]. Türkiye’nin 1990-2013 yılları arasında sektörel enerji 
tüketimine göre sanayi sektöründen sonra en yüksek enerji tüketimi konut ve hizmetler sektöründen 
kaynaklanmakta ve bu tüketim sürekli artış göstermektedir [3]. Ülkemizde konut sektöründe tüketilen 
enerji miktarı, nüfusun ve dolayısıyla konut sayısının hızla artmasına paralel olarak artmaktadır. 2014 
yılında bir önceki yıla göre ikamet amaçlı yeni yapılan toplam bina sayısında %12, yeni yapılan bir 
daireli bina sayısında ise % 6 artış görünmüştür [4]. Bu nedenle konutlarda yapılacak enerji tasarrufu 
büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de konut ve hizmetler sektöründe tüketilen enerjinin dörtte biri 
elektrik, üçte biri ise doğalgazdan kaynaklanmaktadır [3]. 
 
Ülkemizde elektrik üretiminin yarısı ithal edilen kömür ve doğalgaz ile sağlanmaktadır. Bu durumda, 
toplam elektrik tüketiminin yaklaşık dörtte birini oluşturan konut sektöründe elektrik tüketimini azalmak 
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca elektrik tüketimini azaltmak, dışa bağımlı olduğumuz doğalgaz ve 
hava kirliliğine neden olan kömür kullanımını azaltmak açısından oldukça önemlidir. 
 
2003-2013 yılları arasında Türkiye’de yapılan yeni konutların %7’si Ankara’da bulunmakta ve bu 
konutların yaklaşık dörtte biri bir daireli müstakil binalardan oluşmaktadır [4]. Müstakil konutlarda, 
apartman dairelerine kıyasla ısı kaybının daha fazla olması sebebi ile enerji tüketimi daha fazladır. 
Ülkemizde ise son yıllarda müstakil evlerin sayısının artmasına karşın, müstakil evlerin ortalama ve 
toplam enerji tüketimi konusunda net bir bilgi yoktur. 
 
Konutlarda enerji tasarrufu konutun fiziksel yapısında yapılacak iyileştirmeler ve konutun enerji 
tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla veya yeni teknolojilerle sağlanması ile elde edilebilir. 
Konutun fiziksel yapısında iyileştirmeler yapılması; mevcut konutlarda dış duvar ve çatıda yalıtım 
uygulanması ve pencerelerin iyileştirilmesi ile sağlanabilir. Bunlara ek olarak ısıtma ihtiyacının yüksek 
olduğu bölgelerde yeni yapılacak konutlarda fiziksel iyileştirme pencerelerin yönünün güneş 
enerjisinden en fazla yarar sağlayacak şekilde tasarlanması ile elde edinilebilir. Soğutma ihtiyacının 
yüksek olduğu bölgelerde ise yeni binalarda güneş enerjisinin soğutma yükünü en az etkileyeceği 
şekilde pencere tasarımları uygulanabilir. 
 
Konutlarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması; tüketilen fosil yakıtların çevreye verdiği 
zararı en aza indirgerken, Geri Ödeme Süresini (GÖS) tamamladıktan sonra konut sahibinin enerjiyi 
daha düşük fiyata sağlamasına ve konutun mali değerinin artmasına sebep olmaktadır. Ülkemizin 
coğrafi konumu nedeni ile Türkiye’de uygulanabilen en uygun yenilenebilir enerji kaynağı, elektrik 
üretimi ve sıcak su temini için güneş enerjisidir. 
 
Konutların enerji tüketiminin modellenmesi ile konutun ısıtma/soğutma amaçlı enerji tüketim tahmini 
yapılabilmekte böylece enerji tüketimini azaltmanın yöntemleri ve bu yöntemlerden elde edinilecek 
enerji tasarrufu hesaplanabilmektedir. Bu verilerden yola çıkılarak elde edinilecek fosil yakıtların 
tüketiminden kaynaklanan CO2 salımındaki azalma ve enerji tasarrufu sağlayan yöntemlerin ekonomik 
analizi de yapılabilmektedir. Bir binanın bilgisayar ortamında ısıtma/soğutma ihtiyacının modellenmesi, 
öncelikle binanın yapı bileşenlerinden ve mimarisinden yararlanılarak binanın fiziksel modelinin 
oluşturulması, daha sonra binanın bulunduğu ortamdaki iklim verilerini simülasyon programına girerek 
yapılan simülasyonlar ile enerji tüketiminin tahmin edilmesidir.  
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Konut sektöründe tüketilen enerjiyi azaltabilmenin yollarının incelenmesi, bu sektörde uygulanabilecek 
tasarruf politikaları ile enerji tüketiminde ve bunlara bağlı CO2 salım miktarlarındaki azalmanın 
belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Literatürde, Türkiye’de konutlarda enerji talebini 
modelleyen çok az sayıda çalışma mevcuttur ( [7], [8], [9]). Fakat, bu çalışmadan önce Türkiye’de İç 
Anadolu Bölgesi iklimi şartlarında, mevcut müstakil bir konutun bir yıl süresince saatlik elektrik ve 
günlük doğalgaz tüketimi ölçülerek, konutun bina enerji simülasyon yazılımı ortamında saatlik ısıtma 
talebi modelinin oluşturulmasına, oluşturulan model üzerine piyasada halihazırda bulunan malzemeler 
göz önüne alınarak farklı senaryolar uygulanması ile elde edilebilecek enerji tasarruflarının 
hesaplanmasına dair bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın bu eksiği gidermesi 
öngörülmektedir.  
 
Literatürde son yıllarda konutlarda tüketilen enerji miktarının modellenmesi üzerinde birçok çalışma 
bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda binalarda alternatif enerji kaynakları kullanılarak, binanın yapısal 
malzemeleri iyileştirilerek ve/veya mimarisi değiştirilerek enerji tüketimini azaltmanın yöntemlerinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılarak yapılan çalışmalarda 
sistemin performansını etkileyen faktörler incelenmiş ( [10], [11] [12], [13], [14], [15], [16], [17] [17]), 
sistemin sağlayacağı enerji tasarrufu hesaplanmış( [18], [19], [20]) ve sistemin kullanılması 
durumunda sağlanacak sera gazı salımındaki azalmalar ( [21], [22], [23]) hesaplanmıştır. Bu 
çalışmalara ek olarak modelleme çalışmalarında farklı metotların performansı inceleyen çalışmalar da 
mevcuttur ( [8], [24], [25], [26], [27]). Binalarda enerji tasarrufu elde etmek için yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılması ile yapılan modelleme çalışmalarının yanı sıra; binanın tasarımının, güneş 
ile etkileşiminin, fiziksel yapısında kullanılan malzemelerin değiştirilmesi ile elde edilecek enerji 
tasarrufunu ve konutların komşu binalar ve ağaçlardan kaynaklanan gölgelenmesinin enerji 
tasarrufuna olan etkisini inceleyen çalışmalara yer verilmiştir ( [7], [9], [28], [29], [30], [31], [32], [33], 
[34], [35], [36], [37]). 
 
Bu çalışma kapsamında Ankara’da bulunan müstakil bir konutun nihai enerji tüketimi bina enerji 
simülasyon yazılımı ortamında modellenmiş ve ısıtma amaçlı saatlik enerji talebi belirlenmiştir. Daha 
sonra bu enerji tüketiminden kaynaklanan CO2 salımı hesaplanmıştır Ankara’da ısıtma talebinin 
yüksek olması sebebi ile modellenecek konut, Ankara'da doğalgaz ile ısıtılan bir konut seçilmiştir. 
Konutun bir yıl süresince saatlik elektrik ve günlük doğalgaz tüketimi ölçülmüştür. Beytepe meteoroloji 
istasyonundan [5] ölçüm yapılan yıla ait saatlik iklim verileri elde edilmiştir. Ayrıca konut sahibinden 
konutta tüketilen elektrikli cihaz ve lambaların özellikleri ve kullanım saatleri, konutun mimari çizim ve 
yapısal özellikleri hakkında bilgi alınmış, elde edilen veriler kullanılarak konutun bilgisayar ortamında 
modellenmesi yapılmıştır. Konutun modelinin oluşturulması ve bu model ile ısıtma talebinin 
belirlenmesi amacıyla bu çalışma kapsamında akademik açıdan yaygın olarak kullanılmakta olan açık 
kodlu ESP-r [6] yazılımı kullanılmıştır. Modelde konutun ısıtma amaçlı enerji tüketim miktarı bina enerji 
simülasyon yazılımı ortamında hesaplanarak, ölçülen doğalgaz tüketimi ile model kalibre edilmiştir. 
Daha sonra bu model üzerinde enerji tüketimini azaltmak amacı ile farklı senaryolar uygulanmış, bu 
koşullarda elde edilen enerji tasarrufu ve buna bağlı CO2 salım miktarlarındaki azalmalar 
hesaplanmıştır ve tekno-ekonomik analiz yapılmıştır. Son olarak konutun enerji tüketim sınıfı ve sera 
gazı salım sınıfı belirlenmiştir. Ankara’da 2005 yılından sonra inşa edilen ve konut ile aynı enerji 
sınıfına senaryoların uygulanması ile Ankara’da elde edinilecek enerji tasarrufu da hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
 
2 ÇALIŞMA YÖNTEMİ 
 
Bu bölümde; yapılan çalışmada model konutun seçilmesi, kullanılan verilerin tespiti ve temini, konutun 
modelinin oluşturulması, oluşturulan modelin kalibrasyonu, modele senaryoların uygulanması, 
senaryolarda elde edilen enerji tasarruflularının hesaplanması, CO2 salımındaki azalmaların 
hesaplanması ve tekno-ekonomik analiz için hesaplamaların yapılması sırasında izlenen yöntemler 
anlatılmaktadır. Ayrıca, konutun enerji kimlik belgesinin belirlenmesi ve senaryo sonuçlarının 
Ankara’da bulunan konut ile aynı enerji sınıfına sahip bir daireli müstakil konutlar için 
genelleştirilmesinde izlenen yöntemler de açıklanmıştır. 
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2.1 Konutun Seçilmesi 
 
Bu çalışmada, müstakil konutlarda enerji tüketiminin daha fazla olması ve Ankara’da yeni yapılan 
müstakil konut sayısının hızla artması sebebi ile Ankara Beytepe’de bulunan müstakil bir konut model 
olarak seçilmiştir. Isıtma amaçlı enerji tüketim modeli oluşturulan konutun 2007 yılında yapımı 
tamamlanmıştır. Konut dört yatak odası, iki salon, beş banyo, iki tuvalet, üç depo odası ve bir araba 
garajı olmak üzere 700 m2 toplam alana, 500 m2 ısıtılan alana sahiptir. Konutta yedi kişi ikamet 
etmektedir. Konutun ısıtma, sıcak su temin etme ve yemek pişirme amaçlı enerji ihtiyacı doğalgaz 
kullanan kombi ile karşılanmaktadır. Bu konutun seçilmesinde en önemli etken konutun elektrik 
tüketiminin yüksek olması ve konutun ısıtılan alanının büyük olması sebebi ile ısıtma talebinin çok 
fazla olmasıdır. Konutun ısıtma talebi 188 GJ/yıl’dır. Buna ek olarak, konut sahibinin projeye destek 
vermesinden dolayı gerekli verilere ulaşım imkânının kolay olması da bu konutun model olarak 
seçilme nedenleri arasında yer almaktadır. 
 
2.2 ESP-r Yazılımın Seçilme Nedenleri 
 
Binalarda enerji talebini simüle etmek amacı ile geliştirilen yazılımları; kapasiteleri, kabiliyetleri, avantaj 
ve dezavantajlarına göre kıyaslayan birçok çalışma mevcuttur. Bina enerji simülasyon yazılımlarını 
kıyaslayan ilk çalışmalardan birisi Haltrecht ve arkadaşları tarafından yapılmıştır [30]. Bu çalışmada, 
simülasyon tabanlı HOT2000 programının geliştirilmesi aşamasında kullanılması planlanan bina enerji 
simülasyon yazılımının seçilmesi amacı ile 30 bina enerji simülasyon programı karşılaştırılmıştır. Bu 
karşılaştırmalar sonucunda; ESP-r'ın enerji talebi ve ısıtma havalandırma hava şartlandırma 
eşitliklerini anlık çözebilmesi, bir düğüm-ağ hava akış modeline sahip olması, uzun dalga radyasyon 
değişim modelinin çok ayrıntılı olması, ısıtma havalandırma hava şartlandırma metodolojilerinin 
genişletilebilmesi, yaklaşık 20 yıldır kullanılması sebebi ile teknik riskinin düşük olması ve böylece 
istikrarlı bir program olması gibi sebeplerden dolayı ESP-r yazılımı seçilmiştir [30]. Porto 
Üniversitesi’nde yapılan bina enerji simülasyon yazılımlarının karşılaştırıldığı başka bir çalışmada 
EnergyPlus, ESP-r, IDA ICE (Indoor Climate Energy), IES-VE (Entegre Çevre Çözümleri-Sanal Ortam) 
ve TRNSYS yazılımlarının en iyi, dolayısıyla en kompleks ve deneyim gerektiren yazılımlar olduğu 
sonucuna varılmıştır [27]. The Pontificia Universidad Católica de Chile’de yüksek lisans tezi olarak 
yapılan ve yine bina enerji simülasyon yazılımlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada ise ESP-r’ın, 
EnergyPlus'a kıyasla daha az kullanıcı dostu fakat daha fazla araştırma odaklı bir bina enerji 
performans simülasyon yazılımı olduğu sonucuna varılmıştır [31]. 
 
Bu çalışmada konutun modellenmesi amacı ile ESP-r bina enerji simülasyon yazılımı seçilmiştir. ESP-
r, İngiltere’de Strathclyde Üniversitesi bünyesinde bulunan Energy Systems Research Unit tarafından 
geliştirilmiş açık kodlu enerji tüketimi modelleme yazılımıdır [12]. ESP-r’ın seçilme nedeni bu yazılımın 
binaların termal, görsel performansını, enerji tüketim bilgileri, iklim koşulları ve kullanılan inşaat 
malzemeleri verilerini kullanarak simüle edebilen, en gelişmiş bilgisayar kodlarından ve modelleme 
araçlarından birisi olmasıdır. 
 
2.3 Verilerin Temin Edilmesi 
 
Modelin oluşturulması için ilk olarak konutun yapısal özellikleri, mimari çizimi ve anket bilgileri konut 
sahibinden temin edilmiştir. Konutun bulunduğu Ankara iline ait meteorolojik veriler iki farklı 
istasyondan temin edilmiştir( [5], [38]). Buna ek olarak, senaryolarda elde edinilecek enerji 
tasarrufunun gerçeğe daha yakın olması amacı, simülasyon sırasında iklim verisi olarak ABDEB web 
sitesinden temin edilen [39] Ankara için 18 yıla ait iklim verileri kullanılarak oluşturulan normal iklim 
verileri kullanılmıştır.  Konutta doğalgaz tüketimi günlük olarak bir yıl süresince ölçülmüştür. Bu 
çalışmada günlük doğalgaz tüketim verisi bina enerji simülasyon programında oluşturulan modelin 
performansını izlemek ve modeli kalibre etmek amacı ile kullanılmıştır. Daha sonra, ölçülen doğalgaz 
(DG) tüketiminin ısıtma, yemek pişirme ve sıcak su temin etme amacı ile kullanılması sebebi ile, 
ölçülen doğalgaz tüketim verisinde ısıtma amaçlı kullanılan doğalgaz tüketimi hesaplanmıştır. Konutun 
saatlik elektrik tüketimi Mikrodizayn [40] firmasından alınan uzaktan sayaç okuma sistemi ile 
8.10.2012-30.09.2013 tarihleri arasında okunmuştur. Güneş enerjisi ile sıcak su temin etme senaryosu 
için konutta tüketilen sıcak su miktarı bilgisine ihtiyaç vardır. Konutta sıcak su temin etmek için 
tüketilen doğalgaz miktarı bilinmektedir. Buradan yola çıkılarak konutta tüketilen sıcak su miktarını 
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hesaplamak için yeraltı toprak sıcaklığı verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden yerin 100 cm altının saatlik toprak sıcaklığı verisi talep edilmiştir. Sıcak su temin etme 
amaçlı enerji tüketimi (1) eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır. 
 

 

(1) 
 
Bu eşitlikte; 
 
Qss :Sıcak su temini için tüketilen günlük enerji miktarı, kWh/gün 
DGE_ss :Eylül ayında sıcak su temini için tüketilen DG miktarı, m3/gün 
EFss :Sıcak su temini için kullanılan cihazın verimi 
UID :Doğalgaz üst ısıl değeri, kWh/m3 
 
Sıcak su temini için tüketilen günlük enerji miktarı hesaplandıktan sonra, bu miktarda enerji ile günlük 
kaç kg sıcak su tüketildiği (2) eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır. 
 

 

(2) 

 
Bu eşitlikte; 
 
mss  :Tüketilen günlük sıcak su miktarı, kg/gün 
ΔT :Sıcak suyun derecesi - Şebeke suyu sıcaklığı, °C 
c :Suyun öz ısısı, kWh/kg-°C 
 
(2) eşitliğinde hesaplanan mss, Eylül ayına ait günlük sıcak su tüketimidir. Eylül ayına ait günlük sıcak 
su tüketiminin ortalaması alınarak günlük tüketilen ortalama sıcak su miktarı hesaplanmıştır. Günlük 
sıcak su tüketim miktarının yıl boyunca sabit olduğu varsayılmıştır. 
 
Güneşten gelen radyasyon verisinin saatlik olması sebebi ile hesaplamalar saatlik yapılmıştır ve 
günlük tüketilen toplam sıcak suyun gün içerisindeki dağılımının bilinmesi gerekmektedir. Saatlik sıcak 
su tüketiminin hesaplanabilmesi için Portekiz’de yapılan bir çalışmada elde edilen saatlik sıcak su 
kullanım profili kullanılmıştır [78]. Sıcak su kullanım profilinin yıl boyunca sabit olduğu varsayılmıştır. 
Saatlik sıcak su kullanım profil bilgileri ve Eşitlik 2-2 ile hesaplanan günlük sıcak su tüketimi 
kullanılarak, (3) eşitliği ile günün her saati için konutta tüketilen sıcak suyun miktarı hesaplanmıştır. 
 

 

(3) 
 
Bu eşitlikte; 
 
msss_l  :Tüketilen saatlik sıcak su miktarı, kg/saat 
SSKPY_l :Saatlik sıcak su kullanım profili, % 
l    :Saat 
 
Şebeke suyu sıcaklığının mevsimsel değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla aynı miktarda sıcak su 
temini için talep edilen enerji miktarı da şebeke suyuna bağlı olarak değişmektedir. Bu sebeple, 
konutta saatlik sıcak su tüketim miktarı belirlendikten sonra, bu miktarda sıcak suyu temin edebilmek 
için tüketilen yıllık doğalgaz miktarı (4) eşitliğini kullanılarak hesaplanmıştır. 
 

 

(4) 

 
Bu eşitlikte; 
 
Qssy :Sıcak su temini için talep edilen yıllık DG miktarı, m3/yıl 
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Eşitlik 2-4’de görüldüğü gibi saatlik sıcak su temin etme amaçlı DG miktarı belirlenmiş ve daha sonra 
elde edilen veriler toplanarak yıllık sıcak su temini için tüketilen DG miktarı belirlenmiştir. Böylece 
günlük sıcak su temini için tüketilen DG miktarı da belirlenmiştir. 
 
Senaryo hesaplamalarında ise doğalgaz ve elektrik enerjisinde elde edilen tasarruftan kaynaklanan 
CO2 salımındaki azalmayı hesaplayabilmek için doğalgaz salım faktörü (DSF) ve elektrik için salım 
faktörü (ESF) kullanılmıştır. Her bir senaryo için ilgili firmalardan kullanılması öngörülen 
malzeme/sistem ile ilgili teknik özellik ve maliyet verileri temin edilmiştir. Senaryoların ekonomik 
analizinde sırasında ise yatırım maliyeti verileri, elektrik tarifesi, doğalgaz tarifesi ve faiz verileri 
kullanılmıştır.  
 
Bu veriler kullanılarak konutun ESP-r bina enerji simülasyon programı ile modellemesi yapılmıştır. 
Daha sonra, ölçülen doğalgaz (DG) tüketiminin ısıtma, yemek pişirme ve sıcak su temin etme amacı 
ile kullanılması sebebi ile, ölçülen doğalgaz tüketim verisinde ısıtma amaçlı kullanılan doğalgaz 
tüketimi hesaplanmıştır. Konutun havalandırma miktarı, bina enerji simülasyon yazılımı ile elde edilen 
ısıtma talep tahmini sonuçlarının ölçülen ısıtma amaçlı doğalgaz tüketim verileri ile karşılaştırılması ile 
belirlenmiştir. Böylece modelin kalibrasyonu yapılmıştır. Daha sonra oluşturulan modele senaryolar 
uygulanarak elde edinilebilecek enerji tasarrufu ve CO2 salımındaki azalma miktarı hesaplanmıştır. 
CO2 salımındaki azalma miktarı enerji tasarrufu ve salım faktörü kullanılarak (5) eşitliği ile 
hesaplanmıştır. 
 

 

(5) 
 
Bu eşitlikte; 
 
CSAi :CO2 salımındaki azalma, kg/yıl 
ET :Enerji tasarrufu, m3/yıl, kWh/yıl 
i :Senaryo tipi 
SF :Salım faktörü, kg-CO2/m3,kg-CO2/kWh 
e :Enerji tipi, Elektrik-doğalgaz 
 
 
Son olarak konutun enerji sınıfı belirlenmiş ve senaryo sonuçları Ankara’da konut ile aynı enerji 
sınıfındaki müstakil konutlar için genelleştirilmiştir. 
 
2.4 Senaryo Uygulamaları 
 
Konutlarda ısıtma talebinin modellenmesi ile ilgili çalışmaların incelenmesi ve Ankara’nın iklimine 
uygun olan enerji tüketimini azaltma metotlarının gözden geçirilmesi sonucunda bu çalışmada, Tablo 
1’de görülen senaryoların uygulanmasına karar verilmiştir. Bu senaryolar, oluşturulan modele 
uygulanarak enerji tüketimindeki ve CO2 salımındaki azalmalar hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 



  _____________________ 745 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Tablo 1. Konutun enerji tüketimini azaltmak için modele uygulanan senaryolar 
 

Senaryo Senaryo 
Kodu Mevcut Durum Uygulanacak Durum 

Pencere 
Camı Tipi 

S.1-a Konutta 12 mm hava 
boşluklu çift cam 
bulunmaktadır 

Argon ile doldurulmuş, 16 mm 
boşluklu, şeffaf çift cam uygulanması 

S.1-b 
Argon ile doldurulmuş,16 mm 
boşluklu, şeffaf üç kat cam 
uygulanması 

Yalıtım 

S.2-a Konutun dış duvarında 
ısıl iletkenlik katsayısı 
k=0,04 W/mK olan 80 
mm yalıtım 
bulunmaktadır 

k=0,04 W/mK ve kalınlığı 90 mm olan 
polistren köpük yalıtım uygulanması 

S.2-b 
k=0,035 W/mK ve kalınlığı 80 mm 
olan Foamboard 2500 P (XPS) yalıtım 
uygulanması 

S.2-c k=0,035 W/mK ve kalınlığı 90 mm 
olan yalıtım uygulanması 

S.2-d 
Konutun çatısında 
yalıtım 
bulunmamaktadır 

Çatıya k=0,035 W/mK ve kalınlığı 100 
mm olan XPS yalıtım uygulanması 
[41] 

Cam + 
Yalıtım S.3 

Konutta 12 mm hava 
boşluklu çift cam, dış 
duvarda k=0,04 W/mK 
olan 80 mm yalıtım 
vardır ve çatıda yalıtım 
bulunmamaktadır 

Pencere camlarına 3 camlı argon, dış 
duvara k=0,035 W/Mk olan 90 mm 
Foamboard 2500 P (XPS) yalıtım ve 
çatıya 100 mm XPS yalıtım [41] 
levhasının aynı anda uygulanması 

Fotovoltaik 
Panel (FVP) S.4 Konutta FVP 

bulunmamakta 
Konutun güney doğu ve güney batıya 
bakan çatısına FV eklenmesi 

Güneş 
Enerjisi İle 
Sıcak Su 
Sistemi 
(GES) 

S.5 

Konutun sıcak su 
ihtiyacı kombi ile 
doğalgaz kullanılarak 
sağlanmakta 

Konuta güneş enerjisi sisteminin 
eklenmesi 

Toprak 
Kaynaklı Isı 
Pompası 
(TKIP) 

S.6 

Konut ısıtma ihtiyacını 
doğalgaz kullanan 
kombi ile 
sağlamaktadır 
Kaynaklı Isı Pompası 
bulunmamaktadır 

Konuta ısıtma ihtiyacını karşılamak 
için TKIP eklenmesi 

 
2.5 Ekonomik Analiz 
 
Senaryoların geri ödeme sürelerinin hesaplanması için ilk olarak mevcut yapıların ve kullanılması 
öngörülen yapıların mali değeri firmalardan talep edilmiştir. Konutta enerji tüketim ölçümleri 2013 
yılının sonunda tamamlanmıştır. Bu sebeple firmalardan fiyat teklifleri 2014 yılında alınmıştır. 
Firmalardan alınan tekliflerden uygun görülen teklifler baz alınarak senaryonun maliyet değeri elde 
edilmiştir. Uygulanması öngörülen senaryolardan pencere camı ve dış duvar yalıtımının iyileştirilmesi 
senaryoları konutta halihazırda bulunan senaryolardır. Konutun ısıtma talebi mevcut pencere camı ve 
dış duvar yalıtımı ile hesaplanmıştır. Bu sebeple bu senaryolarda, senaryo maliyetinden mevcut 
yapının maliyeti çıkarılarak senaryo maliyeti elde edilmiştir. Senaryoda kullanılması öngörülen yapı ile 
konutta mevcut olan yapının şu anki maliyeti ve iki durumda tüketilen enerji miktarları göz önüne 
alınarak Geri Ödeme Süresi (GÖS) hesaplanmıştır. GÖS’nin hesaplanması için öncelikle yıllık Net 
Nakit Akışı (NNA) hesaplanmalıdır. Yıllık NNA (6) eşitliği ile hesaplanmıştır. 
 

 

(6) 
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Bu eşitlikte; 
 

 :Belirli bir yılda yapısal iyileştirme senaryosu için net nakit akışı, TL/yıl 
j :Yıl 
yi :Yapısal iyileştirme senaryosu 
OYYET :Orijinal yapı ile yıllık enerji tüketim maliyeti, TL/yıl 
SYYET :Senaryolu yapı ile yıllık enerji tüketim maliyeti, TL/yıl 
 
GÖS’nin hesaplanmasında gelecek yılların elektrik ve doğalgaz fiyat bilgisi gerekmektedir. Son sekiz 
yıla ait elektriğin ve son on yıla ait doğalgazın konutlara satış fiyatı verileri temin edilmiştir ( [42], [43], 
[44]). Bu şekillerde verilerin eğim çizgisi denklemi kullanılarak önümüzdeki yıllara ait elektrik ve 
doğalgaz fiyat verisi tahmini de yapılmıştır. Faiz değerinin yıllar bazında sabit kalması durumunda [94] 
Net Bugünkü Değeri (NBD) (7) eşitliği ile hesaplanabilir. 
 

 
 

(7) 

 
Bu eşitlikte; 
 
NBD :Net Bugünkü Değer, TL 
NNAj :Belirli bir yılda net nakit akışı, TL/yıl 
nf :Nominal faiz  
j :Yıl 
N :Sistemin işletim süresi, yıl 
 
NBD’nin pozitif değer almasını sağlayan en düşük j değeri, Geri Ödeme Süresi (GÖS) olarak 
tanımlanır [94].  
 
 
2.6 Konutun Enerji Kimlik Belgesinin Belirlenmesi 
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde Birincil Enerji Tüketimlerine Göre Enerji Sınıfı (EP) ve 
Nihai Enerji Tüketimlerine Göre Sera Gazı Salım Sınıfı (SEG) değerleri mevcuttur [45]. Bu veriler 
kullanılarak, 2013 yılı enerji tüketimi belirlenen konutun enerji sınıfı ve sera gazı salım sınıfı 
belirlenmiştir. Daha sonra uygulanacak senaryolar sonucunda her senaryo için konutun yeni enerji 
sınıfı ve sera gazı salım sınıfı belirlenmiştir. 
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yer alan Türkiye’de ısıtma bölgelerine göre konutların 
referans enerji tüketimi yer almaktadır ve Ankara 3. Isıtma Bölgesi’nde yer almaktadır [46]. Bu 
durumda Ankara’da müstakil konutlarda referans enerji tüketimi (RG) 285 kWh/m2-yıl olmaktadır. Bu 
RG değerleri kullanılarak Ankara’da bulunan müstakil konutlar için her enerji sınıfında bulunan 
konutların enerji tüketim değerinin değiştiği aralık hesaplanmıştır  
 
Ankara’da müstakil konutlar için referans sera gazı salımı (SRG) 47 kg-CO2/m²-yıl olmaktadır [45]. Bu 
SRG değeri kullanılarak Ankara’da bulunan müstakil konutlar için her enerji sınıfında bulunan 
konutların sera gazı salım değerinin değiştiği aralık hesaplanmış. 
 
2.7 Senaryo Sonuçlarının Genelleştirilmesi 
 
Ankara’da 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bulunan konutlardan her enerji 
sınıfında bulunan konut sayısı Çevre ve Şehircilik bakanlığından sözlü görüşme ile temin edilmiştir. Bu 
veriler ve Ankara’da EKB’si bulunan binaların miktarı hesaplanmıştır. TUIK istatistiklerine göre 2005 
yılından itibaren Ankara’da tamamen veya kısmen biten bir daireli müstakil yeni ve ilave yapıların 
yüzölçümü 4.102.123 m2’dir. Bu alanın hesaplana enerji sınıfı oranı ile çarpılması her sınıf için toplam 
alan hesaplanmıştır. 

 Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 



  _____________________ 747 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Daha sonra her senaryo için elde edilen enerji kazancı konutun toplam alanına bölünerek her senaryo 
için metre kare başına yıllık enerji kazancı hesaplanmıştır. Bu veriler kullanılarak, 2005 yılından sonra 
yapılan bir daireli binalardan model konut ile aynı enerji sınıfına sahip olan konutlara uygun görülen 
senaryoların uygulandığı varsayılmıştır. Konutun enerji sınıfı ile aynı enerji sınıfında olan toplam bir 
daireli bina alanı, metre kare başına enerji tasarrufu ile çarpılmıştır. Böylece senaryoların Ankara ilinde 
bulunan model konut ile aynı enerji sınıfında olan bir daireli müstakil konutlara uygulanması ile elde 
edinilebilecek toplam enerji tasarrufu ve CO2 salımındaki azalma hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
3 SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
2013 yılı saatlik iklim verileri kullanılarak yapılan simülasyon sonuçlarına göre ESP-r’ın konut için yıllık 
ısıtma talebi tahmini toplam 141 GJ/yıl olarak hesaplanmıştır. Konutun ısıtma alanının 500 m2 olması 
sebebi ile 2013 yılının ısıtma eşiği 18°C varsayılarak 63.992 derece saat IDS değeri (2563 derece 
gün) için ısıtma alanı başına ısıtma talebi 0,28 GJ/yıl-m2 olarak hesaplanmıştır. Konutun 141 GJ/yıl 
ısıtma talebinin doğalgaz tüketim eşdeğeri, %92 verim ile çalışan kombi kullanılması durumunda 3.998 
m3/yıl olarak hesaplanmıştır. 2013 yılı ortalama doğalgaz fiyatı [44] göz önüne alındığında konutun 
2013 yılında ısıtma amaçlı doğalgaz gideri 4.272 TL/yıl, ısıtma amaçlı doğalgaz tüketiminden 
kaynaklanan CO2 salımı 8.583 kg-CO2/yıl olarak hesaplanmıştır. Doğalgaz tüketiminin 2013 yılı 
süresinde ölçülmesi ile konutta toplam 6.729 m3 doğalgaz tüketildiği görülmüştür. Bu tüketim içerisinde 
yılda 135 m3 doğalgaz yemek pişirme, 2.045 m3 doğalgaz sıcak su temin etme, 4.549 m3 doğalgaz ise 
ısıtma amacı ile kullanıldığı hesaplanmıştır. 2013 yılı için ESP-r simülasyon sonuçlarından elde edilen 
ve aynı yılda ölçülen günlük ısıtma amaçlı doğalgaz tüketimi Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. ESP-r tarafından 2013 yılı için tahmin edilen ve aynı yılda ölçülen günlük ısıtma talepleri, 
m3/gün 

 
Şekil 1’de görüldüğü gibi ilkbahar-yaz ve yaz-sonbahar geçiş ayları olan Nisan ve Ekim aylarında, 
hane halkının iklim koşullarına bağlı olarak tahmin edilenden fazla enerji tüketmesi sebebi ile ısıtma 
amaçlı ölçülen doğalgaz tüketimi ESP-r tahmininden yüksek olmuştur. 
 
ESP-r programı tarafından tahmin edilen konutun saatlik ısıtma talebinin DG eşdeğeri, ısıtma 
sisteminin çalıştırıldığı üç mevsim için talebin saatlik ortalaması alınarak elde edilmiştir. Isıtma sistemi 
kış mevsiminde Aralık, Ocak, Şubat; ilkbahar mevsiminde Mart, Nisan; sonbahar mevsiminde ise 
Ekim, Kasım aylarında çalıştırılmaktadır. Isıtma sisteminin çalıştırıldığı mevsimlerde günün her saati 
için ortalama ısıtma talebi tahmininin DG eşdeğerinin sıcaklıkla değişimi Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. Kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ESP-r tarafından tahmin edilen ısıtma talebinin DG 

eşdeğerinin dış ortam sıcaklığı ile değişimi 
 
Şekil 2’de görüldüğü gibi ısıtma amaçlı doğalgaz tüketimi kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde 
sıcaklıkla ters orantılı olarak değişmektedir. Buna ek olarak, ilkbaharda ortalama sıcaklığın sonbahara 
kıyasla daha düşük ve dolayısıyla ısıtma talebinin sonbahar kıyasla daha yüksek olduğu 
görülmektedir.  
 
2013 yılı toplam IDG değeri 2013 yılının normalden daha ılıman geçmesi sebebi ile normal iklim verisi 
IDG değerinden daha düşüktür ve dolayısıyla 2013 yılı ısıtma talebi normalden daha düşük olarak 
tahmin edilmiştir. Bu sebeple, senaryoların ortalama bir yılı göstermesi amacı ile senaryolar normal 
iklim verisi kullanılarak yapılmıştır. Normal iklim verisi kullanılarak yapılan simülasyon sonuçlarına göre 
konutun ısıtma talebi 182 GJ/yıl olarak tahmin edilmiştir. Uygulanan bütün senaryoların yıllık enerji 
kazanç değerleri, maliyeti, geri ödeme süresi (GÖS) ve bu senaryo ile elde edinilecek CO2 salımındaki 
azalma miktarları Tablo 2’de verilmiştir.  
 
Tablo 2. Yapısal senaryoların enerji kazançları 
 

Senaryo 
Kodu 

Senaryo 
Açıklaması 

Senaryo ile elde 
edilen enerji 

kazancı, GJ/yıl 

Senaryo ile elde 
edilen enerji 
kazancı, % 

Yatırım 
Maliyeti, 

TL 

GÖS, 
yıl 

CO
2
 

Azalması, 
kg/yıl 

S.1-a Pencere 
Camı 

22 12 5.599 1 1.342 
S.1-b 27 15 8.614 5 1.646 
S.2-a 

Yalıtım 

2 1 3.670 23 122 
S.2-b 4 2 9.102 >40 244 
S.2-c 5 3 11.065 >40 305 
S.2-d 51 28 5.928 4 3.110 

S.3 Cam + 
Yalıtım 84 46 25.607 8 5.122 

S.4 FVP 30 53 48.944 27 3.725 
S.5 GES 49 68 10.000 8 2.993 
S.6 TKIP 126 69 44.000 >40 4.207 

 
Tablo 2’de görüldüğü üzere en düşük GÖS S.1-a ve S.1-b kodlu senaryolarda elde edilmiştir ve bu 
senaryolarda elde edilen enerji tasarrufu %12 ve %15’dir. Bu sebeple bu senaryoların hem binaların 
iyileştirilmesinde hem de yeni yapılan binalarda kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
Konutta hâlihazırda dış duvar yalıtımı bulunmaktadır. Dış duvar yalıtımının 10 mm arttırılması olan 
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S.2-a kodlu senaryoda GÖS 23 yıldır. GÖS’nin oldukça yüksek olması sebebi ile dış duvarda 
hâlihazırda kullanılan yalıtım kalınlığının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Dış duvarda, mevcut 
malzeme ile aynı kalınlıkta fakat Isıl İletkenlik Katsayısı (k=0,035 W/mK) daha düşük olan Foamboard 
2500 P (XPS) yalıtım malzemesi kullanılması durumunda (S.2-b (80 mm) ve S.2-c (90 mm) kodlu 
senaryolar) ise, maliyetin yüksek olması sebebi ile GÖS 40 yıldan yüksek çıkmıştır. Bu sebeple 
hâlihazırda dış duvarda kullanılan yalıtım malzemesinin yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
S.2-d kodlu senaryoda, konutta çatı yalıtımı hâlihazırda olmaması sebebi ile çatıya uygulanan yalıtım 
% 28 enerji tasarrufu sağlamıştır ve maliyetin çok yüksek olmaması sebebi ile GÖS dört yıl olarak 
hesaplanmıştır. Bu sebeple çatı yalıtımının oldukça yüksek enerji tasarrufu sağladığı ve ekonomik 
olarak uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır. S.3 kodlu senaryoda ise (S.1-b, S.2-c ve S.2-d’nin 
birlikte uygulanması senaryosu) maliyetinin yüksek olmasına rağmen elde edilen enerji tasarrufunun 
%46 olması sebebi ile GÖS yedi yıldır. Bu durumda uygulanması en çok tercih edilebilecek olan 
yapısal iyileştirme senaryosunun S.3 kodlu senaryo olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Konutta güney doğu ve güney batıya bakan çatıya FVP eklenmesi ile yıllık elektrik üretimi, ESP-r bina 
enerji simülasyon programında modellenmiştir. ABDEB tarafından oluşturulan Ankara için normal iklim 
verisi kullanılarak yapılan simülasyon sonuçlarına göre yıllık 7.375 kWh, 2013 iklim verisi kullanılarak 
yapılan simülasyon sonuçlarına göre ise yıllık 8.483 kWh elektrik üretileceği tahmin edilmiştir. 2013 yılı 
için ölçülen yıllık elektrik tüketimi 15.702 kWh’dir. FVP sisteminde bulunan aküler ile fazla elektrik 
depolanıp ertesi gün kullanılabilmektedir. Bu durumda, elektrik tüketiminden fazla elektrik üretildiği 
günler aküde depolanan elektriğin bir sonraki gün kullanıldığı varsayılmış ve konutun şebekeden satın 
alması gereken elektrik miktarı 7.354 kWh/yıl olarak hesaplanmıştır. 
 
Konutta Güneş Enerjisi Sistemi (GES) bulunmamakta ve sıcak su ihtiyacı doğalgaz ile çalışan kombi 
ile sağlanmaktadır. Konutun bir yıl süresince doğalgaz tüketimi günlük olarak ölçülmüş ve bu 
tüketimde sıcak su temini için tüketilen doğalgaz miktarı hesaplanmıştır. Konutun günlük sıcak su 
tüketimi ortalama 1.203 kg/gün olarak hesaplanmıştır. Konutta yedi kişinin ikamet etmesi sebebi ile 
kişi başı sıcak su tüketimi 172 kg/gün-kişi olarak hesaplanmıştır. Yüksek gelir grubunda bulunan 
konutlarda günlük kişi başı sıcak su tüketiminin 100-150 litre arasında değişmesi sebebi ile bu değerin 
normal olduğu kabul edilmiştir [47]. Daha sonra sıcak su temini için tüketilen yıllık enerji miktarı 
hesaplanmış ve 2.045 m3/yıl (72 GJ/yıl) olarak bulunmuştur. Güneşten temin edilen ve sıcak su temin 
etme amacı ile kullanılabilecek net güneş enerjisi ise 2013 radyasyon verisi ile 60 GJ/yıl olarak 
hesaplanmıştır. İhtiyaç fazlası enerji ise GES’de depolanamaması sebebi ile GES konutun sıcak su 
temin etme amaçlı enerji talebinin % 68’ini (49 GJ/yıl) karşılayabilmiştir. 
 
Ankara için normal iklim verisi ile yapılan ESP-r simülasyon sonuçlarına göre konutun ısıtma amacı ile 
enerji talebi 182 GJ/yıl olarak tahmin edilmiştir. ESP-r’da oluşturulan modelde konutun ısıtma 
ihtiyacının TKIP ile karşılanması durumunda TKIP’nın elektrik tüketim eşdeğeri 56 GJ/yıl (15.485 
kWh/yıl) olarak hesaplanmıştır. Bu sebeple, konutun ısıtma ihtiyacının TKIP ile sağlanması 
durumunda 126 GJ/yıl (% 69) enerji tasarruf edildiği görülmüştür. Konutun mevcut ısıtma talebi 
doğalgaz ile sağlanmakta, TKIP uygulanması durumunda ise ihtiyaç duyulan enerji elektrik ile 
sağlanmaktadır. Bu sebeple TKIP senaryosunda GÖS hesaplanırken hem doğalgaz hem de elektrik 
fiyat tahminlerinin kullanılması gerekmektedir. Konutun ısıtma talebinin tamamını doğalgaz ile 
karşılamak, kısmen elektrik enerjisi kullanan TKIP ile karşılamaya kıyasla daha pahalıdır. Fakat 
aradaki fiyat farkının az olması ve TKIP sisteminin çok pahalı olması sebebi ile TKIP sisteminin GÖS 
40 yıldan fazla olmaktadır. Bu sebepten konutta TKIP kullanılmasının uygun olmayacağı sonucuna 
varılmıştır.  
 
Konutun ölçülen yıllık elektrik tüketimi 15.702 kWh’dir. Ölçülen yıllık doğalgaz tüketimi ise 6.729 m3’dür 
(65.807 kWh/yıl) . Bu durumda konutta toplam 81.509 kWh/yıl enerji tüketilmektedir. 500 m2 ısıtılan 
alana sahip olan konutun EP değeri 163 kWh/m2-yıl’dır ve konut B enerji sınıfındadır. Konutun CO2 
salım miktarı 21.452 kg-CO2/yıl olarak hesaplanmıştır. Bu durumda konutun SEG değeri 43 kg-
CO2/m2-yıl’dır ve konut C sera gazı salım sınıfındadır. Senaryoların uygulanması ile konutun yeni 
enerji tüketim ve enerji sınıfı değerleri Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3. Senaryoların uygulanması ile konutun enerji tüketim ve enerji sınıfı değerleri 

Senaryo Senaryo 
Kodu 

Senaryo ile EP 
Değeri, 

kWh/m2-yıl 

Senaryo ile 
Enerji Sınıfı 

Senaryo ile SEG 
Değeri, kg-
CO2/m2-yıl 

Senaryo ile 
Sera Gazı 

Salım Sınıfı 

Pencere Camı 
Tipi 

S.1-a 151 B 40 C 
S.1-b 148 B 40 C 

Yalıtım 

S.2-a 162 B 43 C 
S.2-b 161 B 42 C 
S.2-c 160 B 42 C 
S.2-d 135 B 37 B 

Cam+Yalıtım S.3 116 B 33 B 
FVP S.4 148 B 36 B 

Güneş Enerjisi ile 
Sıcak Su S.5 136 B 37 B 

TKIP S.6 62 A 37 B 
 
Tablo 3’de görüldüğü gibi Konutta S.6 (TKIP senaryosu) kodlu senaryonun uygulanması durumunda 
konutun enerji sınıfı B’den A’ya yükselebilecektir. S.2-d, S.3, S.4, S.5 ve S.6 kodlu senaryoların 
uygulanması ile ise konutun sera gazı salım sınıfını C’den B’ye yükseltebilecektir. 
 
Ankara’da 2005 yılından itibaren yapılan bir daireli toplam bina alanının bina enerji sınıfı bazında 
dağılımı ’de verilmiştir. Mevcut konutun B enerji sınıfında olduğu tespit edilmiştir. Bu sebepten, 2005 
yılından itibaren yapılan bir daireli müstakil B enerji sınıfındaki binalara senaryoların uygulanması ile 
elde edinilecek enerji tasarrufu ve CO2 salımındaki azalma Tablo 4 ’da verilmiştir.  
 
Tablo 4. Senaryoların Ankara’da 2005 yılından itibaren yapılan B enerji sınıfı müstakil konutlara 
uygulanması ile elde edilen enerji tasarrufu ve CO2 salımında azalma 

Senaryo No Enerji Tasarrufu, GJ/yıl 
CO2 Salımında Azalma Miktarı,Ton 

CO2/yıl 
S.1-a 69.966 4.266 
S.1-b 85.868 5.236 
S.2-a 6.361 388 
S.2-b 12.721 776 
S.2-c 15.901 970 
S.2-d 162.195 9.890 
S.3 267.144 16.290 
S.4 95.576 11.841 
S.5 156.081 9.518 
S.6 358.472 9.717 

 
Enerji tasarrufunun yüksek, GÖS ve maliyetinin düşük olması sebebi ile uygulanabilir bulunan S.3 
(Yapısal iyileştirme senaryolarının birlikte uygulanması senaryosu) ve S.5 (GES) kodlu senaryoların 
Ankara’da 2005’den sonra inşa edilen B enerji sınıfındaki müstakil konutlara uygulanması ile elde 
edilen enerji tasarrufunun 423.225 GJ olduğu Tablo 4’de görülmektedir. Elde edinilecek enerji 
tasarrufunun doğalgaz eşdeğeri 11 milyon m3/yıl’dır. Bu tasarruf ile Çankırı ilinin yıllık doğalgaz 
talebinin tamamına yakını, Trabzon ilinin ise tamamı karşılanabilmektedir (2013 yılı Çankırı DG 
tüketimi 14 milyon m3, Trabzon DG tüketimi 11 milyon m3 [48]). 
 
Aynı zamanda S.3 ve S.5 kodlu senaryoların Ankara’da 2005’den sonra inşa edilen B enerji sınıfındaki 
müstakil konutlara uygulanması ile elde edilen CO2 salımındaki azalma toplamda 25.808 ton-CO2/yıl 
olarak hesaplanmıştır. Bu miktar, 0,55 verimle günde 10 saat çalışan DG ısıl değeri 10.6 kWh/m3 olan 
18 MW’lık bir santralin CO2 salımına eşdeğerdir.  
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4 SONUÇ 
 
Bu çalışmada Ankara Beytepe’de bulunan müstakil bir model konut olarak seçilmiş, bina enerji 
simülasyon yazılımı ortamında konutun ısıtma enerjisi talebi modeli oluşturularak saatlik ısıtma talebi 
2013 yılı iklim verisi kullanılarak 141 GJ/yıl olarak, bu tüketimin doğalgaz eşdeğeri 3.998 m3/yıl olarak 
hesaplanmıştır. Daha sonra modele fiziksel yapıda iyileştirmeler içeren ve enerji talebinin yenilenebilir 
enerji kaynakları ile sağlandığı senaryolar uygulanmıştır. Konutun fiziksel yapısında iyileştirme 
yapılmasını öngören senaryolardan olan pencerelerin ısı geçiriminin azaltıldığı senaryolarda yılda 22 
GJ (%12) ile 27 GJ (%15) arasında enerji tasarrufu sağlanacağı görülmüştür. Konutun dış duvarının 
izolasyonunun iyileştirildiği senaryolarda yılda 2 GJ (%1) ile 5 GJ (%3) arasında enerji tasarrufu 
edilebileceği hesaplanmıştır. Konutun çatısına yalıtım eklenmesi ise de yılda 51 GJ (%28) enerji 
tasarrufu elde edilebileceği hesaplanmıştır. Son olarak, pencere, duvar ve çatı senaryolarının birlikte 
kullanılması ile yılda 84 GJ (%46) enerji tasarrufu elde edilebileceği hesaplanmıştır. 
 
FVP senaryosunda, konutun çatısına FVP eklenmesi bina enerji simülasyon yazılımı ortamında 
modellenerek panelin elektrik üretim tahmini hesaplanmış, eklenen FVP ile konutun elektrik ihtiyacının 
% 53’ü karşılanabileceği ortaya çıkmıştır. FVP senaryosunun GÖS’nin farklı tarife ve faiz tahminleri ile 
19-40 yıl arasında değişebileceği görülmektedir. FVP’in Türkiye’de pahalı olması sebebi ile İç Anadolu 
iklimi için GÖS oldukça yüksek hesaplanmıştır. Bu sebeple elektrik ihtiyacının şebekeden 
sağlanabileceği bölgelerde İç Anadolu iklimi için FVP kullanılmasının uygun olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Konutta GES kullanılması senaryosunda yapılan hesaplamalara göre konutta sıcak su 
temin etmek amaçlı enerji tüketiminde %68 tasarrufu sağlanacağı görülmüştür. GES’in GÖS’nin kısa 
(8 yıl) olması ile de GES’in konutta uygulanmasının makul olacağı sonucuna varılmıştır. Konutun 
ısıtma ihtiyacını TKIP ile karşılaması senaryosu bina enerji simülasyon yazılımı ortamında 
modellenmiştir. Konutun ısıtma ihtiyacının TKIP karşılanması durumunda %69 enerji tasarrufu elde 
edildiği görülmüştür. TKIP’nın yatırım maliyeti oldukça yüksektir ve sistem çalışırken yüksek miktarda 
elektrik kullanmaktadır. Bu sebeple sistemin GÖS 40 yıldan fazla çıkmıştır. Bu sebeple konutta TKIP 
kullanılması tercih edilmemiştir.  
 
Modele senaryoların uygulanmasından sonra konutun enerji sınıfı ve sera gazı salım sınıfı 
belirlenmiştir. Hesaplamalar sonucunda konutun EP değeri 163 kWh/m2-yıl olarak belirlendiğinden 
konut B enerji sınıfındadır. Benzer şekilde sera gazı salım değerine bağlı olarak konutun SEG değeri 
43 kg-CO2/m2yıl’dır ve sera gazı salım sınıfı C’dir. Yapılan analizler sonucunda yapılması uygun 
bulunan S.3 (yapısal iyileştirme senaryolarının birlikte uygulanması senaryosu) ve S.5 (GESIS) kodlu 
senaryoların Ankara’da 2005’den sonra inşa edilen B enerji sınıfındaki müstakil konutlara uygulanması 
ile elde edilebilecek enerji tasarrufu 423,225 GJ/yıl, enerji tasarrufunun doğalgaz eşdeğeri 11 milyon 
m3/yıl’dır. S.3 ve S.5 kodlu senaryoların Ankara’da 2005’den sonra inşa edilen B enerji sınıfındaki 
müstakil konutlara uygulanması ile elde edilebilecek CO2 salımındaki azalma 25,808 ton-CO2/yıl 
olarak hesaplanmıştır.  
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elektrik üretiminin çevresel etkilerinin belirlenmesi, konut nihai enerji tüketiminin modellenmesi, ve kısa 
ve uzun dönem elektrik talebinin modellenmesidir. 
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ÖZET 
 
İstanbul Küçükyalı’da bulunan bir üniversite kampüs binası için doğal gaz ve elektrik faturalarına göre 
3 yıllık enerji tüketim değerleri ve gerekli maliyet bilgileri alınarak bu kampüsteki binaların enerji etüdü 
yapılmıştır. Bunun için kampüsteki binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemleri ve bunlarla ile 
ilgili enerji tüketim değerleri incelenmiştir. Binaların mevcut yalıtımsız durumdaki hali için ölçüm ve 
hesaplamalar yapılmış; daha sonra 01.04.2010 tarih 27539 sayılı RG de yayınlanan Bina Enerji 
Performans Yönetmeliği ve TS825 standartlına göre yalıtım yapılması önerilmiş; buna uygun olarak 
hesaplar yenilenmiş; kampüste revizyonla sağlanabilecek enerji tasarrufu için inceleme ve 
değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan çalışma finansal yöntemler işliğin da tablolara yardımıyla 
hesaplandı. Ekonomik analiz verileri karar sürecine etkileri irdelendi. Önerilen verimlilik artırıcı 
projelerin Hesaplanmış; yapılacak yatırımların basit geri ödeme süreleri ve iç-karlılık değerleri ayrıca 
belirlenmiş ve gerekli karşılaştırmalar yapılmıştır. Kampüs için mevcut durumda yıllık enerji 
kullanımının 250 TEP`den az olduğu; fakat kapalı alanının 10.000 m2 den fazla olduğu tespit 
edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bina Enerji Performansı; Enerji Etüdü; Verimliliği Arttırıcı Proje (VAP); Enerji 
Verimliliği, Bina enerji performansı, Finansal analiz  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy Audit study of an University campus building at İstanbul Kucukyali is established by evaluating 
the natural gas and electricity bills and 3 years of energy consumption data and the required costs. 
The heating, cooling, illumination systems and the related energy conspumtion rates are investigated 
in this study. Measurement and calculations of the current uninsulated state of the campus buildings 
are accomplished. Required insulation with respect to TS825 standard and the 01.04.2010 dated 
Building Energy Performance Regulation was advised  and the recomputings were done accordingly; 
investigations and evaluations on the the energy savings rates which can be provided with revisions 
were analyzed. The required investment costs are calculated by reevaluating the fuel and electricity 
consumption values for the conditions of utilization of variable frequency drivers, energy efficient 
systems for the illumination systems and the other efficiency oriented approaches; then CO2  
emissions rates for the both conditions are compared; annual energy savings rates computed for each 
of specific consumptions per m2  and m3  utilization spaces; the payback period of the required 
investments and in house profitability rates are also computed and also required comparisons are 
conducted. It is established that the annual energy consumption of the campus buildings without the 
revisions are less than 250 TEP; however the inner-space-area is larger than 10.000m2. 
 
Key Words: Building Energy Performance; Energy Audit; Energy Saving Project; Energy Efficiency, 
Financial Analysis 
 
 

Financial Analysis of a Energy Audit for a University Campus Building and Investment Decision Process 
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1. GİRİŞ 
 
Bu çalışmada, İstanbul Küçükyalı’da bulunan bir üniversite kampüsüne ait binaların 2009, 2010 ve 
2011 yıllarına ait enerji tüketim değerleri ilgili kayıtlardan alınmış ve kampüs binalarındaki ekipmanlar 
incelenerek enerji verimliliği konusunda fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Binaların enerji tüketim bilgileri 
özet olarak verilerek, özellikle tüketim ve maliyet bilgileri grafik ve tablolarla desteklenmiştir. Ayrıca; 
çalışmanın amacı, kapsamı, hangi tarihler arasında yapıldığı, çalışma yapılan alanlar ve bu 
alanlardaki bulgular ve öneriler, üst yönetime de sunulacak şekilde kısa ve öz, aynı zamanda gerekli 
yerlerde de detaylı olarak verilmiştir. Bu kampüste enerji etüdü kapsamında, binalardaki ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ve ilgili enerji tüketimleri incelenmiştir. Bu 
sistemlerdeki enerji tasarrufu ve enerji verimliliği açısından inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. 
Kampüsteki binaların 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait enerji tüketimleri ve maliyet değerlerinin, 
üniversite idaresince tutulmuş kayıtlarla ve ayrıca dağıtım şirketlerinden alınan dökümlerle tespitleri 
yapılmıştır. Tüketim bilgileri ışığında, aylık analizler yapılarak tablolar ve grafiklere işlenmiştir. İstanbul-
Küçükyalı’da bulunan üniversite kampüsündeki sınıflar, laboratuvarlar, spor salonu, yemekhane, 
sosyal tesisler, idari bina gibi birimlerin yalıtımsız mevcut durumundaki ölçüm ve hesaplamalar 
yapılmıştır.  
 
1.1.  Çalışmanın Amacı  
 
Bu bildiri kapsamındaki enerji etüt çalışması için eğitim kurumunun enerji tüketim bilgileri kurum 
kayıtlarından alınmıştır. Kurumdaki birim alan ve birim hacım için harcanan özgül enerji miktarı 
değerleri hesaplanmıştır. Özgül enerji tüketim değerlerini düşürmek için de  çalışma yapılmıştır. 
Kurumun enerji tüketiminin ağırlıklı olarak doğalgaz ve elektrik olduğu görülmüştür. Doğalgaz 
ısıtmada, elektrik ise aydınlatma, ısıtmada, kontrol ve sirkülasyon sisteminde, soğutmada ve büro 
makinelerinde kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinin toplam maliyeti doğalgaz maliyetinden çok yüksek 
çıkmış; bunun nedeni ise klima sistem elektriğin birincil enerji olmaması nedenidir. Bu fizibilite 
çalışmasında ek enerji kazancı olabilecek yerler için detaylı analiz ve hesaplar verilmektedir. Fizibilite 
raporunda dış cephe izolasyonu yapılarak ısıtmada yakıt maliyetini azaltmak; kazanların baca 
gazından yararlanarak, kazan verimini artırmak için çalışmalar yapılmıştır. Bina yapısı eski 
olduğundan ısıl izolasyon hesaplarının TS825’in son versiyonuna göre yapılmadığı görülmüş; detaylı 
etüt raporunda ise dış cephe izolasyonu TS825’e uygun olarak proje uygulaması yapılmıştır. Bu 
uygulama ile elde edilecek ek kazancın düşük çıktığı gözlemlenmiş; ilave olarak kazan verimini 
arttırmak için baca gazı atık ısısından yararlanarak kazan giriş suyu sıcaklığını arttıracak ekonomizer 
koyulmasına karar verilmiş; bu konudaki maliyetler için optimizasyon çalışması yapılmıştır. Dış cephe 
izolasyonu yapılırken maliyetler ve kazançlar dikkate alınarak bütçe oluşturulmuş; bu bütçede gelir ile 
gider arasındaki karşılaştırma ile en iyi optimum çözüm hesaplanarak en ideal yalıtım kalınlığı 
bulunmaya çalışılmıştır. Kazan verimini yükseltmek için kazan çıkışına ekonomizer konularak baca 
gazı atık ısıdan yararlanılması ile ilgili maliyet-fayda detayları da etüt raporunda belirtilmiştir. 
Ekonomizer baca gazı sıcaklığını düşürerek kazana giren dönüş suyu sıcaklığını yükseltir; böylece 
kazan aynı yakıtla daha çok ısı vermiş olur. Kazan ile baca arasında ekonomizer için yeterli mesafe 
olduğu görüldüğünden ayrıca ek bir inşaat işine gerek olmadığı görülmüş; sadece ekonomizerlerin 
sipariş edilmesi; baca ile kazan bağlantısı sökülmesi; gerekli tadilatların yapılması ve ekonomizerlerin 
montajının yapılması bu iş için gerekli uygulama projesindeki iş kalemleri olmaktadır.    
 
Yapılan etüt çalışması sonucunda bu kampüste enerji verimliği çalışması sonucunda elde edilecek 
kazançlar ve yapılacak yatırım değerleri gibi bilgiler Tablo.1-2-3’te verilmiştir. 
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Tablo 1. Elde Edilecek Kazanç, Yatırım ve Geri Ödeme Süreleri 
 

GENEL BULGULAR 

Önlemler Enerji 
Türü 

Tasarruf Miktarı 
CO2 

Azalma 
Miktarı 

Yatırım 
Maliyeti 

Geri 
Ödeme 
Süresi 

Uygulama 
Planı 

Miktar Orjinal 
Birim TEP/YIL TL/Yıl Ton/YIL TL/Yıl Yıl  

DIŞ CEPHE 
İZOLASYON D.G 16.984,00 Sm³ 14,01 14.437 31,76 67.855 4,70 U.V 

KAZAN 
ÇIKIŞINA 

EKONOMİZER 
KOYULMASI 

D.G 1.567,23 Sm³ 1,30 1.332 2,93 5.850 4,39 U.V. 

TOPLAM    15,31 15.769 34,69 73.705   K.V: Kısa Vade, O.V: Orta Vade, U.V: Uzun Vade 
 
 
Tablo 2. Dış Cephe İzolasyonu için Tasarruf Oranı  
 

Tasarruf Oranı Mevcut Durum Tasarruf Miktarı Kazanç 
Oranı 

Toplam Tasarruf    
                                              

DIŞ CEPHE 
       İZOLASYON 

 
Orjina
l 
Birim 

TEP/Yıl TL/Yıl TEP/Yıl TL/Yıl Oran 
 % 

Isı Sm3 47,19 56.672 14,10 14,437 0,30 

Elektrik kW 0,00 0   0 

        

 Toplam  47,19 56.672 14,10 56.734  
Toplam Harcama TL  67.855 

Toplam Geri 
Ödeme Süresi Yıl  4,70 

 
Tablo 3. Ekonomizer Koyulması için Tasarruf Oranı   
 

Tasarruf Oranı Mevcut Durum Tasarruf Miktarı Kazanç 
Oranı 

 
 

KAZAN ÇIKIŞINA 
EKONOMİZER 
KOYULMASI 

 
Orijina 
Birim TEP/Yıl TL/Yıl TEP/Yıl TL/Yıl Oranı  

Isı Sm3 47,19 56.672 1,30 1.332 0,02  
Elektrik kW 0,00 0   0  
        

 Toplam  47,19 56.672     
Toplam Harcama TL 5.850  

Toplam Geri Ödeme 
Süresi Yıl  4,39  
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2. EKONOMİK ANALİZİN AMACI 
 
Ekonomik analiz yönetiminde kararlar üst düzey yöneticiler tarafından alınır. İşletmede finans 
yöneticileri hazırladıkları projeleri hazırlayarak üst yönetime sunar; daha sonra üst yönetim projelerin 
güçlü, zayıf, yönleri ve risklerini değerlendirerek uygulamanın olup olmayacağına karar verir. Finans 
yöneticileri projeler için gerekli politikaları, işletmelerin fon yönetimi, piyasa şartları, yatırım değerine 
göre belirler ve finans yönetimi olarak işletmenin nakit giriş ve çıkışının karlılığa etkini belirleyen 
stratejiyi oluştururlar.   
 
Ekonomik analizi ilgilendiren bazı konular: 

 Yatırım projesinin olumlu, olumsuz tarafları analiz edilerek secim yapılması. 
  Mühendislik bölümünün mamulün üretim maliyetini düşürmek amacıyla yatırım için finansal 

yönetim kararlarının alınması. 
  Özelikle son zamanlarda enerji verimi ve enerjiden elde edilecek kazancından faydalanmak 

amacıyla yapılan yatırım kararlarıdır.  
  Diğer sebepler. 

 
Ekonomik analiz kararlar ile yatırımın risk analizi yapılarak, kar maksimizasyonu en yüksek olan proje 
seçilir. Proje seçiminde piyasanın ekonomik yapısı, ülkenin genel siyasi yapısı ve ülkenin politik riskleri 
de etkilidir. 
 
Aşağıdaki Şekil.1’de verimlilik artırıcı projenin karar akım şeması bilgilerinize sunuldu 
 

 
Şekil 1. Verimlilik Arttırıcı Proje Karar Akım Şeması  

 
2.1. Yatırım İçin Fon Kaynakları 
 
2.1.1. Yatırım İçin Fon Kaynakları  
 
Ekonomik analiz literatüründe temel olarak iki yatırım finansman yaklaşımı yer almaktadır; işletme 
yatırımlarını ya kendi hissedarlarının öz sermayesini kullanarak finanse edecek ya da banka gibi diğer 
finansal dış kaynaklar aracılığıyla finanse edecektir. Son birkaç senede yatırım projelerinin 
maliyetlerinin giderek artması ve tek bir finansman yaklaşımının neden olduğu risklerden kaçınmak 
için pek çok işletme her iki yaklaşımı da içerecek karma finansman yöntem ve modellerini 
benimsemeye başlamıştır (Wang ve Whyte, 2010). Dolayısıyla günümüzde bakıldığında işletmelerin 
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finansman yaklaşımları olarak öz kaynakla finansman, borçla finansman ve her ikisinin de eş zamanlı 
olarak yapıldığı karma finansman yaklaşımları karşımıza çıkmaktadır. 
 
İşletmelerde yatırım için ihtiyacı olan nakdi değerleri karşılamak için aşağıdaki fonlardan yararlanır. 
 
1. Dış kaynaklı yatırım fonları 
 a) Geri ödemeli olan fonlar.(Banka kredileri) 
 b) Teşvikli geri ödemesiz fonlar.  
 c) Kamu teşvikleri ve vergi muafiyetleri 
2. İşletmenin iç kaynak fonları ve öz sermaye ile yatırımı gerçekleştirmek.  
 
Yatırım fonların ister iç veya dış kaynaklı olsun nakdi paranın bize maliyeti var. Bu maliyete ıskonto 
oranı denir. 
 
2.2.  Yatırım Kararını etkileyen sebepler İçin Fon Kaynakları  
 
Üst düzey yöneticiler, kendilerine sunulan verimlilik artırıcı projeleri finansman yönünden analizinin 
yapıldığı gibi idari yönden de inceler. Ayrıca enerji projelerinde karar için risk analizi yapılmalı, kamu 
alanı veya piyasanın koşulları analiz yapılmalıdır 
 
Verimlilik artırıcı projelerin karar verme kriterleri: 

  Yatırımın harcana tutarına göre 
  Yapılacak yatırımın gerektirdiği enerji ve maddenin kıt olması  
  Yatırımın sağlayacağı yararın şekline göre  
  Yatırımın yapılacağı iş koluna (sektöre ) göre  
  Yatırımın gerekçesine göre 
  Üretim kapasitesine göre     

 
Projenin diğer projelerle etkileşimine göre yatırım şekilleri aşağıdaki gibidir:                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Bağımlı yatırımlar 
  Tamamlayıcı yatırımlar 
  İkame yatırımlar  
  Bileşik yatırımlar. 

 
 
 
 
3. VERİMLİLİK ARTIRICI ENERJİ PROJELERİNDE FİNANSAL VERİLER 
 
Verimlilik artırıcı enerji projelerinde finansal analiz için sayısal veriler aşağıda verilmiştir. Dış cephe 
izolasyonunun yönetmeliğe uygun projelendirilmesi için finansal analizler ömür boyu maliyet 
prensibine göre yapılmıştır; gerekli sonuç ve analiz değerleri aşağıda ilgili tablolarda verilmektedir. 
 
3.1. Bina Mantolama için Finansal Veriler ve Yatırım Kararları 
 
Dış cephe mantolama 2011 yılında alınan teklife göre  67.855 ₺ 
Yıllık Elde edilecek kazanç                                            14.437 ₺ 
Yatırımın hurda değeri                                                     0,00 ₺ 
Projenin ömrü                                                                   15 Yıl  
Projenin ıskonto oranı                                                     %11  
 
Verimlilik artırıcı projelerde karar vermek için en basit yöntem biri yapılan yatırımım basit geri ödeme 
süresini hesaplamaktır. Eğer yıllık faydaları eşit olması durumunda, aşağıdaki bağlantı kurulur. 
 
Geri Ödeme Süresi = Toplam Yatırım(Masraf) / Yıllık Fayda => 67.855 / 14.437 = 4,7 Yıl 
 
Basit geri ödeme süresine göre proje uygundur.  
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Verimlilik artırıcı proje (VAP) uygulaması ile elde edilecek kazanç bulşunmuş; daha sonra bu kazancın 
bu günkü değere indirgenme formülasyonuna göre ilgili değerler hesaplanmıştır. Gelecekte ki paranın 
bu günkü değerini hesaplarken   
 
Tablo 4. Ömür Boyu Maliyet Prensibine Göre Finansal Analiz Sonuçları 
 

Yatırımla ile İlgili Bilgiler  
Öz kaynak Miktarı  67.855 ₺  
Kredi Miktarı  0,00 ₺  
Hibe Miktarı   0,00    
Toplam Yatırım   67.855 ₺  
Kredi Faizi                              0,00 ₺  
Iskonto Oranı %11    
Yatırımın Ekonomik Ömrü    15 Yıl  

Yıllık Giderler  0,00   ₺/Yıl  

 
 İşletme 0,00 ₺  
 Bakım 0,00 ₺  
 Toplam 0,00 ₺  
Hurda Değeri   0,00 ₺  
Üretim Miktarı  0,00 Ton/Yıl  
Toplam Maliyet  67.855 ₺  
Ömür Boyu Maliyet Hesabi 0,00      
Sistemim İlk Satın Alma Maliyeti 59.650,00 ₺  
Sistemin Montaj ve İşletmeye Alma Maliyeti 8.205,00 ₺  
Sistemin Yenilenmesi Gerektiği de Sistemin Sökülme Maliyeti 0,00  ₺  
Sistemin Yıllık Enerji Tüketim  Maliyeti 0,00  ₺  
Sistemin Yıllık İşletme Maliyeti 0,00  ₺  
Sistemin Yıllık Bakım Maliyeti 0,00  ₺  
Sistemin Yıllık Arıza Nedeniyle Durma Maliyeti 0,00 ₺  
Sistemin Yıllık Çevreye Verdiği Zarar Maliyeti 0,00 ₺  
Sistemin Hurda Değeri 0,00 ₺  
Etkinlik Hesabı Saat  
Sistemin Çalışmaya Müsait Olduğu Süre 8640 Saat-Yıl  
Sistemin Çalışmaya Müsait Olamadığı Süre   -            Saat  
Sistemin İki Arızası Arasında Geçen Süre  -              Saat  
Sistemin İstenen Arızasız Çalışma Süresi 8640 Saat-Yıl  
Sistemin Arızasının Giderilme Süresi   -           Saat  

 

                                                               (1) 
formülü kullanılmaktadır. Bu formülde : 
P: Paranın Bugünkü Değeri ; S: n. yıldaki Paranın Değeri ; i=Faiz Oranı ; n=Yıl                olmaktadır.  
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Proje karar verme sürecinde diğer bir yöntem ise Net Bugünkü Değer yöntemidir. Bu yöntemde, Net 
Bugünkü Değer, Toplam Faydanın bugünkü değeri ile Toplam Masrafın bugünkü değeri arasındaki 
farktır ve aşağıdaki ifadeye göre hesaplanır:  
 
Net Bugünkü Değer = [(Toplam Faydanın Bu günkü değeri) + (Hurda Değerinin Bugünkü Değeri)] –  
                                    [Toplam Masrafın Bugünkü Değeri]   
 
Bu fark faydanın lehine ise proje olumlu (+Pozitif), aksi halde olumsuz (- Negatif ) olarak kabul edilir. 
 
Tablo 5. VAP sonucunda elde edilen kazançlar ve bugünkü değerleri 
 

PROJE UYGULAMASINDANDAN ELDE EDLECEK KAZANÇLAR 

YIL FAİZ KAZANÇ BUGÜNKÜ DEĞERE GÖRE KAZANÇ 

1 0,11 14.437 ₺ 14.437,21 ₺ 
2 0,11 14.437 ₺ 13.006,50 ₺ 
3 0,11 14.437 ₺ 11.717,56 ₺ 
4 0,11 14.437 ₺ 10.556,36 ₺ 
5 0,11 14.437 ₺ 9.510,24 ₺ 
6 0,11 14.437 ₺ 8.567,78 ₺ 
7 0,11 14.437 ₺ 7.718,72 ₺ 
8 0,11 14.437 ₺ 6.953,80 ₺ 
9 0,11 14.437 ₺ 6.264,69 ₺ 
10 0,11 14.437 ₺ 5.643,86 ₺ 
11 0,11 14.437 ₺ 5.084,56 ₺ 
12 0,11 14.437 ₺ 4.580,69 ₺ 
13 0,11 14.437 ₺ 4.126,74 ₺ 
14 0,11 14.437 ₺ 3.717,79 ₺ 
15 0,11 14.437 ₺ 3.349,36 ₺ 

TOPLAM 
 

144.372 ₺ 115.235 ₺  
 

                                                                   (2) 
 
formülüne göre : 
 

                                                     (3)      
 
İle : 
 
Pfayda = 103,887 ₺      olarak ; 
PMasraf = 67 855  ₺   olarak  bulunmakta, bu değerlere göre : 
 
Pfayda > PMasraf   
 
olmakta, buna göre Net Bugünkü Değere göre bu projenin uygulanmasının karlı ve uygun olduğu 
görülmüştür.   
Yatırım değerlendirme için diğer bir yöntem ise Fayda/Masraf Oranıdır ve kazancın yatırıma oranı ile 
bulunmaktadır. Oran değeri 1’den büyük olduğunda (+Pozitif) proje olumlu; 1’den küçük olduğunda  
(-Negatif ) ise proje olumsuz olmaktadır. Fayda/Maliyet Oranı iki ayrı yöntemle hesaplanır: 
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1.Yöntem: En çok kullanılan ve karlılık indeksi olarak da adlandırılan yönteme göre; Fayda/Maliyet 
Oranı, bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı faydaların (nakit girişlerinin) bugünkü 
değerlerinin toplamının; maliyetlerin (yatırım harcamaları ve diğer nakit çıkışlarının) bugünkü 
değerlerinin toplamına oranıdır ve aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 
 

                                                                                                        (4) 
 
Bu formüle göre ilgili kampüs için Fayda/Maliyet oranı hesaplanırsa: 
 
115.235 ₺ / 67.855 ₺ = 1,25 
 
olmakta, yani sonuç birden büyük çıktığı için projenin uygulanmasının olumlu olduğu kabul edilir. 
 
2. Yöntem: Bu yönteme göre ise, F/M Oranı, indirgenmiş net nakit akımları (Net Fayda = Nakit Girişi - 
Nakit Çıkışı) toplamının, indirgenmiş yatırım toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Bu yönteme göre F/M 
oranın formülü ise aşağıdaki şekilde olmaktadır: 
 

                                                                                                            (5) 
 
Bu formülde: 
 
Xt=t Zamanındaki nakit girişi   ;   Y t=t Zamanındaki nakit çıkış   ;   PI=F/M =karlılık oranı 
I=projeye başlangıçta yapılan yatırım   ;   i=sermaye maliyeti oranı   ;   t=yatırımın ömrü ; F= Projeden 
elde edilen fayda; M= Toplam Masraf olmaktadır. Bu yöntemle bir projenin kabul edilebilmesi için Pi > 
1 olması gerekmektedir.  Alternatif projeler arasında ise 1’den büyük olmak kaydıyla bu oran en büyük 
olan projeye öncelik verilir. Örneğimizde uygulama sonrasında nakit çıkış olmadığından bu 
formülasyona göre hesaplama yapılmamıştır.  
 
Finansal olarak karar vermede diğer önemli bir değer ise İç Karlılık Oranıdır ve bir projenin ekonomik 
ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin bugünkü değerini, yatırım harcamalarının bugünkü 
değerine eşitleyen faiz oranıdır. Diğer bir ifadeyle bir projenin net bugünkü değerini sıfıra eşit kılan 
indirgeme oranıdır. İç Karlılık Oranının eğrisi aşağıdaki şekilde görülmektedir:  
 

 
Şekil 2. İç Karlılık Oranı Eğrisi  

 
R, Yatırım Projesinden Beklenilen Karlılık Oranıdır.  Eğer IRR ≥R* ise proje kabul edilir.   
Bu tanıma göre iç karlılık oranı, aşağıdaki formülle hesaplanır: 
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                                                                                                           (6) 
 
Burada : 
 
I0=Net yatırım değeri   ;   IRR= Optimum faiz değeri   ;   X1=Yatırımın indirgenmiş net getirisi 
R1=Minimum faiz değeri   ;   R2=Maksimum faiz değeri 
 
olmaktadır. 
 
 İşletmede Beklenen İç Kar Oranı Saptarken Aşağıdaki Hususlar Dikkate Alınır: 
 
• Alternatif projeler arasındaki bir seçimde ise iç karlılık oranı en büyük olan projeye öncelik verilir. 
• İç karlılık oranının hesaplanması diğer yöntemlerin yanında kısmen zordur. Deneme yanılma 

yoluyla sonuca gidilebilir. Bu amaçla başlangıçta makul bir R1 ile NPV1 bulunur. Eğer bu NPV1 
pozitif ise, NPV negatif olacak büyüklükte bir R2 ile tekrar NPV2 bulunur.  

• Firmanın kaynak (sermaye) maliyeti dikkate alınır. 
• İşletme içi veya dişi benzer yatırımlardaki karlılık oranı dikkate alınır. 
• Sermayenin alternatif kullanış alanlarındaki faiz oranı (Sermaye Fırsatı) dikkate alınır. 
• Firmanın ortalama olarak genel faiz oranı.(Yatırım Getirisi) dikkate alınır.  
• Yatırımın taşıdığı risk dikkate alınır. 
• Firma veya potansiyel ortakların yatırımdan beklediği en düşük kar oranı dikkate alınır.  

 
Tablo 6. Dış Cephe İzolasyon İç Karlılığa Göre Sonuç Ve Özet Tablosu 

 
Firma içi veya dışındaki 

işletmelerin benzer yatırımlardaki 
İç Karlığı 

Üniversite Küçükyalı Kampüsü 

Adres   
Proje Konusu Dış Cephe İzolasyon 

EKONOMİK ANALİZ 
  

      
  

Basit Geri Ödeme Süresi             Yatırım Maliyeti  / Kazanç   

  
   

67.855,00TL / 14.437,37TL   
  

   
4,70 Yıl   

Net Bugünkü Değer         

Net Bugünkü Değer(Fayda)P2 = FToplam Kazançx((1+i)n-1)/((1+i)nxi)   

Hurda Değeri NBD              P1  FHurda/(1+i)n 
Dönem Sonunda Hurda Değeri 0,00 TL 

 
  

Hurda Değeri  F                               0,00 TL 
 

  
Sistemin İlk Satın Alma Maliyeti                  67.855,00 TL 

 
  

Sistemin montaj ve işletmeye Alma 
Maliyeti 0,00 TL 

 
  

Yatırım Maliyeti + Σ Masraf         67.855,00 TL 
 

  
Yıllık Bakım Maliyeti                   0,00 TL 

 
  

Yıllık Tasarruf                                  14.437,37 TL 
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Toplam Yıllık Tasarruf                   14.437,37 TL 
 

  
Piyasa Faiz Oranı  i                               0,11 

  
  

Maksimum Faiz Oranı  i2 0,25 
  

  
Ekonomik Ömür  n                        15,00 Yıl 

 
  

Σ Toplam Fayda=Yıllık Tasarruf NBD (P2)+Hurda Değeri NBD (P1) 

Hurda Değeri NBD (P1)               0,00 TL 
 

  

Yıllık Tasarruf NBD (P2)                103.817,24 TL 
 

  

Σ Toplam Fayda NBD=Yıllık Tasarruf NBD (P2)+Hurda Değeri NBD (P1) 
Σ Toplam Fayda NBD                    103.817,24 TL 

 
  

Net Bugünkü Değer                     : Σ Toplam Fayda NBD-Yatırım Maliyeti Σmasraf 
Net Bugünkü Değer                    35.962,24 TL 

 
  

İç Karlılık Oranı (NBD) 
Hurda Değeri    İç Karlılık NBD          
P1  F/(1+i2)n 
Hurda Değeri    İç Karlılık NBD          
P1  0,00   TL       
Net Bugünkü Değer(Fayda) İç Karlılık 
P2  FToplam Kazançx((1+i2)n-1)/((1+i2)nxi) 
Net Bugünkü Değer(Fayda) İç Karlılık 
P2 55.717,60 TL 

 
  

Σ Toplam Fayda(İK)=Yıllık Tasarruf(İK) NBD (P2)+Hurda Değeri(İK) NBD (P1) 

Hurda Değeri NBD (İK) (P1)                0,00  TL 
 

  

Σ Toplam Fayda NBD                  55.717,60 TL 
 

  

Σ Toplam Fayda(İK)=Yıllık Tasarruf(İK) NBD (P2)+Hurda Değeri(İK) NBD (P1) 
Σ Toplam Fayda NBD                    55.717,60 TL 

 
  

INBDI İç Karlılığa Göre Mutlak Fayda           Σ Toplam Fayda NBD-ΣMasraf   
INBD'I İç Karlılığa Göre Mutlak Fayda         -12.137,40 TL 

 
  

İç Karlılık Oranı=i+(NBD/(NBD+INBD'I))x(i2-i) 
NBD=Σ Toplam Fayda NBD-Σ Toplam Fayda (İK) NBD 
NBD                                                                  48.099,64 TL 

 
  

İç Karlılık Oranı=i+(NBD/(NBD+INBD'I))x(i2-i) 
İç Karlılık Oranı                                                  0,297 

  
  

İç Karlılık Oranı                                            29,73% 
  

  
Sonuç Karlı Bir Yatırım Olarak Görülmektedir 

 
Tablo 6 daki ilgili tarihte piyasa efektif faiz oranı %11 seviyesinde olduğu tespit edilmiş ve 
hesaplamalar buna göre yapılmıştır. İç karlılık oranında hesaplanan faiz piyasa efektif faiz oranından 
yüksek ise yatırım projesi kabul edilir, eğer eşit ise yatırım projesi hakkında kayıtsız kalınabilinir, getiri 
faiz oranı piyasa efektif faiz oranından düşük ise proje ret edilir. 
 
Burada projenin iç karlılık oranı(kazanç faizi) piyasa efektif faiz oranından yüksek olduğundan bu 
yatırımın uygulanabilir olduğu görülmüştür. 

 Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 



  _____________________ 767 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

4. SONUÇ  
 
Günümüzde enerji yaşamın sürdürülmesi için en değerli unsurlardan biridir. Kıt kaynak olan enerjiyi 
daha verimli kullanabilmek için etüt yapılarak, verimlilik artırıcı projeler hazırlanması çok önemlidir. Bu 
etütlerde ise önemli olan nokta ise, hazırlanan projeler içinde en idealini seçilmesi en optimum 
verimliliğin sağlanması acısından büyük önem arz etmektedir.   
 
Bu çalışmamızda örnek olarak aldığımız bir üniversite kampüs binası için hem finansal olarak, hem de 
optimum verimi sağlayacak projenin seçilmesini için aşağıdaki kriterler uygulanmış ve sonuçlar 
irdelenerek projelerin finansal analizleri yapılmıştır: 
 
1- Öncelikle mevcut durum tespit edilmiştir. Durum tespiti için geçmiş yıllara ait enerji faturaları 
incelenmiş, gerekli ölçümler yapılmış ve etüt raporu oluşturulmuştur. Etüt raporuna dayanılarak 
verimlilik artış projeleri hazırlanmıştır. 
2- Bu adımda önemli olan en ideal verimlilik artışı olan projenin seçilmesidir. Seçim yöntemleri için 
farklı finansal analiz yöntemleri kullanılmıştır.   
3- Karar yöntemleri için ayrıca işletmenin iç kaynakları, mali durumu, teknik alt yapısı, organizasyon 
yapısı ve dikkate alınmıştır. 
4-Risk faktörleri dikkate alınmış, riskler senaryo haline dönüştürülmüş ve çözümler belirtilmiştir.  
   Risklerin oluşturduğu bariyerlerin kaldırılması için çözümler üretilmiştir. 
 
Yapılan finansal analiz sonucunda enerji verimlilik yatırımlarının finansal açıdan da verimli olduğu 
gösterilmiştir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, güneş enerjisi kaynaklı GIED sisteminin ön analizi sunulmaktadır. Güneş kolektöründen 
elde edilen yüksek sıcaklıktaki iş akışkanı (su) depolama tankı içerisinde bulunan küresel kapsüller 
üzerinden akmakta ve kapsüllerin içindeki FDM erimektedir. İçe doğru erime problemine akış 
Reynolds sayısı ve küre sayısının etkisi parametrik olarak incelenmiştir. İndirgenmiş model silindirik bir 
kanal ve kürelerden oluşmaktadır. Sayısal analiz bulguları hidrodinamik ve ısıl olmak üzere iki kısımda 
sunulmuştur. Üç küreli sistem için yüksek Reynolds sayılarında küreler arasında oluşan sirkülasyon 
hücrelerinin boyutlarının arttığı tespit edilmiştir. Artan akış Reynolds sayısına bağlı olarak tek ve üç 
küreli sistemde FDM’nin erimeye başlama süreleri azalmakta ve buna bağlı olarak akış süresi 
sonunda kürelerin toplam erime yüzdeleri artmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji depolama, ısıl enerji, faz değişim malzemesi, sayısal modelleme 
 
ABSTRACT 
In this study, preliminary analysis of solar energy based LHTES system is presented. The high 
temperature working fluid (water) from the solar collector flows over the spherical capsules in the 
storage tank and the PCM in the capsules melts. The effect of the Reynolds number and the number 
of sphere on the flow to the problem of inward melting was studied parametrically.The reduced model 
consists of a cylindrical channel and spheres. Numerical analysis findings are presented in two parts 
as hydrodynamic and thermal. It has been found that the size of the circulation bubbles formed 
between the spheres in the high Reynolds numbers for the system with three sphere increases. Due 
to the increased flow Reynolds number, the start times of PCM start to decrease in systems of single 
and three spheres and accordingly, the total melt percentages of the spheres increase at the end of 
the flow period. 
 
Key Words: Energy storage, thermal energy, phase change material, numerical modeling 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünyamızın giderek artan enerji ihtiyacı, fosil yakıtların gün geçtikçe azalması ve bunların neden 
olduğu ekolojik problemler yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi her geçen gün artırmaktadır. Bu 
nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımının yaygınlaşmasına yönelik 
çalışmalar farklı alanlarda yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar ışığında bu kaynakların kullanıldığı 
enerji sistemlerinin sayısı artmakta ve fosil yakıtların kullanımı kademeli olarak yerini yenilenebilir 
kaynaklara bırakmaktadır.  
 

2D Numerical Investigation of the Flow Modul of a Latent Heat Thermal Energy Storage Tank 
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanması noktasında en önemli sorun enerji kaynağının 
sürekliliğidir.  Rüzgâr ve güneş gibi enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin periyodik olarak 
değişkenlik göstermektedir. Özellikle güneş enerjisi yoğunluğu gün içinde değişiklik gösterirken, gece 
kullanım dışıdır. Bu nedenle güneş ve rüzgâr gibi değişkenlik gösteren enerji kaynaklarının ek bir 
depolama ünitesi olmaksızın enerji ihtiyacını sürekli karşılaması imkânsızdır [1].  
 
Isıl enerji depolama (IED) sistemlerinde, ısıl enerji kaynağının aktif olduğu zaman diliminde enerji 
depolanmakta, enerji kaynağının bulunmadığı dönemde ise depolanan enerji kullanılmaktadır. Böylece 
süreksiz enerji kaynağının kesintisiz bir şekilde kullanımına imkân sağlanmaktadır. Yenilenebilir enerji 
kaynakları gibi sürekli olmayan enerji sistemlerine entegre edilen IED sistemleri yardımıyla doğal 
kaynakların etkin bir şekilde kullanımı sağlanabilir. Örnek olarak gün içerisinde güneş enerjisinin aktif 
olduğu zaman dilimlerinde ısıl enerji depolanabilir ve gece saatlerinde güneş destekli ısıtma, soğutma 
veya güç üretim sisteminin devamlılığı sağlanabilir. IED sistemlerinde depolanan enerji miktarı 
doğrudan kullanılan depolama malzemesinin iç enerji değişimiyle ilgilidir. Malzemenin iç enerjisi 
nükleer, kimyasal, duyulur ve gizli enerji formlarında olabilir.  Duyulur ısıl enerji depolama yöntemi en 
eski ve yaygın uygulanan depolama yaklaşımı olmakla birlikte birim hacim başına ısı depolama 
kapasitesinin düşük olması nedeniyle yüksek miktarda enerji ihtiyacı olan sistemlerde veya sınırlı 
hacme sahip uygulamalarda kullanılabilir değildir. Termokimyasal enerji depolama ise son yıllarda 
üzerinde çalışılan en ilgi çekici depolama yöntemi olsa da uygulamada henüz karşılığı yoktur. 
Sıralanan yöntemler içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarına entegrasyon açısından umut vadeden 
yöntem gizli ısıl enerji depolamadır.  
 
Gizli IED sistemlerinde (GIEDS), duyulur ısıl enerji depolama sistemlerine kıyasla çok daha küçük bir 
hacimde daha yüksek enerji depolanabilir. Bunun altında yatan sebep, GIEDS enerji depolamanın faz 
değişimi tarafından sağlanmasıdır. Bu sistemlerde kullanılan depolama malzemeleri, işlem sırasında 
faz değiştirdiğinden faz değişim malzemesi (FDM) olarak bilinirler. Bu malzemelerdeki faz değişimleri 
sıvı-gaz veya katı-sıvı şeklinde olabilir. Ancak sıvı-gaz faz değişimi yüksek basınç değişikliğine karşı 
dirençli depolama tankı gerektirdiğinden kullanım alanı kısıtlıdır. Buna karşın katı-sıvı faz değişimi 
küçük hacim farklarıyla enerji depolama ya da aktarma hususunda geniş kullanım alanına sahiptir.  
 
GIEDS uygulamalarında iki temel zorluğun üstesinden gelmek gerekmektedir. Bunlardan birincisi ısı 
transfer akışkanı (ITA) ve FDM arasında daha yüksek ısı aktarım hızı sağlayabilecek uygun bir ısı 
değiştiricisi tasarlanması, ikincisi ise depolama veya geri kullanım sürelerini azaltmak için gelişmiş ısıl 
özelliklere sahip uygun bir FDM geliştirilmesidir. Literatürde, ısı transfer akışkanının (ITA) çalışma 
koşullarının ve faz değişim malzemelerinin karakterizasyonuna yönelik çok sayıda araştırma 
yapılmıştır. Erek ve Ezan [2] suyun FDM olarak kullanıldığı gerçek boyutlu bir GIEDS tasarlamış, 
bununla ilgili FORTRAN dili ile sayısal kod geliştirmiş ve deneysel ölçümlerle, sayısal bulguları 
mukayese etmiştir. Farklı akış debileri ve giriş sıcaklıklarına bağlı olarak toplam depolanan enerjinin 
zamana göre değişimini elde etmişlerdir. Erek ve Dinçer [3, 4] ise tek borulu bir enerji depolama 
sisteminin entropi ve ekserji analizini gerçekleştirmek için yeni bir metot önermiştir. Tümden yaklaşım 
yerine, sistem içerisindeki yerel sıcaklık değerleri üzerinden sayısal hesaplama gerçekleştirilmiştir. 
Ezan ve Erek [5] gerçek boyutlu bir GIEDS sisteminde katılaşma ve erime periyotlarını deneysel 
olarak farklı ısıl ve akış sınır koşulları için incelemiştir. Spiral borular üzerinde oluşan buzun içten ve 
dıştan erimesi ayrı ayrı incelenmiş ve farklı ısıl yükler altında performansları karşılaştırılmıştır. 
Depolama tankının veya sistem çalışma parametlerinin yanı sıra GIEDS’da kullanılan faz değişim 
malzemesinin ısıl özellikleri de sistem performansına etki etmektedir. Bu nedenle özellikle son yıllarda 
FDM’lerin ısıl özelliklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara olan ilgi artmaktadır.  Bu uygulamalarda 
genellikle temel FDM içerisine yüksek ısı iletimi katsayısına sahip malzemeler mikro veya nano 
boyutta dağıtılmakta ve oluşturulan yeni malzemenin ısıl özelikleri iyileştirilmektedir. Seki vd. [6], 
Adipik Asit ve Sebasik Asitten oluşan yeni bir ötektik FDM geliştirmiştir. Önerilen FDM'nin erime 
sıcaklığı 116°C'dir. Ötektik karışımın ısı iletkenliği, grafen nano-düzlem (GND) yüklenerek 
geliştirilmiştir. Seki vd. [7] ve İnce vd. [8], sırasıyla Araşidik Asit (AA) ve Mristik Asit (MA) kullanan 
nano-katkılı FDM'ler hazırlamışlardır. Elde edilen sonuçlara göre %2 GND katkısıyla AA'nın ısı iletim 
katsayısı %2 oranında artmıştır. Aynı oranda GND katkısı için MA'nın ısı iletim katsaıyısı %38 
oranında iyileştirilmiştir. 
 
FDM'ler, genel olarak kartezyen, silindirik veya küresel geometrili kapsüllere yerleştirilir. Bédécarrats 
vd. [9], kullanımı kolay ve FDM ile ITA arasında daha efektif bir yüzey alanına sahip olduğu için, 
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küresel kapsülün diğer geometriler arasında en iyi performansa sahip olduğunu iddia etmiştir. 
Bédécarrats vd. [10], çeşitli çalışma koşulları altında katılaşma ve erime periyotları sırasında kapsüllü 
bir enerji depolama biriminin performansını deneysel olarak araştırmıştır. Veerappan vd. [11], küresel 
bir kapsül içindeki faz değişimini incelemek için bir boyutlu bir matematiksel model geliştirmişlerdir. Bir 
boyutlu modelin çözüm doğruluğunu iyileştirmek ve doğal taşınım etkilerini analize dahil etmek için 
etkin ısı iletim katsayısı tanımı kullanılmıştır. Etkin ısı iletim katsayısı kullanılması durumunda 
benzeşim sonuçlarının deneysel ölçümlere yaklaştığı belirtilmiştir. Ezan vd. [12], küresel kapsül 
içerisindeki içe doğru erime probleminin çözümünde kullanılmak üzere etkin ısı iletim katsayısı formülü 
geliştirmiştir. Türetilen bağıntı, sıcaklık farkı ve arayüzey konumuna bağlı olup, önerilen bağıntının 
doğruluğunu test etmek için deneysel karşılaştırma sunulmuştur.  
 
Bu çalışmada güneş enerjisi destekli binanın ısıtma sistemine ait ısı depolama tankına ait ön analiz 
sonuçları sunulmuştur. Ele alınan tank geometrisi iki boyutlu ve simetrik bir modüle indirgenerek tek 
küre ve üç küre için içe doğru erime problemi ANSYS-FLUENT paket programında çözümlenmiştir. 
Küre üzerinden geçen ITA’nın akış Reynolds sayısı farklılaştırılarak FDM’nin erime hızı ve basınç 
düşümüne etkisi irdelenmiştir.  
 
 
 
 
2. MATERYAL ve METOD 
 
2.1. Problemin Tanımı 
Güneş enerjisinin sürekliliğini sağlamak amacıyla güneş enerjisinin etkin olduğu gündüz saatlerinde 
güneş kolektöründen elde edilen sıcak su, GIED sistemi içerisinden geçirilerek FDM’nin erimesi 
sağlanır. Tank içerisindeki kapsüllerde depolanan gizli ısı, gece iç ortamın ısıtılması amacıyla 
kullanılabilir. Sistemin hem depolama hem de geri kullanım performansının iyileştirilmesi için sistemde 
dolaşacak ITA’nın çalışma koşulları, tank içerisindeki kapsül geometrileri veya yerleşimleri detaylı bir 
şekilde incelenmelidir. Bu çalışmada, GIED tankındaki küresel kapsüllerin etrafındaki akış ve ısı 
transferi problemi ele alınmıştır. Şekil 1’de bir GIED sisteminin örnek çalışma şeması gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Bina entegreli GIDS sisteminin çalışma şeması 

 
GIED tankı içerisindeki zamana bağlı faz değişimini incelemek için tankın tamamını modellemek 
yerine, akış yönünde bir modül içerisindeki küre veya kürelerin ısıl davranışı incelenebilir. İndirgenmiş 
model silindirik bir kanal ve kürelerden oluşmaktadır. Şekil 2’de tek küre ve üç küre içeren silindirik 
kanal geometrileri verilmektedir. Kapsül çapı Dküre = 0.1 m olarak alınmış ve diğer tüm geometrik 
boyutlar çap cinsinden elde edilmiştir.  
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(a) Tek Küre 

 

 
(b) Üç Küre 

Şekil 2. Küre/kürelerin akış kanalı içerisindeki konumları 
 

Matematiksel problemin çözümünde kullanılan sınır koşulları şu şekildedir: 
• Küre yüzeyinde kaymama sınır koşulu etkindir (V = 0), 
• Başlangıçta küre ve akışkan bölgesi aynı sıcaklıktadır (z = 0 → T= Tbaşlangıç), 
• Girişte üniform eksenel hız ve sıcaklık kabul edilmiştir (z = 0 → T = Tgiriş, z = 0 → Vz = Ugiriş, z = 0 

→ Vr = 0), 
• Eksenel simetriden dolayı, hesaplamalarda akış alanın yarısı göz önüne alınmıştır. Eksende, 

radyal hız bileşeni ile radyal yöndeki gradyanlar sıfırdır (Vr = 0, ∂Vr/∂z =0, ∂Vz/∂z =0), 
• Bu çalışmada, kanal duvarının akışkanın giriş hızıyla aynı hızda hareket ettiği varsayılmıştır.                   

(r = Dkanal/2 →Vz = U, Vr = 0), 
• Kanal duvarının adyabatik olduğu kabul edilmiştir (∂T/∂r =0) 

 
Kürelerin içerisinde 53°C erime sıcaklığına sahip FDM bulunmaktadır. FDM’nin ve ITA’nın (su) ısıl 
özelikleri Tablo 1’de verilmektedir. Çalışmada güneşten alınan ısıl enerjinin depo içerisinde depolama 
periyodu incelendiğinden 5,5 saatlik bir süre için analizler yapılmıştır. FDM ve ITA’nın başlangıç 
sıcaklığı 27°C, akışkanın sisteme giriş sıcaklığı ise 65°C alınmıştır.  
 
Tablo 1. Malzemelerin Isıl Özelikleri  

Termal  
Özellikler ITA FDM [13] 

ρ (kg/m3) 998,46 800 
μ (kg/ms) 0,001015 - 
k (W/mK) 0,602308 0.2 
c (kJ/kgK) 4,182385 2 
Pr 7 - 
hsf (kJ/kg) - 200 

 
2.2. Çözüm Yöntemi ve Doğrulama 
 
Küresel kapsül içerisindeki faz değişiminin zamana bağlı elde edilmesi için aşağıdaki diferansiyel 
denklemler ANSYS-FLUENT paket programında çözümlenmiştir, 

Tgiriş 
Ugiriş 
 

10Dküre 
 

Dküre 

r 
z 

2Dküre 
 

3Dküre 

2Dküre 

2Dküre 
 

Tgiriş 
Ugiriş 

3Dküre 10Dküre 

2Dküre 

Dküre 

r 
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Süreklilik: 
 

0V∇ =            (1) 
 
Momentum: 
 

2DV P V
dt

ρ µ= −∇ + ∇           (2) 

 
Enerji: 
 

2DVc k T
dt

ρ = ∇           (3) 

 
Tek küre ve üç küre içeren akış bölgeleri için toplam mesh sayıları sırasıyla 231671 ve 462273’tür. 
Zamana bağlı analizlerde zaman adımı büyüklüğü 2 saniye olarak tanımlanmıştır. Mevcut hızların 
düşük olması nedeniyle, sonuçların hassasiyeti açısından yakınsama kriteri tüm korunum denklemleri 
için 10-6 alınmıştır. Momentum ve enerji denklemlerindeki taşınım terimlerinin ayrıklaştırılmasında 
“Second Order Upwind” yöntemi seçilmiştir.  Süreklilik ve momentum denklemlerinin çözümünde ise 
SIMPLE çözüm algoritması kullanılmıştır.  
 
Küre üzerindeki akışın doğruluğunu test etmek için Maheswari vd. [14] tarafından gerçekleştirilen 
sayısal analizler tekrarlanmıştır. Maheswari vd. [14] tek ve üç küre etrafındaki akış ve ısı transferi 
problemini farklı Reynolds sayıları için sürekli rejimde incelemiştir. Akış Reynolds sayısı ve küre 
yüzeyindeki ortalama Nusselt sayısı aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır, 
 

Re giris küreU D
ρ

µ
=           (4) 

Nu küre
küre giris

q D
k T T

′′
=

−
         (5) 

 
Şekil 3’te referans çalışma ve mevcut analizlerde elde edilen Nusselt değişimleri tek küre için 
karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Analizler Re = 10 ile 100 arasında gerçekleştirilmiştir. Artan Re 
sayısı için Nusselt sayısının da arttığı görülmektedir. Mevcut çalışmada elde edilen Nusselt sayıları ile 
referans makaledeki değerler birbiriyle uyum içinde olup fark %5’lik hata bandı içerisinde kalmaktadır. 
 

 
Şekil 3. Küre üzeri akış için yöntemin doğrulanması 
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3. BULGULAR 
 
Sayısal analiz bulguları hidrodinamik ve ısıl olmak üzere iki kısımda sunulmuştur. Şekil 4’te Re = 10, 
50 ve 100 için tek ve üç küre çevresinde oluşan akım çizgileri gösterilmektedir. Tek ve üç küre için 
Reynolds  sayısına bağlı olarak kürelerin arka kısmında oluşan sirkülasyon bölgelerinin benzer yapıda 
değiştiği söylenebilir. Re = 10 değerinde akış çevresinde ayrılma oluşmazken Re = 50 ve üzerindeki 
akış Reynolds sayılarında kürenin arkasında sirkülasyon hücreleri belirgin olmaktadır. Artan Reynolds 
sayısı ile akış küre üzerinden daha erken ayrılmaktadır. Bu nedenle küre arkası bölgede ısı transferi 
hızının azalması beklenmektedir. Üç küreli sistem için yüksek Reynolds  sayılarında küreler arasında 
oluşan sirkülasyon hücrelerinin boyutlarının arttığı da tespit edilmiştir.  
 

  

                                                   Re = 10 

  

                                                   Re = 50 

  

                                                   Re = 100 
(a) Tek Küre       (b) Üç Küre  

Şekil 4. Küreler üzerindeki akım çizgileri 
 
Şekil 5’te tek küreli sistemde farklı akış Reynolds sayılarına bağlı olarak küredeki zamana bağlı erime 
grafiği verilmiştir. Akış Reynolds sayısının artması küre içerisindeki FDM’nin erimeye başladığı süreyi 
azaltmakta ve aynı süre sonunda küre içerisinde oluşan sıvı FDM miktarı da artmaktadır. Reynolds 10, 
40, 70 ve 100 için erimenin ilk gözlemlendiği akış süreleri sırasıyla sırasıyla 2000, 550, 300 ve 200 
saniyelerdir. Benzer şekilde Reynolds 10, 40, 70 ve 100 için 20000 saniye sonundaki erime yüzdeleri 
sırasıyla %85, %92, %93 ve %94 olarak elde edilmiştir. 
  

 
Şekil 5. Tek küreli sistem için akış Reynolds sayına bağlı erime yüzdesi değişimi 

 
Şekil 6’da üç küreli enerji depolama sistemi için farklı akış Reynolds sayılarında küreler içerisindeki 
erime yüzdesinin zamana bağlı değişimleri sunulmuştur. Öngörüldüğü gibi her bir küre için artan akış 
Reynolds sayısına bağlı olarak kürelerin erimeye başladığı süre kısalırken akış süresi sonunda kürede 
meydana gelen erime miktarında artış gözlemlenmiştir. Bu grafiklerden yola çıkarak, sırasıyla 
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Reynolds 10, 40, 70 ve 100 sayılarındaki kürelerin yaklaşık olarak erimeye başladığı zamanı ve akış 
süreleri sonunda kürelerde meydana gelen erime miktarları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

a. 1. Kürelerin yaklaşık olarak erimeye başladığı zamanlar sırasıyla; 2000., 550., 300. ve 200. 
saniyelerdir.  Toplam akış süresi sonunda kürelerde meydana gelen erime miktarları sırasıyla; 
%83, %92, %92,5 ve %93’tür. 

b. 2. Kürelerin yaklaşık olarak erimeye başladığı zamanlar sırasıyla; 3400., 1200., 800. ve 600. 
saniyelerdir.  Toplam akış süresi sonunda kürelerde meydana gelen erime miktarları sırasıyla; 
%73, %88, %90 ve %91’tür. 

c. 3. Kürelerin yaklaşık olarak erimeye başladığı zamanlar sırasıyla; 4500., 1600., 1000. ve 800. 
saniyelerdir.  Toplam akış süresi sonunda kürelerde meydana gelen erime miktarları sırasıyla; 
%64, %85, %88 ve %89’tür. 

Şekil 7’de Re = 40 için üç küreli sistemde her bir küre içerisindeki FDM’nin erime yüzdesinin zamana 
bağlı değişimi verilmiştir. Giriş kesitine yakın olan 1. Kürede erime daha erken başlamış ve akış süresi 
sonunda çok daha yüksek erime yüzdesine ulaşılmıştır. Akış yönünde oluşan akış ayrılması ve 
sıcaklık düşümünden dolayı ikinci ve üçüncü küreler içerisindeki FDM’nin erime hızı düşük 
kalmaktadır. Birinci küre ile diğer iki kürelerin erime yüzdeleri arasındaki fark ilk anlarda yüksek 
olmasına rağmen ilerleyen zamanla birlikte bu fark azalmaktadır. Kısa süreli depolama gerektiren ısıl 
sistemlerde bu fark göz önünde tutularak arka sıralardaki küreler için ısı geçişini arttırıcı yöntemlerin 
uygulanması gerekmektedir. 
 

 
(a) 1. Küre     (b) 2. Küre 

 
(c) 3. Küre 

Şekil 6. Üç küreli sistemde farklı akış Reynolds sayılarına bağlı, kürelerdeki erime miktarının zamanla 
değişimi 
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Şekil 7. Üç küreli sistemde FDM’nin erimesinin zamanla değişimi (Re = 40) 

 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR  
 
Bu çalışmada, güneş enerjisi kaynaklı GIED sisteminin ön analizi sunulmaktadır. Güneş kolektöründen 
elde edilen yüksek sıcaklıktaki iş akışkanı (su) depolama tankı içerisinde bulunan küresel kapsüller 
üzerinden akmakta ve kapsüllerin içindeki FDM erimektedir. İçe doğru erime problemine akış 
Reynolds sayısı ve küre sayısının etkisi parametrik olarak incelenmiştir. Elde edilen ana çıktılar şu 
şekilde sıralanabilir, 
 

• Artan akış Reynolds sayısına bağlı olarak tek ve üç küreli sistemde FDM’nin erimeye başlama 
süreleri azalmakta ve buna bağlı olarak akış süresi sonunda kürelerin toplam erime yüzdeleri 
artmaktadır. 

• Tek küreli ve üç küreli her iki sistemde de akış Reynolds sayılarının erimeye olan etkisi 
incelendiğinde akış Reynolds sayısının 40’dan büyük olduğunda, akış Reynolds sayısının 
erimeye olan etkisinin azaldığı görülmektedir. Artan Reynolds sayısı küre üzerinden geçen 
akışkan ile yüzey arasındaki ısı taşınım katsayısını arttırmakta ve ısı transfer hızı da 
iyileşmektedir. Ancak FDM ile akışkan arasındaki toplam direnç düşünüldüğünde ısı taşınım 
katsayısının yanı sıra malzeme içerindeki iletim dirençleri de ısı geçişi üzerinde önemli etkiye 
sahiptir. Artan Reynolds sayısı ile taşınım direnci azalmakta ve Re = 40 üzeri değerlerde ısı 
transferi taşınım katsayısı değişiminden bağımsız olmaktadır.  

• Üç küreli sistemde, giriş kesitine yakın küre ile diğer küreler arasında ısı transferi hızı 
açısından önemli farklar görülmüştür. İkinci ve üçüncü küre içerisindeki ısı transfer hızının 
arttırılması için farklı tasarım çözümlerine gidilebilir. Örnek olarak, akış yönündeki kürelerin 
çapları küçültülerek FDM miktarları akış yönünde azaltılabilir veya farklı erime sıcaklıklarına 
sahip FDM kullanılarak erime hızı iyileştirilebilir.  
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ÖZET 
 
Klima sistemlerinin tasarım, üretim ve otomasyonundaki gelişmeler ile birlikte bu sistemlerin ısıtma ve 
soğutma performansları her geçen yıl artmaktadır. Isıtma ve soğutma çevrimlerinin performansındaki 
bu artış, bazı bölgelerdeki ısıtma yüklerinin karşılanmasında bu tarz sistemlerin kullanılmasının önünü 
açmıştır. Bu çalışmada, meteorolojik veriler kullanılarak Bursa ili için ısıtma yüklerinin zamana göre 
değişimi hesaplanmış; bu yüklere bağlı olarak bir konut içerisindeki sıcaklığın kontrolünü sağlayan 
klima sisteminin sayısal modeli oluşturularak bir yıl boyunca tükettiği enerji belirlenmiştir. Isıtma 
periyodu için hesaplanan elektrik tüketim değerleri, aynı şartlarda doğalgaz, fuel oil ve LPG 
kullanılması durumunda oluşacak olan enerji maliyetleri ile karşılaştırılmıştır. Klima sistemlerinin 
performansındaki artışla birlikte ısıtma giderlerinin nasıl etkileneceği hesaplanmıştır. Isıtma ve 
soğutma teknolojilerindeki ilerlemeler ve farklı soğutucu akışkanların kullanılmaya başlanması ile 
birlikte günlük hayatta genellikle soğutma amaçlı kullanılan ısı pompalarının performansları her geçen 
gün artmakta ve bu tarz sistemlerin ısıtma uygulamalarında da kullanılması ekonomik açıdan mümkün 
olmaktadır. Yakın bir gelecekte klima sistemlerinin ısıtma uygulamalarında sıklıkla kullanılacağı 
öngörülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Isıtma - soğutma, Enerji sarfiyatı, Isı pompası, Enerji verimliliği. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Heating and cooling performance of air conditioners increases by recent developments in design, 
production and automation system of these kind of technology. Thus improvements lead up the usage 
of air conditioners in heating applications in some regions. In this study, heating loads over time in 
Bursa was calculated by using meteorological data and according to these loads energy consumptions 
of air conditioner that ensures the comfort temperature in a dwelling was evaluated by a developed 
numerical model. Electricity consumption value that calculated for heating period for air conditioner 
were compared with other heating systems which use other fuel types like natural gas, LPG and fuel 
oil. It is also calculated how heating costs are affected by the increase in air conditioner heating 
performance. It is concluded that as the performance of heat pumps which are generally operated for 
cooling are increased, this kind of technology employing in heating applications becomes more 
feasible. It is foreseen that air conditioners will often be preferred as a heating system in near future. 
 
Key Words: Heating and cooling, Energy consumption, Heat pump, Energy efficiency. 
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1. GİRİŞ 
 
Bir ısıtma soğutma sisteminin uygulanabilir olması için yatırım ve işletme maliyetlerinin ekonomik 
olmasının yanı sıra çevreci bir sistem de olmalıdır. Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin artması 
nedeniyle 2005 yılında Kyoto protokolünün imzalanmış bunun sonucunda Avrupa Komisyonu 
tarafından 20/20/20 Avrupa Enerji Politikası ortaya konmuştur. 20/20/20 enerji politikasının amacı CO2 
emisyonlarının düşürülmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımın arttırılması ve artan nüfusa 
rağmen daha az enerji kullanılmasıdır. Bu politikanın 2020 yılına kadarki hedefi, %20 daha az CO2 
emisyonu, yenilenebilir enerji payının %20 arttırılması ve %20 daha az birincil enerji kaynağı 
tüketilmesidir. 
 
Binalardaki enerji tüketiminin en önemli bölümünü, yaşam alanlarının uygun ısıl konforu sağlamak 
amacıyla kullanılan ısıtma sistemlerinin harcadığı enerji oluşturmaktadır. Bu nedenle enerji tasarrufu 
açısından yüksek potansiyele sahiptir. Binalardaki yalıtım uygulamaları tasarruf bakımından çok 
önemli bir yer teşkil etmekle birlikte ekonomik açıdan her bölge için bir optimum yalıtım kalınlığının 
olması enerji tüketiminin limitini belirler [1]. Günümüzde karbon temelli yakıtların kullanıldığı ısıtma 
sistemlerinin, yanma verimlerinin de yüksek olması nedeniyle bu alanda da yapılacak olan 
iyileştirmeler enerji tüketimini çok fazla düşürememektedir. Binalardaki ısıtma enerjisinin tasarrufu 
yalıtım kalınlığı ile doğrudan ilgili olmakla birlikte ülkenin mevcut ekonomik durumundan da 
etkilenmektedir. Bu çalışmada, soğutma için kullanılan klima sistemlerinin ısıtma amacıyla kullanılması 
durumunda elde edilebilecek kazanımlar incelenmiş ve bu alandaki gelişmeler neticesinde bu 
sistemlerin binalarda ısıtma maksatlı kullanılmasının daha ekonomik olacağı sonucuna varılmıştır. 
 
Günümüzde yaygın olarak villa, ev, otel, iş yerlerinin ısıtılması ve soğutulması için üç farklı ısı 
pompası sistemi kullanılmaktadır. Bunlar hava kaynaklı, su kaynaklı ve toprak kaynaklı ısı pompası 
sistemleridir. Isı pompası sistemlerinin en yaygın kullanımı hava kaynaklı ısı pompasıdır. Klima 
sistemleri de birer hava kaynaklı ısı pompalarıdır. Klima sistemleri bireysel ya da merkezi sistem 
olarak tasarlanabilir. Bir iç ünite bir dış ünite ya da bir dış ünite birden çok iç ünite bağlanabilen 
sistemden oluşabilmektedir. Bir dış ünite ile birden çok iç ünitenin birbirinden bağımsız olarak kontrol 
edilebildiği direkt genleşmeli klima sistemleri değişken debili soğutucu akışkan hacimli ya da akış 
(Variable Refrigerant Volume, VRV ya da Variable Refrigerant Flow, VRF) olarak adlandırılmaktadır. 
 
Değişken akışkan debili klima sistemlerinin (VRV/VRF) kullanımı son yıllarda yaygınlaşmakta, en basit 
split klima cihazının kontrolü bile ciddi bir elektronik donanım ve yazılım gerektirmektedir. Yazılım, 
sistem üzerindeki belirli noktalardan elde edilen verileri sürekli olarak işleyerek, en iyi koşullarda 
çalışma sağlar. VRV/VRF sistemlerinde kontrol işlemi çok daha karmaşık yapıdadır. Kontrol sistemi, 
her odanın talep ettiği ısıtma veya serinletme ihtiyacına göre o odaya gönderilmesi gereken akışkan 
debisini belirleyerek, kompresörün buna uygun koşullarda çalışmasını sağlar. Kompresörden çıkan 
akışkanın istenen debi ve fazda iç ünitelere dağıtılması; iç ve dış ünitelerde bulunan valflerle sağlanır. 
Kontrol sistemi, cihazların bağımsız veya birlikte çalışmalarına imkân tanır. Bugüne kadar akışkan 
debisini değiştirerek sağlanmaktaydı ancak sistemlerdeki son gelişmeler ile hem akışkan debisini 
değiştirerek hem de akışkan gazın sıcaklığını değiştirilerek sağlanır. Evaporasyon sıcaklığının 
değiştirilmesi konforun artmasına ve elektrik tüketiminin azalmasına imkân sağlamaktadır. Oda 
içindeki ünitelerde akışkan debisinin değişken olması, sonuçta kompresörlerdeki akışkan debisinin de 
değişken olması demektir. Bu da değişken devirli kompresörler ile sağlanmaktadır. Küçük güç 
gerektiren uygulamalarda tek bir değişken devirli kompresör kullanılırken, büyük sistemlerde biri sabit, 
diğeri değişken devirli ya da ikisi de değişken devirli kompresör beraberce kullanılmaktadır. Bu durum 
tamamen üretici firmaların tercihleriyle ilgilidir. Değişik işletme koşullarına uygun devirde çalışan 
kompresörlerin, elektrik tüketimleri sabit devirlilere göre daha az olduğu gibi dur-kalk sırasında 
oluşacak gürültü de ortadan kaldırılmış olmaktadır. Merkezi sistemlere ihtiyaç duyulan, daha büyük 
ısıtma/soğutma yüklerinin olduğu binalarda ise birden çok dış ünite birbirine bağlanarak VRV/VRF 
sistemleri merkezi çözüm üretilebilmektedir.  
 
Dünya genelindeki sera gazı emisyonlarının düşürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
yönündeki eğilim nedeniyle binalarda kullanılan ısıtma sistemlerinde önemli değişikliklere gidilmesi 
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerin gelecek enerji planlamalarında enerji 
ihtiyaçlarının tamamını yenilenebilir enerjiden karşılamakla birlikte ortam ısıtması için harcanan 
enerjinin %75 oranında azaltılması hedeflenmektedir [2]. Elektrik üretimi açısından sıkıntı yaşamayan 
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ve elektrik fazlası olan ülkelerde ortam ısıtması için elektriğin kullanıldığı düşünüldüğünde %75 
hedefinin oldukça gerçekçi olduğu söylenebilir. Isıtma için elektrik enerjisinin kullanılması yerine fosil 
yakıtların kullanıldığı ısıtma sistemlerinin kullanılması daha ekonomik bir hal almaktadır. Hedeflerden 
bir diğeri CO2 emisyonlarının azaltılması olduğu göz önünde bulundurulduğunda fosil yakıtların 
kullanımı çevresel sorunlar açısından pek uygun olmamaktadır. Bu nedenle son zamanlarda ısı 
pompalarının kullanımı gündeme gelmiş ve bu alanda sağlanan gelişmeler ile birlikte ısı pompalarının 
soğutmanın yanında ısıtma uygulamaları için de önemli bir seçenek haline gelmiştir. 100 birim ısıtma 
ihtiyacı için ısı pompaları 101 birim enerji kullanmakta iken doğalgaz kullanan sistemler 119 birim, sıvı 
yakıt kullanan sistemler 121 birim ve elektrikle ısınma durumunda ise 294 birim enerji kullanılmaktadır 
[3]. Çok çeşitli ve değişik kaynakları kullanan ısı pompaları [4] bulunmakla birlikte bu çalışmada en çok 
tercih edilen sistem olan hava kaynaklı ısı pompaları (klima sistemleri) incelenmiştir.  
 
Hava kaynaklı ısı pompalarının ısıtma uygulamalarında kullanılmasını Kelly ve Cockroft [5] sayısal bir 
model oluşturarak incelemişlerdir. Temel ısı transferi ifadelerini ve meteorolojik verileri kullanarak 
yaptıkları çalışmada ısıtma periyodunda hava kaynaklı ısı pompası kullanımının, doğalgaz yakıtlı 
sisteme göre %12 oranında az CO2 ürettiğini bulmuşlardır. Söz konusu çalışmada, İngiltere’nin iklim 
ve ekonomik koşulları baz alınması nedeniyle doğalgaz yakıtlı sistemlerin kullanılması daha ekonomik 
olarak bulunmuştur. Ülkemizde gaz fiyatları yüksek olmasından dolayı (1.089911 TL/m3 [6]) aynı 
çalışmanın Türkiye koşullarında yapılması durumunda farklı sonuçlar çıkacaktır. Ülkemiz için benzer 
bir çalışma Serpen ve Palabıyık [7] tarafından gerçekleştirilmiş ve doğalgaz kullanımının daha 
ekonomik olduğunu bulmuşlardır. Buna karşın doğalgaz fiyatlarını giderek arttığı ve bu trendi izlemesi 
durumunda ısı pompalarının daha ekonomik olacağı sonucuna varmışlardır. Kaya [8] tarafından 
yapılan bir diğer karşılaştırmada kondenser sıcaklığının 60 °C’de olması durumunda kombi sisteminin 
daha avantajlı olmasına karşın kondenser sıcaklığının 100 °C’ye çıkartıldığında ısı pompasının 
kullanımının daha ekonomik olacağını belirtmişlerdir. Bu çalışmaların yapıldığı zamandan beri geçen 
sürede ülkemizin ekonomik koşulları değişmiş ve yakıt fiyatları artmıştır. Bununla birlikte ısı pompası 
teknolojisindeki gelişmeler ile daha yüksek verimli cihazların üretilmesi mümkün olmuştur. Bu nedenle 
bu çalışmanın sonuçları ısıtma periyodu düşünüldüğünde ısı pompasının diğer yakıtlar karşısında 
konumunun belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Isı pompası kullanımının daha ekonomik bir 
ısıtma sistemi seçeneği olacağı yönünde yapılan çalışmalar da mevcuttur. İngiltere’deki bölgelerin ele 
alındığı ve farklı elektrik tarifelerinin kullanılmasının etkisini TRANSYS yazılımı ile inceleyen bir 
çalışmada ısı pompası kullanımının doğalgaza oranla daha tasarruflu olduğu bulunmuştur. Ayrıca CO2 
salınımı değerleri %36’ya kadar azaltılabileceği vurgulanmıştır [9]. 
 
Bu çalışmada, ülkemizde ısı pompasının ısıtma amacıyla kullanımının enerji tüketimleri matematiksel 
bir model oluşturularak hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda Bursa iline ait meteorolojik veriler 
kullanılmış ve ısı pompasının ısıtma tesir katsayısı (ITK) değerlerinin hesabı için iç ve dış ortam 
sıcaklıkları ile birlikte ısıtma yükünün ele alındığı bir model oluşturulmuştur. 2008 ve 2009 yıllarına ait 
verilerin kullanıldığı bu çalışmada ısıtma için gerekli olan enerji miktarları belirlenmiş ve ısınma 
maliyetleri hesaplanmıştır. Isı pompası hem ısıtma enerji ihtiyacı hem de maliyetleri açısından daha 
ekonomik bir sistem olarak bulunmuştur. Müstakil konutların en önemli enerji gideri olan ısınma 
giderlerinin enerji piyasasındaki yükselmeler nedeniyle artması sonucunda yakın bir gelecekte daha 
verimli ve çevreci teknolojilerin ısıtmada kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Isı pompaları da bu 
sistemler arasında ciddi potansiyeli bulunmakta ve soğutma uygulamalarında olduğu kadar ısıtma 
uygulamaları için de vazgeçilmez olmaya adaydır. 
 
 
 
 
2. MATERYAL ve METOD 
 
Bu çalışmada, bir ortamın ısıtılmasında klima sistemlerinin kullanılmasının ekonomik ve teknik açıdan 
incelemek amacıyla bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde, ısı transferi ifadeleri ve meteorolojik 
verilerden faydalanılarak ısı kayıpları hesaplanmış ve iç ortam sıcaklığı istenen değerde tutmak için 
ısıtma çevrimindeki kompresörün gücü ve sistemin ITK değerleri belirlenmiştir. Bir ısıtma periyodunda 
ihtiyaç duyulan enerji hesaplanmış ve doğalgaz, fuel oil ve LPG gibi diğer yakıtlar ile karşılaştırılmıştır. 
Hesaplamalar Bursa ilindeki bir konut için yapılmış ve bu ile ait 5 dakika aralıklarla kayıt alınan 

 Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 



  _____________________ 786 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

15.10.2008 - 31.03.2009 tarihleri arasındaki dış ortam sıcaklığı ve hava hızı verileri kullanılarak anlık 
olarak iç ortam sıcaklığının değişimi hesaplanmıştır. 
 
Bir mahallin ısıtılmasında klima sistemlerinin kullanılmasının enerji sarfiyatını belirlemek ve diğer yakıt 
türleri ile karşılaştırmak amacıyla ısıtma periyodundaki toplam ısıl kayıpların hesaplanması 
gerekmektedir. Buna ek olarak ısıtma çevrimi kullanılması nedeniyle kompresör yükü ve buna bağlı 
olarak da ITK belirlenmelidir. Isıtılmak istenen bir mahal için enerji dengesi Eş. 1 ile gösterilebilir.  
 

( ) TmcQQ poi ∆=−       (1) 
 
Kapalı bir oda düşünüldüğünde yüzeylerden olan net ısı transferi miktarı, oda içerisinde bulunan 
havanın sıcaklığındaki değişme eşit olacaktır. Eş. 1’de Qo, yüzeylerinden dış ortama olan Watt 
cinsinden ısı transferini göstermektedir. Bir duvardan olan ısı transferi, tek boyutlu ısı iletimi problemi 
olarak ele alınıp direnç yaklaşımı ile hesaplanabilir [10]. Bu çalışmada yapılan ısı kaybı 
hesaplamalarında da bu yaklaşım kullanılmıştır. Q i, ısıtıcı cihazın ortama verdiği ısıtma gücünü, m, 
kapalı mahaldeki havanın kütlesi, cp havanın özgül ısınını ve ΔT, havanın sıcaklığındaki değişimi 
göstermektedir.  
 
Isıtma sistemlerinin temel amacının ısıtılan ortamın istenilen ısıl konfor sıcaklığında olmasını 
sağlamak olduğu göz önünde bulundurulduğunda iç ortam sıcaklığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle hesaplamalarda iç ortam sıcaklığı 20 °C’de sabit tutulacak şekilde enerji sarfiyatı 
belirlenmiştir. Isıtma periyodu için enerji sarfiyatının belirlenmesi için kullanılan hesaplama adımları 
Şekil 1’de verilmiştir. 

 
Şekil 1. Hesaplama yöntemi ve adımları 

 
Hesaplamalar Ti değerinin önceden tanımlanan başlangıç değeri ile başlamakta ve ilgili hesaplama 
zamana ait dış ortam sıcaklık ve hava hızı değerleri kullanılarak yüzeylerden olan ısı transferi, qo 
hesaplanmıştır. Bir sonraki adımda iç ortam sıcaklığının (T i) arzu edilen sıcaklık olan Tset değerine 
gelmesi için ihtiyaç duyulan ısıtma ihtiyacı PID kontrol algoritması ile belirlenmiştir. Isıtma çevriminin 
performansı (ITK), q i , Ti ve To verileri kullanılarak ilgili kompresörün verileri kullanılarak hesaplanmış 
ve kompresörün çektiği güç tayin edilmiştir. Kapalı bir ortam için enerji dengesi yazılarak havanın t+dt 
zamanındaki sıcaklığı belirlenmiş ve hesaplamalarda bir sonraki zaman adımına geçilmiştir. Bir ısıtma 
periyodu için beş dakika aralıklar ile alınan kayıtların tamamı dosyadan okunup işleme alındıktan 
sonra hesaplamalar da son bulmaktadır (Şekil 1). 
 
 
 
 

 Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 



  _____________________ 787 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

2.1. Isı Kayıplarının Hesaplanması 
 
Dış ortama olan ısı kaybının hesaplanması için ısı transferinin gerçekleştiği yüzeylerin malzemeleri ve 
bu malzemelerin ısı iletim katsayıları tayin edilmiştir. Isı transferinin gerçekleştiği yüzeylerin duvar ve 
pencerelerden oluştuğu kabul edilmiş ve buna göre hem duvardan hem de pencereden için 
gerçekleşen ısı transferi miktarları hesaplanmıştır. Duvarın 3 cm kalınlığında (ls) iç sıva (ks = 0.7 
W/m2K), 18 cm kalınlığında (l t) tuğla (k t = 0.5 W/m2K), 5 cm kalınlığında (ly) cam yünü (ky = 0.04 
W/m2K), 3 cm kalınlığında (ls) dış sıva (ks = 0.7 W/m2K), pencerenin ise 2 mm kalınlığındaki (lc) iki 
cam (kc = 0.7 W/m2K) arasında 20 mm kalınlığında (lh) durgun hava (kh = 0.023 W/m2K) meydana 
geldiği kabul edilmiştir. Bu durumda taşınım ile birim alandan gerçekleşen ısı transferi, duvar ve 
pencerenin yapı bileşenleri de göz önünde bulundurularak Eş. 2 yardımı ile hesaplanmıştır.  
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Bu eşitlikteki a, duvar alanının toplam alana oranı olarak tarif edilmiş ve hesaplamalarda 0.8 olarak 
alınmıştır. İç taraftaki ısı taşınım katsayısı için, TS825 standardında [11] verilen 7.69 W/m2K değeri 
kullanılmıştır. Duvarın dış yüzeyindeki Nusselt sayısı (Nu), Reynolds sayısı (Re) ve Prandtl sayısına 
(Pr) bağlı olarak ilgili bağıntılar kullanılarak [10] dış taraftaki ısı taşınım katsayısı (hd), hesaplanmıştır 
(Eş. 3).  
 

( ) 3.08.0 Pr871Re037.0Nu −=       (3) 
 
Re sayısının hesaplanması için gerekli olan hız ifadesi için, meteorolojik verilerdeki rüzgar hızı 
değerleri kullanılmış ve ısı taşınım katsayısının hesabında kullanılan karakteristik uzunluk 10 m olarak 
kabul edilmiştir. Isı taşınım katsayısı, karakteristik uzunluktan ziyade hız ile daha çok değişim 
göstermekte; bu nedenle yapılan bu kabul sonuçları çok fazla etkilememektedir. 
 
Isı kaybının hesaplanmasında dikkate alınması gereken bir diğer mekanizma ise ısı transferi 
yüzeylerinin dış ortam ile ışınım vasıtasıyla gerçekleştirdiği ısı geçişidir. Işınım ile gerçekleşen ısı 
transferi her ne kadar ihmal edilebilir olsa da bazı durumlarda dikkate alınması gerekmektedir. 
Özellikle doğal taşınım gibi ısı taşınım katsayısının düşük olduğu problemlerde ışınım ile transferi 
önem kazanmaktadır. Dış yüzeylerden olan ısı kayıplarının hesaplanmasında ışınım ile ısı transferinin 
önemli katkısı olmaktadır. TS825 standardında [11], ısı kayıp değerlerinin biraz daha emniyetli olması 
ve ışınım ile ısı transferinin etkisini dâhil etmek için dış taraftaki ısı taşınım katsayısı (hd) normalden 
biraz daha büyük alınarak (hd = 25 W/m2K) hesaplamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada dış 
yüzeylerden ışınım ile gerçekleşen ısı transferi miktarı hesaplanmış ve yüzeylerden olan toplam ısı 
transferi miktarı Eş. 4 ile hesaplanmıştır. 
 

rco qqq +=        (4) 
 
Işınım ile ısı transferinin miktarı literatürdeki ifadeler kullanılarak Eş. 5 yardımıyla hesaplanmıştır [10]. 
 

( )4
o

4
yr TTq −= σε          (5) 

 
Bu eşitlikte σ, Stefan-Boltzman sabitini (5.67×10-8 W/m2K4), ε, yüzeyin ışınım yayma oranını (ε = 0.9) 
ve Ty, duvarın dış ortam ile temastaki yüzeyinin sıcaklığını belirtmektedir ve Eş. 6 ile hesaplanmıştır. 
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2.2. Isıtma İhtiyacının ve Kompresör Gücünün Belirlenmesi 
 
Isıtılmak istenen mahalin istenen ayar değerindeki sıcaklıkta tutmak için ortama verilmesi gereken 
enerji miktarının belirlenmesi ve sıcaklığın kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer iç ortam sıcaklığı 
istenen değerin altında ise ortam sıcaklığında bir atış gözlenebilmesi için hesaplanan ısı kayıplarından 
daha büyük bir ısı girdisi olmalıdır. Ortam sıcaklığı istenen değerin üzerinde ise ısı girdisi sıfır olmalı 
ve böylece ısı kayıpları ile birlikte ortam sıcaklığı arzu edilen sıcaklığa gelebilir. Bu çalışmada ayar 
değeri olarak 20 °C olarak alınmış ve ısıtma sisteminin iç ortam sıcaklığı 19 °C’nin altında olduğunda 
devreye girdiği ve 21 °C’nin üzerinde olduğunda ise devreden çıktığı kabul edilmiştir. Bununla birlikte 
sıcaklık farkı yüksek olduğunda ısıtma kapasitesini arttıracak; sıcaklık farkı azaldıkça ısıtma 
kapasitesini düşürecek şekilde PID kontrol algoritması kullanılmıştır [12]. Bu kontrol yöntemi günümüz 
klimaların kompresörlerinin dolayısıyla ısıtma kapasitesinin kontrolünde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Klima sisteminin ısıtma kapasitesi belirlendikten sonra kompresörün ITK değeri kullanılarak o 
hesaplama adımındaki kompresörün çektiği güç hesaplanmıştır. Klima sistemlerinde kullanılan 
kompresörlerin ITK değerleri, iç ve dış ortam sıcaklıkları ile ısıtma kapasitesine bağlı olarak 
değişmektedir. Bu çalışmada ITK değerlerinin hesaplanması amacıyla geliştirilmiş olan Eş. 7’deki 
ifade kullanılmıştır. 

2
o

2
ioi eTdqcTbqaITK ++++=     (7) 

Bu eşitlikteki a, b, c, d ve e katsayıları iç ortam sıcaklığına bağlı olarak Eş. 8 ile hesaplanmıştır. 
 

8919.0T1757.0a i −=       (8a) 
3659.0T0142.0b i +−=      (8b) 

0563.0T0024.0c i +=       (8c) 
00432.0T00087036.0T00002812.0d i

2
i +−=              (8d) 

00455332.0T00005392.0e i +−=               (8e) 
 
Eş. 7 ve 8 ile hesaplanan ITK değerleri ile katalog değerleri arasındaki regresyon analizinde R2 değeri 
0.91 olmaktadır. Böylece bu modelin ITK değerlerinin tahmininde güvenli bir şekilde kullanılabileceğini 
göstermektedir. Isıtma kapasitesi ve ITK değeri kullanılarak kompresör gücü (Wk) Eş. 9 ve o zaman 
adımı için gerekli olan enerji (Et) Eş. 10 ile hesaplanmıştır. 
 

ITK
qW i

k =        (9) 

 
dtWE kt =                 (10) 

 
Bir ısıtma periyodunda harcanan enerji ise her bir adımda gerekli enerjilerin toplamı olarak 
hesaplanmıştır (Eş. 11).  

∑= tEE                  (11) 
Isıtma yükü kontrol algoritması ile belirlendikten sonra iç ortamdaki sıcaklık değişimi ve bir sonraki 
adımdaki sıcaklık () Eş. 12 yardımı ile rahatlıkla hesaplanabilir. 

( ) t
i

pA

oidtt
i T

cm
dtqq

T +
−

=+

ρ
            (12) 

Bu eşitlikte mA, birim ısı transfer yüzey alanı için ısıtılan ortamın kapladığı hacim olarak tanımlanmış 
ve 10×10 m boyutlarında ve yüksekliği 3 m olan bir ortam için 2.5 m3/m2 olarak hesaplanan bu değer 
Eş. 12’de kullanılmıştır. Havanın yoğunluğu ρ, 1007 kg/m3 olarak alınmış ve sıcaklıkla değişmediği 
kabul edilmiştir. Isı kayıpları dış ortam ile temastaki yüzey alanı kullanılarak birim alan için 
hesaplanmıştır. Fakat ITK değerlerinin dolayısıyla kompresör gücünün belirlenebilmesi için ısıtma 
kapasitesinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle hesaplama yapılan konutun 120 m2 dış yüzey 
alanına sahip olduğu varsayılmıştır. 
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2.3. Diğer Yakıt Türlerinin Kullanılması Durumunda Enerji İhtiyacı 
 
Klima sistemlerinin ısıtma amaçlı kullanılması durumundaki enerji ihtiyacı ile yakıt olarak doğalgaz, 
fuel oil ve lpg kullanan diğer sistemlerinin karşılaştırılması amacıyla bu sistemlerin de ısıtma 
maliyetleri hesaplanmıştır. Bu sistemlerde ITK kavramı söz konusu olmadığı için Eş. 7 – 9 
hesaplanmamış bunun yerine bir hesaplama adımında gerekli olan enerji (Et), yanma verimi (η) 
kullanılarak Eş. 13 ile belirlenmiştir.  

dt
q

E i
t η
=       (13) 

Isıtma periyodundaki toplam enerji (E), yine aynı şekilde her bir adımdaki enerji ihtiyacının toplamları 
olarak hesaplanmıştır (Eş. 11). Isıtma için gerekli olan toplam enerji, yakıtın alt ısıl değeri (Q) ve birim 
maliyeti (u) kullanılarak TL cinsinden her bir yakıt için ısıtma gideri (U) hesaplanmıştır (Eş. 14). Bu 
çalışmada kullanılan yakıtların yanma verimleri ve alt ısıl değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Q
EuU =       (14) 

Tablo 1. Hesaplamalarda kullanılan yakıt türlerinin fiyatları ve bunlara ait yanma verimleri 
Yakıt Türü Alt Isıl Değeri Yanma Verimi Fiyat 

Elektrik - 1 0.42 TL/kWh 

Doğalgaz 34524 kJ 0.92 1.0899 TL/m3 

LPG 45980 kJ 0.92 5.98 TL/kg 

Fuel Oil 40608 kJ 0.84 2.66 TL/lt 

 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
Bu çalışmada 15.10.2008 - 31.03.2009 tarihleri arasında beş dakika aralıklar ile Bursa ilinde ölçülen 
meteorolojik veriler kullanılmıştır. Hesaplamalarda kullanılan sıcaklık ve rüzgâr hızı verilerinin günlük 
ortalama değerleri Şekil 2’de verilmiştir. Günlük ortalama sıcaklık 0 °C’nin altına inmemekle birlikte 
(Şekil 2a) bu dönemde ölçülen en düşük sıcaklık -3.1 °C, en yüksek sıcaklık ise 26.6 °C’dir. Benzer 
şekilde günlük ortalama rüzgar hızları da 8 m/s’yi aşmamasına karşın en yüksek 13.9 m/s olarak 
ölçülmüştür. Rüzgâr hızının dış ortamdaki ısı taşınım katsayısı (hd) üzerinde doğrudan etkisi olması 
nedeniyle (Eş. 3), ısıtma yükünü de önemli ölçüde etkilemektedir. Dış ortamdaki ısı taşınım 
katsayısının sabit alınması ile rüzgâr hızına bağlı olarak hesaplanması arasında gerek ısıl yükler 
gerekse kompresör yüklerinde ve buna bağlı sistemin ITK üzerinde önemli değişimler olduğu 
hesaplanmıştır. Binalardaki ısıtma yükleri belirlenirken, bölgenin rüzgar durumunun da dikkate 
alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 
Şekil 2. Günlük ortalama dış ortam sıcaklıkları (a) ve rüzgar hızları (b) 
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Bu çalışmadaki hesaplamalarda dış hava sıcaklığının ITK değerlerine etkisi incelenmiştir. Şekil 3a’da 
 ısı taşınım katsayısı (hd) Eş. 3 kullanılarak ölçülen değerlere göre hesap edilmiştir.  Şekil 3b’de ise 
TS825 standardına bağlı kalınarak, ısı kayıp değerlerinin biraz daha emniyetli olması ve ışınım ile ısı 
transferinin etkisini dâhil etmek için dış taraftaki ısı taşınım katsayısı (hd) (hd  = 25 W/m2K) alınmıştır. 
Şekil 3a ve 3b arası fark incelendiğinde ITK değerinin ısı taşınım katsayısı (hd) Eş 3’e göre hesap 
edildiğinde iki değerinin altında kaldığı görülmektedir. Bunun en önemli sebebi gerçekleştirilen 
simülasyonda ısı verilen mahalin ısıyı depolaması göz ardı edilmesidir. Beş dakikalık aralıklar ile 
ölçülen dış hava sıcaklığının rüzgârın etkisi ile iç ortam için istenen değere getirmesi için ısıtma yükü 
artmakta bu durum da ITK değerini düşürmektedir. Şekil 3a’da yoğunlaşmaya bakıldığında ITK’nın iki 
değerin altında kalan zamanlar ihmal edilebilir mertebededir. Kelly ve Cocroft’un benzer yöntem 
kullanılarak yaptıkları çalışmada dış taraftaki ısı taşınım katsayısını (hd) sabit aldıkları için Şekil 3b ‘ye 
yakın sonuç bulmuşlardır [5]. 
 

 
Şekil 3. ITK değerlerinin dış Ortam Sıcaklığı ile  Değişimi; (a) rüzgar hızının hesaba katılması durumu, 

(b) hd = 25 W/m2K 
 
Klima sisteminin iç ortam sıcaklığını kontrol ederek 20 °C’de tutmaya çalışmaktadır. Hesaplama 
sonuçlarına göre iç ortam sıcaklığı ve dış ortam sıcaklığının zamana göre değişimi Şekil 4a’da 
verilmiştir. Isıtma sistemi, iç ortam sıcaklığı 19 °C’nin altına düştüğünde devreye girmekte ve 21 °C 
olduğunda devreden çıkmaktadır. Dış ortam sıcaklığı veya rüzgâr hızında (Şekil 4b) değişim olsa da 
konfor şartlarının sağlandığı görülmektedir. 
 

 
Şekil 4. İç ortam sıcaklıklarının (a) ve rüzgâr hızının bir gün içerisindeki değişimi 

 
Kompresör yükleri incelendiğinde (Şekil 5) rüzgâr hızlarının etkisi (Şekil 4b) açıkça görülmektedir. 
Rüzgâr hızının artmasıyla ısı taşınım katsayısı artmakta bunun sonucunda ısıtma yükleri artmakta ve 
kompresör gücü de artmaktadır (Şekil 5a). Rüzgâr hızı hesaplamalara katılmadığında, yani ısı taşınım 
katsayısının (hd) sabit 25 W/m2K alınması durumunda kompresör yüklerinde rüzgâr hızındaki 
değişimden kaynaklı pik yükler oluşmamaktadır (Şekil 5b). Şekil 5 incelendiğinde rüzgâr hızının 
etkisinin ihmal edilemeyecek seviyede olduğu söylenebilir. 
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Şekil 5. Kompresör yüklerinin değişimi; (a) rüzgar hızının hesaba katılması durumu, (b) hd = 25 W/m2K 
 
Bursa ilinde yapılan bu çalışmada, güncel elektrik ve doğalgaz fiyatları göz önünde bulundurularak 20 
°C iç ortam sıcaklığı için klima sistemi kullanılması durumunda 1240.60 TL, doğalgaz kullanılması 
durumunda ise 1311.80 TL ısıtma gideri hesaplanmıştır. Bursa ilinde hava soğutmalı ısı pompası ile 
konut ısıtması diğer yakıt türlerine göre daha ucuz çıkmıştır (Şekil 6a). En düşük maliyetli ısıtma 
seçeneği olan klima sisteminin 19 °C iç ortam sıcaklığında çalıştırılması durumundaki enerji maliyeti 
100 birim olarak kabul edildiğinde aynı şartlardaki doğalgaz kullanan sistemde 106, fuel oilde 240 ve 
LPG’de 436 birim enerji maliyeti olduğu görülmektedir. Enerji tüketimleri açısından değerlendirildiğinde 
klima sisteminin diğer ısıtma sistemlerine göre daha az enerji tükettikleri görülmüştür. Bu çalışmada 
 diğer yakıtların kullanıldığı ısıtma sistemleri klima sistemine göre 3.74 kat daha fazla enerji 
tüketmektedir. Kelly ve Cockroft’un çalışmasında, doğalgaz kullanımı ısı pompası kullanımına göre 3.2 
 kat daha fazla enerji harcamaktadır. Buna karşın doğalgaz fiyatları çalışmanın yapıldığı ülkede ucuz 
olmasından dolayı yıllık ısınma giderleri doğalgaz kullanan sistemde daha düşük olmaktadır [5]. Klima 
sistemlerinin ısıtma uygulamalarında kullanılması enerji tüketimi açısından avantaj sağlamakta fakat 
maliyetler incelendiğinde yakıt fiyatlarının etkisiyle bazı ülkelerde doğalgaz ile çalışan sistemlerin daha 
ekonomik olduğu görülmektedir. 
 
1 °C iç ortam sıcaklığındaki artış incelendiğinde, klima sisteminin enerji maliyetindeki artış diğer yakıt 
türlerine göre daha düşük olmaktadır. 19 °C iç ortam sıcaklığındaki klima sisteminin ısınma maliyeti 
referans alındığında 20 °C iç ortam istendiği takdirde ısıtma giderinde %5.2, 21 °C iç ortam istendiği 
takdirde %10.2 artış görülmekte iken doğalgaz için sırasıyla %6, %16 ve %26 artış olmaktadır. Klima 
sisteminde, iç ortam konforunda 1 °C  artış istenmesi halinde enerji maliyetlerindeki artışın oranı 
doğalgaza göre daha az olduğu görülmektedir (Şekil 6b). 
 

 
Şekil 6. Farklı yakıt türleri için hesaplanan ısıtma giderleri (a) ve Ti = 19 °C referans alınarak doğalgaz 

ve klima sistemlerindeki ısıtma giderlerinin iç ortam sıcaklığına göre değişimi (b) 
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Klima sistemlerinin ITK değerleri, teknolojideki gelişmeler ile birlikte sürekli artmaktadır (Şekil 7a). ITK, 
2006 yılında 4’ün altında iken günümüzde 4.6 seviyesindedir. Bu çalışmada, ısınma sürecinin 
tamamında ortalama ITK değeri 4.66 olarak bulunduğu düşünüldüğünde klima sistemlerinin katalog 
değerleri ile uygun sonuçlar elde edilmiştir. Teorik olarak elde edilebilecek maksimum ITK değeri sıcak 
(TH) ve soğuk kaynakların sıcaklıları (TC) ile Carnot makinesine göre şu şekilde hesaplanabilir [13]: 

CH

H
Carnot TT

T
ITK

−
=       (15) 

Sıcak ve soğuk sıcaklık kaynaklarının sırasıyla 20 °C ve -5 °C olduğu bir durumda elde edilebilecek 
maksimum ITK değeri Carnot makinesine göre 11.72 olmaktadır. Mevcut sistemlerin ITK değerleri 
değerlendirildiğinde, bu tarz sistemlerinin performanslarının geliştirilmeye açık olduğu görülmektedir. 
ITK’da sağlanan iyileşme ile ısıtma süreci için gerekli olan enerjiden de önemli ölçüde tasarruf 
edilebilir (Şekil 7b).  
 
2008 yılından günümüze kadar olan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış Şekil 8a’da verilmiştir. Bu 
artış oranı ve klima sistemlerinin ITK değerlerindeki artış (Şekil 7a) temel alınarak yapılan 
hesaplamalarda ısınma bedellerinin artacağı öngörülmektedir. Enerji fiyatlarındaki artış ve ITK 
değerlerindeki iyileşmeler aynı eğim ile devam etmesi durumunda klima sistemi ile doğalgaz kullanan 
ısıtma sistemi arasındaki enerji maliyetleri giderek artacağı söylenebilir (Şekil 8b). Serpen ve Balabıyık 
tarafından yapılan çalışmada [7] doğalgaz daha ekonomik bir çözüm olarak bulunmasına karşın uzun 
dönem ele alındığında ısı pompasının daha ekonomik olacağı vurgulanmıştı. Bu çalışmada yapılan 
öngörüde de farkın giderek açılacağı sonucuna varılmıştır. 
 

 
Şekil 7. Klima sistemlerinin ITK değerlerinin yıllara göre değişimi (a) ve ısıtma için ihtiyaç duyulan 

enerjinin klima sistemlerinin ITK değerlerine göre değişimi (b) 
 

 
Şekil 8. Yıllara göre Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki (a) hesaplanan ısıtma giderlerindeki (b) 

değişim 
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SONUÇ 
 
Evlerde tüketilen enerjini büyük bir kısmı yaşam alanlarının ısıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu 
nedenle ısıtma sistemi, konutlarda enerji giderleri açısından önemli yer tutmaktadır. Klima 
sistemlerindeki gelişmeler, bu tarz sistemlerin soğutma uygulamalarının yanı sıra ısıtma amacıyla da 
kullanılabilmesinin önünü açmıştır. Özellikle CO2 salınımını azaltma hedefi doğrultusunda klima 
sistemleri, mevcut yakıtların en önemli alternatifi konumundadır. Bu çalışmada, Bursa ilinde bulunan 
bir konutun 15.10.2008 - 31.03.2009 tarihleri arasındaki beş dakika aralıklar ile ölçümü yapılan 
sıcaklık ve rüzgâr hızı veriler kullanılarak ısıtma ihtiyacı hesaplanmış ve farklı ısıtma sistemleri 
kullanılması durumunda ısıtma giderleri belirlenmiştir. İç ve dış ortam sıcaklıkları ve ısıtma kapasitesi 
kullanarak klima sisteminin ITK değerleri belirlenebileceği bir model oluşturulmuş ve kompresör 
yüklerinin belirlenmiştir. 
 
Hesaplamalar neticesinde, rüzgar hızının etkisinin ihmal edilemeyecek mertebelerde olduğu ve ısıtma 
yüklerini etkilediği görülmüştür. Özellikle rüzgarlı olan bölgelerde yapılacak hesaplamalarda bu 
durumun mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmekte ve ısıtma sistemlerinin 
boyutlandırılmasında dikkat edilmelidir. 
 
Klima sisteminin kullanılması, enerji tüketimi açısından büyük avantaj sağlamakta ve bu çalışmada ele 
alınan diğer yakıt türleri arasında en az enerji tüketen sistem olduğu bulunmuştur. Aynı ortamın 
ısıtılmasında klima sistemi yerine doğalgaz kullanılması durumunda maliyetler %10, fuel oil 
kullanılması durumunda 2.5 kat, LPG kullanılması durumunda ise 4.5 kat fazla olmaktadır. Klima 
sisteminin tükettiği enerji miktarı diğer sistemlere göre çok düşük kalmakta fakat elektrik fiyatlarının 
yüksek olması nedeniyle doğalgaz kullanımına göre avantajı %10 seviyelerinde kalmaktadır. Yakıt 
fiyatları her geçen gün artmakla birlikte klima sistemlerinin ITK değerleri de iyileştirilmektedir. Bu artış 
göz önünde bulundurularak bir projeksiyon oluşturulduğunda gelecekte klima sistemlerinin doğalgaza 
göre avantajının artarak devam edeceği öngörülmüştür. Buna ek olarak iç ortam sıcaklığını 1 °C 
arttırmak doğalgaz kullanan ısıtma sisteminde %10’luk bir maliyet artışı getirirken klima sistemi 
kullanılması durumunda ise %5’lik bir artış söz konusu olmaktadır. 
 
Sonuç olarak, konutlarda ısıtma ihtiyacını daha ekonomik ve çevreci bir yolla karşılamak amacıyla 
klima sistemlerinin ön plana çıktığı söylenebilir. Yakın gelecekte de bu farkın giderek artacağı ve gerek 
CO2 emisyonlarındaki kısıtlamalar gerekse maliyetler değerlendirildiğinde klima sistemlerin daha 
yaygın bir şekilde ısıtma uygulamalarında kullanılacağı söylenebilir. Özellikle klima sistemlerinde farklı 
ısı kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması ile birlikte ekonomik açıdan avantajlı konuma gelecek ve 
diğer sistemlere göre daha çevreci olan bu sistemlerin önemi giderek artacaktır. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, günümüzde konut projelerinde kullanım sıcak suyu üretiminin en önemli sistemlerinden 
biri haline gelen ısı istasyonlarının çalışma prensipleri, mekanik tesisatta projelendirilmesi ve hesabı, 
ısı istasyonu kullanımında dikkat edilecek kriterler ve bu kriterlerin konut projelerinin maliyet ve 
verimliliğine etkileri üzerinde durulacaktır. 2007 yılı itibarıyla yürürlükte olan 5627 sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 2.000 m2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma 
sistemi kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Bu kanun ile birlikte ısıtma ve kullanım sıcak suyu ihtiyacını 
karşılayan kombilerin kullanımı kısıtlanmış ve merkezi ısıtma sisteminde kullanım sıcak suyu tedariki 
için boylerler, ısı değiştiriceleri, sıcak su tankları gibi alternatifler gündeme gelmiştir. Yine aynı kanun 
gereğince, bağımsız birimlerin tüketimlerinin ölçümlenmesi zorunluluğu sonucu sıcak su sayaçları 
kullanıma sokulmuştur. Isı istasyonları ile bazı olumsuzluklar içeren diğer alternatiflere göre yeni 
çözümleri ortaya konmuş ve daha verimli mekanik tesisat projeleri ortaya çıkmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Isı İstasyonu, Kullanım Sıcak Suyu, Merkezi Sistem, Verimlilik, Konut. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays, heat interface units (HIU) which became very famous in building mechanical systems, are 
used for producing domestic hot water in residences. In this study, HIUs will be explained detailed with 
its working principle, its design in mechanical projects, top important selection criteria and its effects 
on investment and efficiency. In 2007, Energy Efficiency Law came up (Law No.5627) and as a result 
of this law, new buildings which have total construction are higher than 2000sqm, enforced to use 
central heating systems. This law also limited the usage of combi boilers, some alternative systems 
such as heat exchangers, boilers, hot water tanks became an alternative to produce domestic hot 
water instead of combi boilers. Another important topic of this law is to measure the heat consumption 
of independent units by using heatmeters became compulsory. With the usage of Heat Interface Units, 
the negative effects of other alternative systems eliminated and much more efficient mechanical 
systems are shown up. 
 
Key Words: Heat Interface Unit, Domestic Hot Water, District Heating, Efficiency, Building 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yeni yapılacak bir binanın mekanik sistemlerinin projelendirilmesi esnasında yatırım maliyetlerinin 
düşürülmesi, gelecekteki işletme masraflarının en aza indirilmesi, bakım masraflarının en aza 
indirilmesi, ısıtma kalitesinin iyileştirilmesi, kullanım sıcak suyu temininin iyileştirilmesi, dairenin 
kullanım sıcak su ve ısıtma enerjisi ile beslenmesinin, kontrol olanaklarının artması gibi şartlar önemli 
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rol oynar. Enerji kaynağı sıvı veya gaz yakıtlı kazan seçilebildiği gibi bir merkezi enerji santralinden 
gelen sıcak su olarak da düşünülebilir.  
 
Isı istasyonları kullanım sıcak suyunu bir plakalı ısı değiştirici kullanarak hazırlar. Isı değiştiricide 
plakaların farklı yüzeylerinde karşılaşan şebeke suyu ve merkezi ısı kaynağından gelen sıcak su 
arasında ısı transferi, sürekli ters akış prensibine göre gerçekleşir. Kullanım sıcak suyu önceliğinin 
sağlanabilmesi için merkezdeki ısı kaynağından gelen sıcak su termostatik veya hidrolik oransal + 
termostatik kontrollerle ısı değiştiriciye yönlendirilir. 

 

 
Şekil 1. Isı İstasyonu ve Temel Bileşenleri 

 
Daire girişlerine, şaft boşluklarına, daire önlerine veya daire içerisine konulan ısı istasyonları, o 
dairenin ısı enerji merkezi olmaktadır. Isı istasyonları, dairelerdeki basınç farkına göre devri 
ayarlanabilen bir sirkülasyon pompası ile beslenir. Ayrıca her istasyonda ısıtma hattına konulan zon 
ventili yardımı ile o daire kendisi için uygun olan sıcaklığı verecek enerji (merkezi sıcak su) ile 
beslenebilir.  
 
Bireysel bölümlerin (odaların) sıcaklık kontrolü ise termostatik ventiller yardımı ile gerçekleşir. Yeterli 
debide kullanım sıcak suyu üretimini sağlayacak plakalı ısı değiştiriciyle donatılır ve oransal çalışan 
hidrolik kontrolör vasıtasıyla sıcak su üretimine öncelik verilir. Isı istasyonlarına monte edilen soğuk su 
ve ısı sayacı ile her dairenin kullandığı soğuk su, tükettiği ısı enerjisi miktarı belirlenir, gider 
dağılımlarında sayaçların değerleri göz önüne alınır. 
 
Isı istasyonu, merkezi sistemle ısıtılan yapılarda her daireye ayrı ayrı monte edilerek, kullanım sıcak 
suyunu aniısıtma prensibiyle hazırlayan ve ısıtma sisteminin kontrolünü sağlayan çok fonksiyonlu bir 
ünitedir. Daire ısı istasyonu, merkezi ısıtma sisteminde bir arayüz görevi üstlenerek o dairenin enerji 
merkezi olur. Isı istasyonu enerji üretimi yapmaz, merkezi ısı kaynağından gelen enerjiyi daireye 
aktarır. 
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Şekil 2. Isı İstasyonu Kullanılan Bir Merkezi Isıtma Sistemi Tesisat Şeması 

 
 
 
 
2. ISI İSTASYONU VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 
2007 yılı itibarıyla yürürlükte olan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 
2.000 m2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Bu kanun 
ile birlikte ısıtma ve kullanım sıcak suyu ihtiyacını karşılayan kombilerin kullanımı kısıtlanmış ve 
merkezi ısıtma sisteminde kullanım sıcak suyu tedariki için boylerler, ısı değiştiricileri, sıcak su tankları 
gibi alternatifler gündeme gelmiştir. Yine aynı kanun gereğince, bağımsız birimlerin tüketimlerinin 
ölçümlenmesi zorunluluğu sonucu sıcak su sayaçları kullanıma sokulmuştur. Isı istasyonları ile bazı 
olumsuzluklar içeren yukarıdaki alternatiflere bir çözüm getirilir. 
 
Ani su ısıtma prensibi ile sadece ihtiyaç olduğunda kullanım sıcak suyu hazırlanması, aşağıdaki enerji 
kayıplarını ortadan kaldırır: 
 

i. Bir tanktan daireye basılan kullanım sıcak suyunda, uzun tesisat borularında meydana gelen 
enerji kaybı 

ii. Sıcak su kullanımı olmadığı, borularda akışın durduğu durumlarda hem bekleyen suyun 
soğumasından kaynaklanan enerji kaybı, hem de kullanıcının sıcak suyu beklerken musluktan 
akan ve kullanılmadan tüketilmiş olan su israfı 

iii. Yukarıdaki sorunu aşmak için resirkülasyon hattı çekildiğinde, sıcak suyun kullanım olmadan 
borulardaki kat edeceği yolun çok uzun olmasından dolayı tankta dönüş sıcaklığındaki düşüş 
ortadan kalkmaktadır. 
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3. ISI İSTASYONLU BİR MEKANİK PROJE TASARIM VE HESAPLAMA ADIMLARI 
 
Yeni tasarlanan bir mekanik projede, ısıtma projesiyle ilgili tasarım ve hesaplamalar yapılırken 
aşağıdaki adımlar izlenir: 
 
I - Öncelikle dairelerde bulunan lavabo, duş, küvet gibi sıcak su kullanımı olan birimlerin toplamına 
göre dairelerin her birinin kullanım sıcak su ihtiyaçları belirlenir. Dairelerin kullanım sıcak su 
ihtiyaçlarının belirlenmesiyle birlikte, ısı istasyonu kapasitesi ve kullanım sıcak suyu hazırlamak için 
gerekli merkezi sıcak su debileri de bulunmuş olur. 
 
II - Kullanım sıcak suyu hazırlama ve ısıtma için gerekli merkezi sıcak su debileri bilindiğine göre, 
merkezi sıcak su kolonlarının ve kolon-istasyon bağlantı borularının boyutlandırılması için hangi hatta 
ne kadar debiye ihtiyaç olduğu, eş kullanım sayıları ile birlikte kısmi olarak hesaplanır. 
 
III - Hatlardan geçebilecek maksimum debiler belirlendikten sonra, basınç kayıpları ve akış hızları da 
göz önünde bulundurularak merkezi sıcak su kolonlarının ve kolon-istasyon bağlantı borularının 
boyutlandırılması yapılır. 
 
IV - Bu borular boyutlandırıldıktan sonra boru basınç kayıpları ve yerel kayıplar hesaplanarak en fazla 
dirençle karşılaşacak olan kritik hattaki toplam basınç kaybı belirlenir. 
 
V - Kritik hattaki toplam basınç kaybı hesaplandıktan sonra şartlara uygun sirkülasyon pompası seçimi 
yapılır. 
 
VI - Kazan gücü, eş kullanım sayılarına göre belirlenen toplam kullanım sıcak suyu ihtiyacı ve ısıtma 
kapasitesini karşılayacak şekilde belirlenir. 
 
VII - Eğer sistemde akümülasyon tankı kullanılması planlanıyorsa, o takdirde kazan gücü öncelikle 
yalnız daire ısıtma yüklerinin toplamına göre belirlenir. Daha sonrasında kullanım sıcak suyu 
hazırlama durumu için ilave güç gerektiği tespit edilirse bu güç hesaplanarak kazan gücüne eklenir. 
 
VIII - Teorik kazan gücü hesaplanıp, buradan kullanılacak akümülasyon tankı hacmi belirlenir. 
 
IX - Akümülasyon tankında rezerve edilen merkezi sıcak sudan alınan enerji tespit edilir. 
 
X - Kullanım sıcak suyu pik tüketimlerinde, akümülasyon tankındaki su sıcaklığının minimum 
seviyeden maksimum seviyeye çıkması 20 dakikadan fazla sürmemelidir. Eğer bu şart sağlanmıyorsa 
bu sürenin 20 dakikaya indirilme si için kazana ilave edilmesi gereken güç hesaplanır. İlave güç başta 
sadece toplam daire ısıtma yüklerine göre belirlenen kazan gücüne eklenir ve böylece gerekli kazan 
gücü belirlenmiş olur. 
 
XI - Tesisatta dolaşan ve kazanın kendi tankında bulunan merkezi ısıtma suyu da sistemde 
kullanılacaktır. O halde bu su hacimleri toplanıp belirlenen akümülasyon tankı hacminden çıkarılarak 
sistemde ne kadarlık bir akümülasyon tankı hacmine ihtiyaç olduğu belirlenir. 
 
XII - Son olarak, sıcak suyu kazandan akümülasyon tankına dolduracak olan pompanın seçimi yapılır. 
Bu seçim yapılırken sirkülasyon pompası tarafından sisteme basılan su debisi bir emniyet faktörüyle 
büyütülür ve basma basıncını da kazan basınç kaybı belirler. 
 
3.1. Dairelerin Kullanım Sıcak Su İhtiyaçlarının Belirlenmesi 
 
Bir projede; gerekli merkezi ısıtma beslemesinin ve boru çaplarının belirlenmesinde, kazan gücünün 
hesaplanmasında ve pompa seçiminde öncelikle bilinmesi gereken dairelerdeki gerekli kullanım sıcak 
su debisi ve sıcaklığı ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçların belirlenmesi için dairelerdeki duş, küvet, lavabo gibi 
sıcak su kullanımı olan kısımların sayıları saptanır. Buna göre kullanım sıcak su debi ve sıcaklık 
ihtiyacı çeşitli kaynaklardan yola çıkarak hesaplanır. 
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Tablo 1. Dairelerin Sıcak Su İhtiyaçları 
 

1 Banyolu Dairelerde Debi (l/min) Eş Kullanım Debi (l/min) Kapasite (kW) 
Duş 9 1 9  
Lavabo 3 0 0  
Eviye 3 1 3  
Toplam   12 33 
2 Banyolu Dairelerde Debi (l/min) Eş Kullanım Debi (l/min) Kapasite (kW) 
Duş 9 1 9  
Küvet 9 1 9  
Lavabo 3 0 0  
Lavabo 3 0 0  
Eviye 3 0 0  
Toplam   18 50 

 
3.2. Kolonlardaki Gerekli Merkezi Sıcak Su Debilerinin Belirlenmesi 
 
Dairelerde kullanım sıcak su ihtiyaçları ve ısıtma yükleri belirlendikten sonra, bu ısıtmayı sağlamak ve 
ihtiyaç olan kullanım sıcak suyunu ısı istasyonlarında hazırlamak için kolonlarda gerekli merkezi sıcak 
su debileri belirlenir. Kolonlarda gerekli debilerin belirlenmesinde yandaki formül kullanılabilir. İstenen 
kolondan geçen debiyi bulmak için o branşmana kadarki daire sayısının eş kullanım sayısı (ε) 
belirlenir. 

KSS  : Kullanım sıcak suyu 
V̇  : Gerekli kolon debisi (l/h) 
zDS  : Kolondan beslenen daire sayısı 
ε  : Eş kullanım sayısı 
ΔT  : Merkezi ısıtma gidiş-dönüş sıcaklık farkı [K] 
QDY          : Daire ısıtma yükü (kW) 

          V̇SS          : Sıcak su için gerekli merkezi sıcak su debisi (l/h) 
 
3.3.  Kullanım Sıcak Suyu Eşdeğerlik Faktörü (εf) 
 
Eşdeğerlik faktörü (εf ); toplam daire sayısı içinde; aynı anda sıcak su kullanan daire sayısını veren, 
tecrübelere dayanan ve daire sayılarına göre belirlenen bir çarpandır. Eşdeğerlik faktörü; kolonlardaki 
merkezi sıcak su debilerinin belirlenmesinde, merkezi ısıtma borularının boyutlandırılmasında, merkezi 
sıcak su kolonlarındaki basınç kayıpları hesaplarında, sirkülasyon pompası seçiminde, kazan gücünün 
belirlenmesinde, akümülasyon tankı hacmi belirlenmesinde kullanılır. 
 
Tablo 2. Daire Sayısına Göre Eşdeğerlik Faktörü 
 

Konut 
Sayısı 

Eşdeğerlik 
Faktörü (εf) 

Konut 
Sayısı 

Eşdeğerlik 
Faktörü (εf) 

Konut 
Sayısı 

Eşdeğerlik 
Faktörü (εf) 

Konut 
Sayısı 

Eşdeğerlik 
Faktörü (εf) 

1 1,00 15 0,36 70 0,14 170 0,09 
2 1,00 20 0,29 80 0,13 180 0,09 
3 0,65 25 0,24 90 0,11 190 0,09 
4 0,60 30 0,20 100 0,10 200 0,09 
5 0,55 35 0,17 110 0,09 210 0,09 
6 0,54 40 0,17 120 0,09 220 0,09 
7 0,52 45 0,17 130 0,09 230 0,09 
8 0,50 50 0,16 140 0,09 240 0,09 
9 0,48 55 0,16 150 0,09 250 0,09 
10 0,46 60 0,15 160 0,09   

 
Hesaplamalarda kolaylık olması için konut sayısı ile eşdeğerlik faktörü çarpılarak “eş kullanım sayısı 
(ε)” elde edelir. Dolayısıyla eş kullanım sayısı bir çarpan değil, toplam daire sayısı içinde aynı anda 
sıcak su kullanan daire sayısıdır. 
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ε = εf . zDS   ε  : Eş kullanım sayısı 
εf  : Eşdeğerlik faktörü 
zDS  : Daire sayısı 
 
 
 

3.3.1. Kullanım Sıcak Suyu Hazırlamak İçin Gerekli Merkezi Sıcak Su Debisi (V̇SS) 
 
Dairelerdeki kullanım sıcak su ihtiyaçları belirlendikten sonra, istenilen sıcaklıkta ve debide kullanım 
sıcak suyunu hazırlamak için gerekli olan merkezi sıcak su debisi belirlenir. Gerekli merkezi sıcak su 
debisinin belirlenmesi için aşağıdaki formülden faydalanılır. 
 

QPrimer   : Merkezi ısıtma hattının verdiği enerji (kcal) 
QSekonder   : Kullanım suyunun aldığı enerji (kcal) 
V̇SS   : Kul. sıc. suyu hazırlamak için gerekli debi (m3/h) 
V̇KSS   : Kullanım sıcak su debisi (m3/h) 
c   : Özgül ısı 
ΔTPrimer   : Kazan hattı sıcaklık farkı 
ΔTSekonder  : Kullanım sıcak suyu sıcaklık farkı 
 
 

Merkezi ısıtma devresinin (primer devre) vereceği enerji, kullanım suyunun (sekonder devre) ısınması 
için çekeceği enerjiye eşit olacaktır. Dolayısıyla iki devrenin enerji denklemleri birbirine eşitlendiğinde 
kullanım suyunun ısınması için gerekli merkezi sıcak su debisi ortaya çıkmaktadır. 
 
3.4. Merkezi Sıcak Su Kolonlarının ve Kolon İstasyon Bağlantı Borularının Boyutlandırılması 
 
Boru çapları pik akışlara ve boru yüksekliğine göre belirlenir. Burada müsaade edilen maksimum akış 
hızlarına dikkat edilmelidir. Boru çapları belirlenirken; kolonların en sonundaki bağlantı noktalarından 
başlanarak, her bir dağıtım noktasına kadar eşdeğerlik faktörü ayrı ayrı göz önünde bulundurularak 
gerekli debiler çıkarılır. Bulunan debilere göre boru çapı belirlenmesi gerekli tablo ve diyagramlar 
yardımıyla yapılır. Bulunan debilere göre boru çapı belirlenmesinde şöyle bir hesaplama yapmak da 
mümkündür: 
 

D  : Boru çapı (m) 
V̇SS  : Akışkan debisi (m3/h) 
W : Akışkan hızı (m/s) 

 
3.5. Merkezi Sıcak Su Devresi Basınç Kayıpları 
 
Basınç kayıpları Bernoulli eşitliğine göre enerji kaybı olarak tanımlanır. Hareketli akışkanlarda basınç 
kaybı kaçınılmazdır. Basınç kayıplarını azaltmak için boru boyutları büyütülebilir. Bu durumda ilk 
yatırım maliyetleri yükselir. Boru çapları küçük tutulduğunda ise ilk yatırım maliyeti düşerken, basınç 
kayıplarının yükselmesinden dolayı işletme maliyetleri yükselir. Bundan dolayı yapılan testler 
sonucunda elde edilen akışkan hızlarına uyulması ve yatırım ile işletme maliyetleri arasında iyi bir 
optimizasyon yapılması gerekir. 
 
Aşağıdaki şartlar için oluşan basınç kayıpları sirkülasyon pompasının seçilmesinde öncelikli rol oynar: 

i. Fark basınç cihazının kaybı 
ii. Isı sayacının basınç kaybı 
iii. Kolon balans vanasının basınç kaybı 
iv. Kolondan istasyona bağlantı borusu basınç kaybı 
v. Kritik hattaki basınç kaybı hesaplanması 
vi. Kazandan (sistemde akümülasyon tankı varsa akümülasyon tankından) kolona kadar olan 

bağlantı borusundaki basınç kaybı 
vii. Isıtma devresindeki basınç kaybından oluşur. 
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3.6. Sirkülasyon Pompası Seçimi 
 
Sirkülasyon pompası devri ayarlanabilir ve gerekli basınç farkını yaratır büyüklükte olmalıdır. Debi 
ihtiyaçları ve basınç kayıpları hesabından sonra pompa seçilir. Pompa karakteristik eğrisi, pompaların 
sabit devir sayısında, debi ile basma yüksekliği arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Bu eğri, kısılma 
eğrisi olarak da adlandırılır. Akışkan debisinin sıfır olduğu durumda en yüksek basınca ulaşılır. Pompa 
tanımlamalarında genelde bu basınç metre su seviyesi cinsinden verilir. Pompanın işletme noktası, 
tesisat eğrisi ile pompa eğrisinin kesiştiği nokta olarak belirlenir. İşletme noktası, maksimum ihtiyaç 
olan enerji besleme debisine ve kritik hattaki toplam basınç kaybına denk gelir. 
 
Termostatik radyatör vanası kullanılan ısıtma devrelerinde kademeli sirkülasyon pompası kullanılması 
uygun olmamaktadır. Kademeli pompalarda termostatik vananın ortam sıcaklığına bağlı olarak 
kısması durumunda ısıtma sıcak su debisi azalır ve basınç yükselir. Bu ise kısmen açık çalışan 
termostatik vanalarda basınç kayıplarının artmasına ve gürültüye neden olur. Bu gürültüyü önlemek 
üzere sabit basınçlı, değişken debili devri frekans kontrolle ayarlanabilen sirkülasyon pompaları 
kullanılması zorunludur.  
 
3.7. Kazan Gücünün Belirlenmesi 
 
Kazan gücünün belirlenmesi için daire ısıtma yükleri ve kullanım sıcak suyu hazırlamak için ısı 
istasyonu üzerindeki ısı değiştirici kapasitesi bilinmelidir. Kazan gücü; kullanım sıcak suyu hazırlama 
için gerekli güç (eş kullanım sayısı kadar) ve sıcak su kullanımı olmayan dairelerin ısıtma yüklerini 
karşılayacak şekilde hesaplanır. 
 

zDS  : Daire sayısı 
ε  : Eş kullanım sayısı 
QDY  : Daire ısıtma yükü (kW) 

            QSS         : Daire bası sıcak su üretimi için gerekli güç (kW) 
 
Yukarıdaki hesapla sistemde akümülasyon tankı kullanılmıyorsa geçerli olmaktadır. Akümülasyon 
tankı kullanılacaksa farklı bir hesaplama metodu kullanılr. 
 
 
 
 
4. ISI İSTASYONLARINDA ISI DEĞİŞTİRİCİ (EŞANJÖR) SEÇİMİNİN ÖNEMİ 
 
Isı istasyonları temel olarak ısı değiştiricileri, borulama, ısı sayacı, termostatik kontrolörler, fark basınç 
kontrolörleri ve hidrolik kontrolörlerden oluşmaktadır. Fakat doğru bir sistem tasarımı için bu 
bileşenlerden en önemlisi ısı değiştiricidir. Birçok üretici ısı değiştiricileri ısı istasyonun kalbi olarak 
nitelendirmektedir. En temel görevi sıcak su hazırlamak olan ısı istasyonunda bu görevi ısı transfer 
yüzeyleri vasıtasıyla gerçekleştiren ısı değiştiricilerdir. Diğer ekipmanlarında kendi içinde birçok 
özelliği ve istasyon verimi ve kalitesini etkileyen unsurları olsa da doğru seçimi yapılmamış bir ısı 
değiştirici hem kullanıcı hem de sistem için büyük sıkıntılar yaratabilmektedir. 
 
Plakalı ısı değiştiriciler kullanım sıcak suyunun hazırlanmasını doğrudan sağlayan temel ekipman 
olması nedeniyle ısı istasyonları içerisinde seçimi en fazla öneme sahip bileşendir. Doğru seçilmiş bir 
ısı değiştirici ile kazan suyu sıcaklıkları düşürülebilir. Kazan sıcaklıklarının düşürülmesi kazan verimini 
doğrudan arttırdığı gibi kazanla, ısı tüketiminin yapıldığı mahale kadar olan tesisatta da ısı kayıplarının 
düşürülmesini sağlar. Isı değiştiricileri daha iyi anlayabilmek için bazı parametrelerin yakından 
incelenmesinde fayda olacaktır. 
 

i. Isı kapasitesi, ısı değiştirici üzerinden transfer edilmesi gereken ısı enerjisi miktarı 
ii. Primer ve sekonder devre giriş, çıkışındaki sıcaklıklar 
iii. Primer ve sekonder devre debileri 
iv. Primer ve sekonder devre basınç kayıpları 
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Eğer her hangi bir tarafın debi ve sıcaklık farklarını biliyorsak ısı kapasitesini aşağıdaki formülü 
kullanarak rahatlıkla hesaplayabiliriz. 
 
Q = m . c . ΔT  Q  : Isı kapasitesi 

m  : Kütlesel debi 
c  : Özgül ısı 
ΔT : ısı değiştiricinin bir tarafındaki giriş ve çıkış sıcaklıkları farkI (T2 - T1) 

 
Seçim yapılırken yaygın olarak yapılan yanlışlardan bir tanesi KSS kapasitesini ısı değiştirici seçimi 
için yeterli görmektir. Bir başka deyişle ısı değiştirici seçimlerinde primer (kazan gidiş - dönüş) 
sıcaklıkları ve primer debi (kazandan gelen su miktarı) miktarını göz ardı etmek doğru değildir.  
 
Örneğin yaptığımız çalışma sonucunda 50 kW’lık bir KSS ihtiyacımızın olduğunu saptamış olalım.    
80 °C kazan giriş sıcaklığında 50 kW’lık ihtiyacımıza cevap verebilecek boyutlardaki bir ısı 
değiştiricinin, özellikle yaz aylarında kazan giriş sıcaklığı 65 °C’ye düştüğünde de, aynı 50 kW’lık 
kapasite için yeterli olması gerekir. Ayrıca KSS hazırladığı sırada gerek borularda oluşan ısı 
kayıplarının azaltılması, gerekse yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma enerjisinden maksimum faydanın 
sağlanması için dönüş suyu sıcaklıkları 25 °C’nin üzerine çıkmamalıdır.  
 
Doğru seçilmemiş, küçük bir ısı değiştirici nedeniyle boru çapları büyür, daha büyük bir pompa ihtiyacı 
ortaya çıkar ve işletme maliyetleri artar. 
 
 
 
 
5. ISI İSTASYONU SEÇİMİNDE GEREKLİ OLAN SİSTEM PARAMETRELERİ 
 
Isı istasyonu seçimi yapılırken öncelikle istasyonun kullanım sıcak suyunu temin edebilmesi için bir 
güç hesabı yapılması gerekir. Bu hesap yapılırken temel olarak dört parametre bilgisine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bunlar; 
 

- Kazan Besleme Suyu Sıcaklığı 
- Kullanım Sıcak Su Sıcaklığı 
- Kullanım Sıcak Su Debisi 
- Şebeke Besleme Suyu Sıcaklığı 

 
Merkezi sistemli yapılarda, ısı istasyonu ile alakalı projelendirme yapılırken, üretici firmalardan alınan 
verilere göre; Boru Çapı, Kazan Hesabı, Balans Vanası Seçimi, Pompa Seçimi ve bu ekipmanlara 
bağlı olarak diğer tesisat elemanlarının seçimi yapılır. Dairelerde, ısı istasyonu üzerinden direk olarak 
kullanım sıcak suyu kontrolü ve ısıtma kontrolü yapıldığı için ısı istasyonunu seçerken dikkat edilmesi 
gereken birçok parametre vardır. Bu parametreler başlıca; 
 

- Kazan Besleme Suyu Sıcaklığı 
- Kazan Dönüş Suyu Sıcaklığı 
- Şebeke Besleme Suyu Sıcaklığı 
- Kullanım Sıcak Suyu Sıcaklığı 
- Kullanım Sıcak Suyu Debisi 
- Isı değiştirici Besleme Debisi 
- Isı İstasyonu Toplam Basınç Kaybı 
- Kalorimetre (Isı Sayacı) Seçimi 

 
5.1. Isı Değiştirici Seçiminde Kazan Gidiş ve Dönüş Suyu Sıcaklıklarının Önemi 
 
Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı 
akışkana aktaran makinelere ‘kazan’ denir. Isı enerjisi akışkana aktardıktan sonra, sıcaklığı yükselen 
akışkan devir-daim pompaları sayesinde, borular aracılığı ile dairelere iletilir. Dairelerde ki kullanım 
sıcak suyu ve ısınma ihtiyacı bu şekilde karşılanmış olur. 
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Kazan besleme suyu sıcaklığı, projenin ihtiyaçlarına göre, tasarım aşamasında belirlenen bir değerdir. 
Bu değere bağlı olarak, daire içerisinde ki ısı istasyonu seçimi, ısıtma cihazlarının kapasitesi ve hesabı 
da beraberinde değişmektedir. 

 
Kazandan gelen besleme suyu, ısı enerjisini bıraktıktan sonra tekrar kazana geri döner. Düşük enerjili 
yani düşük sıcaklıkta ki besleme suyu, kazanda ısınır ve sıcaklığı tekrar yükselir. Kazana dönen suyun 
derecesi ne kadar düşük olursa, gerçekleşmiş olan ısı transferi o derece yüksek olur. 

 
Kazan dönüş suyunun derecesi, kullanılan kazan tipi ile de bağlantılı olup, yoğuşmalı kazan 
kullanımında dönüş suyu sıcaklıklarını düşürmek ciddi kazanç sağlar. 
 
5.2. Isı Değiştirici Seçiminde Kullanım Sıcak Suyu Sıcaklığının Önemi 
 
Daire içerisinde, son kullanıcının kullanımına sunulan suyun sıcaklığını niteler. Bu değer, proje 
aşamasında belirlenerek, ısı istasyonu içerisinde bulunan ısı değiştirici seçimini belirleyen önemli bir 
parametredir. Seçilen sıcaklık derecesine bağlı olarak insan sağlığı açısından da oluşacak olumsuz 
durumların önüne geçebilmek adına, bu parametrenin seçimi ciddi önem taşımaktadır. 

 
5.3. Isı Değiştirici Seçiminde Kullanım Sıcak Suyu Debisinin Önemi 
 
Son kullanıcının, talep etmiş olduğu sıcak su miktarıdır. Bu değer her dairede bulunan banyo ve 
mutfak sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği gibi, seçilen batarya ve duş başlıkları da talep 
edilen su miktarını derece etkileyen bir etkendir. Bu değer, projelendirme yapılırken, ısı değiştiricinin 
gücü belirlenebilmesi için gerekli bir parametredir. 
 
5.4. Isı Değiştirici Besleme Debisinin Önemi 
 
Daire içerisinde, kullanım sıcak suyuna ihtiyaç doğduğu anda, ısı istasyonu içerisinde bulunan ısı 
değiştirici vasıtası ile şebeke besleme suyuna enerjinin aktarıldığı debi olarak nitelendirilir. Proje 
hesabı yapılırken dikkate alınılması gereken bir parametredir. Yapı, devreye alındıktan sonra, işletme 
maliyetlerini de doğrudan etkileyen bir etkendir. 
 
5.5. Isı İstasyonu Seçiminde Basınç Kayıplarının Önemi 
 
Isı İstasyonu’ nun kullanım sıcak suyu talebini karşılayabilmesi için kazandan belirli bir miktarda 
akışkan ile beslenmesi gerekmektedir. Akışkan hareket ettikçe, ısı istasyonu içerisindeki ekipmanlar 
üzerinde sürtünmeye bağlı olarak bir basınç kaybı meydana gelecektir. Isı istasyonu içerisinde ki 
ekipmanlar üzerinde oluşan basınç kayıplarının toplamı, toplam basınç kaybı olarak tanımlanır. Basınç 
kaybının en fazla oluştuğu ekipmanlar ise; Isı değiştiriciler ler, Termostatik Kontrol Vanaları ve Balans 
Vanalarıdır. Kullanım sıcak suyu elde edilebilmesi için, ısı istasyonu içerisinde oluşacak toplam basınç 
kaybının yenilmesi gerekmektedir. Toplam basınç kaybı değeri, pompa seçimi yapılırken dikkate 
alınacak en önemli kriterlerin başında gelmektedir.  

 
Ekipmanlar üzerinde oluşan basınç kayıplarını, kabul edilebilir değerlere getirebilmek içinde, ısı 
değiştirici performansını düşürmeden, plaka sayılarını ve ısı değiştiricinin fiziksel boyutlarını arttırarak, 
basınç kayıpları azaltılabilir. Yine termostatik kontrol vanaları ve balans vanalarının kvs değerleri, 
seçim yapılırken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir seçim kriteridir. 

 
5.5. Şebeke Besleme Suyu Sıcaklığının Önemi 
 
Kullanım sıcak su talebi doğduğunda, yerel su idaresi tarafından temin edilmiş besleme suyunun 
sıcaklığıdır. Bu sıcaklık değeri, bölgelere ve mevsimlere göre değişim gösterebilir. Isı istasyonu 
kapasite hesabı yapılırken, dikkat edilmesi gereken en önemli parametrelerden birisidir. 
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5.6. Kalorimetre Seçiminin Önemi 
 
Dairede, son kullanıcı tarafından tüketilen enerjiyi ölçümleyen cihazlara kalorimetre denir. 
Kalorimetreler genellikle kazana dönen hat üzerine montaj yapılır. İçerisinde gidiş ve dönüş sıcaklık 
sensörleri ile debimetre bulunur. Bu sayede dairede, son kullanıcı tarafından tüketilen enerji miktarı 
ölçümlenmiş olur. Kalorimetre seçimi yapılırken hassasiyetine, ölçüm prensibine, kapasitesine 
(nominal debide ölçüm miktarı) ve bağlantı çapına bakılır. Kalorimetreler genellikle ısı istasyonu 
içerisine montajı gerçekleştirildiği için, istasyon içerisinde bir basınç kaybı meydana getirir. Bu durum, 
projelendirme yapılırken pompa seçimi aşamasında dikkate alınması gereken çok önemli bir 
parametredir. 
 
 
 
 
6. FARKLI PARAMETRELERİN KULLANILDIĞI ÖRNEKLER VE MEKANİK TASARIM ÜZERİNDE 
ETKİLERİ 
 
Bir proje hesabı yapılırken, yukarıda ki parametreler ışığında örnek iki proje yapıp, seçim kriterlerinin 
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görelim. 
 
6.1. Kazan Çalışma Rejiminin 75 °C-35 °C olarak seçilmesi durumu 
 
Isıtma Bilgileri  
• 24 daire 
• 4 kolon, her kolonda 6 daire 
• Kolon-istasyon arasındaki mesafe 1 m, kat yuksekliği 3 m, kolonlar arası mesafe 4 m 
• Isıtma merkezi (kazan) basınc kaybı 0.1 mbar 
• Daire ısıtma yükü 3 kW 
• Isıtma icin kazan suyu ΔT = 20K 
• Her bir radyator icin ısıtma debisi 131.54 l/h 
• Her bir radyator icin basınc kaybı 0.1 bar 
 
Sıcak Su Hazırlama Bilgileri 
• Isı eşanjoru gucu = 33 kW 
• Kazan suyu giriş-cıkış sıcaklıkları = 75 °C-35 °C 
• Kullanım sıcak suyu debisi = 12 l/dk 
• Kullanım sıcak suyu sıcaklığı = 50 °C 
• Kullanım suyu sıcaklık farkı, ΔT=40 K 
 
Yukarıda parametreleri belli olan bir proje için, ilk olarak ısı istasyonu içerisinde ki ısı değiştirici seçimi 
yapılır. 
 
6.1.1 Isı Değiştirici Seçimi 
 
Kullanım Sıcak su ihtiyacı 12 lt/dk (33 kW) olan bir daire için seçilen ısı değiştirici değerleri aşağıda ki 
tabloda verilmiştir.  
 
Tablo 3. Örnek Proje Isı Değiştirici Seçim Değerleri 

Hesaplanan Parametreler Isı Değiştirici 1. 
Hattı 

Isı Değiştirici 2. 
Hattı 

Hesaplanan 
Parametreler 

 

Kazan Giriş Sıcaklığı °C 75 °C 10 °C Soğuk Su Giriş Sıcaklığı 
°C 

Kazan Dönüş Sıcaklığı °C 35 °C 50 °C Kullanım Suyu Sıcaklığı 
°C 

Kazan Besleme Debisi 12 lt/dk 12 lt/dk Kullanım Suyu Debisi 
Basınç Kaybı 9,52 kPa 12,96 kPa Basınç Kaybı 
Plaka Sayısı 16 Plaka  
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6.1.2. Ana Kolon Hesabı 
 
Ana kolon hesabını bulabilmek için, ilk olarak bir dairede kullanım sıcak su ihtiyacını karşılayabilmek 
için Isı Değiştirici besleme debisi bulunur. 
 

QPrimer(birincil) : Merkezi ısıtma hattının verdiği enerji (kcal/h) 
QSekonder(ikincil)  : Kullanım suyunun aldığı enerji (kcal/h) 
V̇SS   : Kullanım Sıcak suyu hazırlamak için gerekli debi (m3/h) 
V̇KSS   : Kullanım sıcak su debisi (m3/h) 
c   : Özgül ısı 
ΔTPrimer(birincil) : Kazan hattı sıcaklık farkı [K] 
ΔTSekonder(ikincil)  : Kullanım sıcak suyu sıcaklık farkı [K] 
 
 

Burada ki formülden ve seçimi yapılmış ısı değiştiriciden çıkan değere göre kullanım sıcak suyu 
hazırlamak için gerekli debi miktarı: 
 
Vss = 12 lt/dk yani 720 lt/h olarak bulunmaktadır.  
 
Buradan bulunan değeri ana kolon hesabı yapmak için kullanabiliriz. Ancak öncelikle eş kullanım 
sayısının (ε) belirlenmesi gerekecektir.  
 

ε = εf . zDS   ε  : Eş kullanım sayısı 
εf  : Eşdeğerlik faktörü 
zDS  : Daire sayısı 

 
24 Daire için eş kullanım faktörü: 0,25.  
 
 ε = 0,25 . 24  
 ε = 6 
 

KSS  : Kullanım sıcak suyu 
V̇  : Gerekli kolon debisi (l/h) 
zDS  : Kolondan beslenen daire sayısı 
ε  : Eş kullanım sayısı 
ΔT  : Merkezi ısıtma gidiş-dönüş sıcaklık farkı [K] 
QDY     : Daire ısıtma yükü (kW) 

          V̇SS         : Sıcak su için gerekli merkezi sıcak su debisi (l/h) 
 

 
 

 
 
Ana kolonda olması gereken debi miktarı bulunduktan sonra, boru çapı hesabına geçilir. 
 

D   : Boru çapı (m) 
V̇a   : Akışkan debisi (m3/h) 
W  : Akışkan hızı (m/s) 

 
W (Akışkan Hızı) borudaki su hızının 0.5 m/s ve daha üstü bir değer alınması gerekir. Hız 0.5 m/s 
olarak seçilip, buna göre hesap yapılırsa: 
 

 
 

 0,068 m – 68 mm – DN65 olarak bulunur. 
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Boru çapı belirlendikten sonra, pompa hesabı yapılır. Burada hesap yapılırken kritik hatta bulunan 
daire üzerinden hesap yapılır; 
 
Tablo 4. Örnek Proje Boru Çapı Değerleri 
 

Bölüm Uzunluk 
 (m) 

Boru Çapı 
(DN) 

Debi  
(l/h) 

∆P 
(mbar/m) 

∆P 
(mbar) 

  Isı İstasyonu - - - - 220 
Isı Sayacı - 20 2500 - 120 

Kolon ∆P Cihazı - 50 2688 - 60 
Bağlantı Hattı 2,5 25 720 1,096 5,48 

5.Kat 3 25 720 1,096 6,58 
4.Kat 3 32 1440 0,94 5,64 
3.Kat 3 32 1540 1,05 6,3 
2.Kat 3 40 1935 0,79 4,74 
1.Kat 3 40 2270 1,05 6,3 

Zemin Kat 4 40 2689 1,43 11,44 
2’ li Kolon 2 50 4527 1,13 4,52 

Kazan Çıkışı 1 65 6642 0,65 3,9 
Toplam     454,9 

 
Burdan çıkan sonuca göre: 
 
Q = 6,642 m3/h  
H = 4,54 mss 
 
Özelliklerine sahip bir pompa seçimi yapılmalıdır. 
 
6.2. Kazan Çalışma Rejiminin 65 °C-13 °C olarak seçilmesi durumu 
 
Aynı mimari yapıda bir binada, aynı büyüklükte ve banyo sayısına sahip dairede, ısı değiştirici plaka 
sayısının değişimi ve kazan gidiş suyu sıcaklığının düşürülmesi ile ortaya çıkan hesaplamalara 
bakılırsa; 
 
Isıtma 
• 24 daire 
• 4 kolon, her kolonda 6 daire 
• Kolon-istasyon arasındaki mesafe 1 m, kat yuksekliği 3 m,kolonlar arası mesafe 4 m 
• Isıtma merkezi (kazan) basınc kaybı 0.1 mbar 
• Daire ısıtma yükü 3 kW 
• Isıtma icin kazan suyu ΔT = 20K 
• Her bir radyator icin ısıtma debisi 131.54 l/h 
• Her bir radyator icin basınc kaybı 0.1 bar 
 
Sıcak Su Hazırlama 
• Isı eşanjoru gucu = 33 kW 
• Kazan suyu giriş-cıkış sıcaklıkları = 65 °C-13 °C 
• Kullanım sıcak suyu debisi = 12 l/dk 
• Kullanım sıcak suyu sıcaklığı = 50 °C 
• Kullanım suyu sıcaklık farkı, ΔT= 52 K 
 
6.2.1. Isı Değiştirici Seçimi 
 
Kullanım Sıcak su ihtiyacı 12 lt/dk (33 kW) olan bir daire için 65 °C seçilen ve dönüş suyu sıcaklığı 
herhangi bir şekilde belirtilmeden yapılan ısı değiştirici seçimine bağlı değerler aşağıda ki tabloda 
verilmiştir.  
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Tablo 5. Örnek Proje Isı Değiştirici Seçim Değerleri 
 

Hesaplanan 
Parametreler 

Isı Değiştirici 1. 
Hattı 

Isı Değiştirici 2. 
Hattı 

Hesaplanan 
Parametreler 

 
Kazan Giriş Sıcaklığı °C 65 °C 10 °C Soğuk Su Giriş 

Sıcaklığı °C 
Kazan Dönüş Sıcaklığı 

°C 
13 °C 50 °C Kullanım Suyu Sıcaklığı 

°C 
Kazan Besleme Debisi 9,23 lt/dk 12 lt/dk Kullanım Suyu Debisi 

Basınç Kaybı 3 kPa 5,87 kPa Basınç Kaybı 
Plaka Sayısı 24 Plaka  

 
Yukarıda seçimi yapılmış olan ısı değiştirici değerlerine göre ana kolon çapı ve pompa hesabı 
yapıldığında; 
 
6.2.2. Ana Kolon Hesabı 
 
Ana kolon hesabını bulabilmek için, ilk olarak bir dairede kullanım sıcak su ihtiyacını karşılayabilmek 
için ısı değiştirici besleme debisi bulunur. 
 

Primer   : Merkezi ısıtma hattının verdiği enerji (kcal/h) 
QSekonder   : Kullanım suyunun aldığı enerji (kcal/h) 
V̇SS   : Kullanım sıcak suyu hazırlamak için gerekli debi (m3/h) 
V̇KSS   : Kullanım sıcak su debisi (m3/h) 
c   : Özgül ısı 
ΔTPrimer   : Kazan hattı sıcaklık farkı [K] 
ΔTSekonder  : Kullanım sıcak suyu sıcaklık farkı [K] 
 
 

 
Burada ki formülden ve seçimi yapılmış ısı değiştiriciden çıkan değere göre kullanım sıcak suyu 
hazırlamak için gerekli debi miktarı: 
 
Vss = 9,23 lt/dk yani 553,8 lt/h olarak bulunmaktadır.  
 
Buradan bulunan değeri ana kolon hesabı yapmak için kullanabiliriz. Ancak öncelikle eş kullanım 
sayısının (ε) belirlenmesi gerekecektir.  
 

ε = εf . zDS            ε   : Eş kullanım sayısı 
εf  : Eşdeğerlik faktörü 
zDS  : Daire sayısı 

 
24 Daire için eş kullanım faktörü: 0,25.  
 
 ε = 0,25 . 24  
 ε = 6 
 

KSS  : Kullanım sıcak suyu 
V̇  : Gerekli kolon debisi (l/h) 
zDS  : Kolondan beslenen daire sayısı 
ε  : Eş kullanım sayısı 
ΔT  : Merkezi ısıtma gidiş-dönüş sıcaklık farkı [K] 
QDY     : Daire ısıtma yükü (kW) 

          V̇SS         : Sıcak su için gerekli merkezi sıcak su debisi (l/h) 
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Ana kolonda olması gereken debi miktarı bulunduktan sonra, boru çapı hesabına geçilir. 
 

D  : Boru çapı (m) 
V̇a  : Akışkan debisi (m3/h) 
W : Akışkan hızı (m/s) 

 
W (Akışkan Hızı) borudaki su hızının 0.5 m/s ve daha üstü bir değer alınması gerekir. Hız 0.5 m/s 
olarak seçilip, buna göre hesap yapılırsa: 
 

 
 

 0,063 m – 63 mm – DN65 olarak bulunur. 
 
Boru çapı belirlendikten sonra, pompa hesabı yapılır. Burada hesap yapılırken kritik hatta bulunan 
daire üzerinden hesap yapılır; 
 
Tablo 6. Örnek Proje Boru Çapı Değerleri 
 

Bölüm Uzunluk 
(m) 

Boru Çapı 
(DN) 

Debi 
(l/h) 

∆P 
(mbar/m) 

∆P 
(mbar) 

Isı İstasyonu - - - - 120 
Isı Sayacı - 20 2500 - 80 

Kolon ∆P Cihazı - 40 2189 - 50 
Bağlantı Hattı 2,5 25 553,8 0,71 3,59 

5.Kat 3 25 553,8 0,71 4,26 
4.Kat 3 32 1107,6 0,62 3,11 
3.Kat 3 32 1214 0,68 4,08 
2.Kat 3 40 1547 0,51 3,06 
1.Kat 3 40 1823 0,7 4,2 

Zemin Kat 4 40 2189 0,94 7,57 
2’ li Kolon 2 50 3701 0,77 3,08 

Kazan Çıkışı 1 65 5644.8 0,47 2,82 
Toplam     285,7 

 
Burdan çıkan sonuca göre: 
 
Q = 5,644 m3/h  
H = 2,85 mss 
 
Özelliklerine sahip bir pompa seçimi yapılmalıdır. 
 
 
 
 
7. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada konutlarda kullanım sıcak suyu hazırlamak için kullanılan ısı istasyonlarının genel olarak 
tanıtımı, mekanik proje tasarımında ki önemi ve farklı seçim parametreleri üzerinden sisteme olan 
etkileri incelenmiştir.  
 
Özellikle en önemli seçim kriteri olan ısı değiştirici seçimi ve buna bağlı olarak daha düşük 
sıcaklıklarda kazan çalışma rejiminin belirlenmesinin hem binalara hem de enerjinin öneminin her 
zamankinden daha önemli olduğu günümüz dünyasına etkileri ortaya konmuştur. 
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Çalışma sırasında örnek bir konut projesinde 75-35 °C ve 65-13 °C olmak üzere iki farklı kazan çalışma 
rejimleri seçilmiş ve buna bağlı olarak aşağıdaki değerler gözlemlenmiştir. 
 
Tablo 7. Seçim Parametrelerinin Karşılaştırılması 
 

Örnek – 1 
Hesaplanan 
Parametreler 

Isı Değiştirici 1. 
Hattı 

Isı Değiştirici 2. 
Hattı Hesaplanan Parametreler 

 
Kazan Giriş Sıcaklığı °C 75 °C 10 °C Soğuk Su Giriş Sıcaklığı °C 

Kazan Dönüş Sıcaklığı °C 35 °C 50 °C Kullanım Suyu Sıcaklığı °C 
Kazan Besleme Debisi 12 lt/dk 12 lt/dk Kullanım Suyu Debisi 

Basınç Kaybı 9,52 kPa 12,96 kPa Basınç Kaybı 
Plaka Sayısı 16 Plaka  

Seçilen Pompa Q = 6,642 m3/h H = 4,54 mss Yıllık Enerji Tüketimi: 385 
kWh/Yıl 

Örnek – 2 
Hesaplanan Parametreler 

Isı Değiştirici 1. 
Hattı 

Isı Değiştirici 2. 
Hattı Hesaplanan Parametreler 

 
Kazan Giriş Sıcaklığı °C 65 °C 10 °C Soğuk Su Giriş Sıcaklığı °C 

Kazan Dönüş Sıcaklığı °C 13 °C 50 °C Kullanım Suyu Sıcaklığı °C 
Kazan Besleme Debisi 9,23 lt/dk 12 lt/dk Kullanım Suyu Debisi 

Basınç Kaybı 3 kPa 5,87 kPa Basınç Kaybı 
Plaka Sayısı 24 Plaka  

Seçilen Pompa Q = 5,644 m3/h H = 2,85 mss Yıllık Enerji Tüketimi: 218 
kWh/Yıl 

 
İki seçime göre yapılmış hesaplara bakıldığında, 
 

1) Isı Değiştirici seçimi yapılırken kazan gidiş suyunu düşürmek ve dönüş suyu sıcaklığını da ısı 
değiştirici performansına göre belirlemek, ısı değiştiriciye giren kazan besleme debisini 
azaltıyor. Bu azalmayla birlikte ısı değiştirici içerisinde daha az akışkan hareket ettiği için, hem 
ısı değiştirici, hem termostatik kontrolör hem de balans vanası üstünde oluşan basınç kayıpları 
da bu duruma istinaden  beraberinde azalıyor. Toplamda da hem kalorimetre üzerinde hem de 
ısı istasyonu üzerinde çok ciddi bir basınç kaybı azalımı gözlemleniyor.  

 
2) Isı değiştiricide ki plaka sayısının arttırılması ise, gidiş suyu sıcaklıklarını ve dönüş suyu 

sıcaklıklarını da yine aynı şekilde düşürülme imkanı sunuyor.  
 

3) Sıcaklıkların düşmesi ile beraber, sistem daha az enerji harcıyor ve yoğuşmalı kazan 
sistemlerinin de kullanımına olanak sağlayarak, enerji veriminde de artış sağlanıyor.  
 

4) Yapılan hesaplara istinaden seçilen pompalarda ise hem kapasiteler düşüyor, hem de yıllık 
tüketmiş oldukları elektrik enerjisi miktarı aşağıya çekiliyor.  
 

5) 1. yapılan seçimde yıllık 385 kWh/Yıl’ lık bir tüketim gözlemlenirken, 2. Yapılan seçimde 218 
kWh/Yıl’ lık bir enerji tüketimi gerçekleşiyor.  
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EVSEL ELEKTRİK VE KULLANIM SICAK SU YÜK TAHMİNİ, 
BURSA İNCELEMESİ 

 
 

M. Emin Uğur ÖZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada Bursa’daki doğalgaz abonelerinin aylık evsel elektrik ve sıcak su yüklerinin tahmini 
yapılmaktadır. Gaz ve elektrik faturaları ve ev sahipleri ile yapılan anketler esas alınarak enerji 
tüketimleri analiz edilmekte ve aylık ortalama yükler bulunmaktadır. Yükü etkileyen enerji tüketim 
alışkanlıkları, çevresel şartlar ve sosyal parametreler araştırılmaktadır. Sonuçlar tüketimin faturalarla 
tahmin edilebileceğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Evsel Elektrik Yükü, Evsel Sıcak Su Yükü, Sıcak Su İçin Doğalgaz Tüketimi, 
Enerji Analizi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, an investigation for prediction of residential electric and hygienic water monthly load is 
performed for natural gas residential customers in Bursa. Energy consumption is analyzed based on 
their bills and inquiries. Energy consumption habits and the environmental conditions also social 
parameters affecting the load are investigated. The results show that consumption can be estimated 
by the Bills.  
 
Key Words: Residential electric load, Residential hygienic water load, Natural gas consumption for 
hygienic water, Energy analysis. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji, insan yaşamının kalitesinin bir ölçüsü ve ayrıca sosyal ve ekonomik büyümenin bir 
göstergesidir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen enerji tüketimi diğer ülkelerden yüksektir. Konutlar 
için enerji tüketim karakteristiklerinin ortaya çıkarılması enerji türlerinin ve bu türlere göre dağılımların 
belirlenmesi ileriye dönük enerji talebinin ve yatırımların planlanması için gereklidir. Çoğu zaman 
ölçüme dayalı bilgilerin eksikliğinden, kişi ve m² başına tüketim gibi istatistiki verilerin olmayışından ya 
da kısa süreler - örneğin yılın her saati - için bir kayıt bulunmamasından dolayı evsel tüketim 
tahminlerini yapmak zordur. Ayrıca sosyoekonomik gelişmelere bağlı olarak bu rakamlar ya da diğer 
bir ifadeyle enerji tüketimindeki tercihler, senelere göre de değişebilmektedir. 
 
Enerji üretimi, enerji dağıtım sistemleri, pik yükler, yük-zaman profilleri ve toplam enerji talebi gibi 
belirsizliklere bağlı olarak enerji tüketim özelliklerini ve tüketim tahminlerini yapmak zor ve karmaşık bir 
iştir. Tasarım ve işletme açısından en ekonomik, teknolojik ve çevreye uyumlu enerji üretim ve tüketim 
sistemlerinin ve alternatiflerinin bulunmasında, karşılaştırılmasında bu bilgilere şiddetle ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 

Forecasting Residental Electric and Hygienic Water Heating Load, Case Study for Bursa in Turkey 
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Maksimum tüketim miktarları, enerji tüketim sistemlerinin karşılamak zorunda olduğu yükün seviyesi 
ve hangi teknolojiyle bu ihtiyacın karşılanabileceği konusunda yol göstericidir. Ekonomiklik düzeyi ve 
çevresel etki, sistemin çalışma şartlarına ve süresine bağlıdır. Yük-Zaman grafikleri ise sistemin yıl 
boyunca uygun değerde çalışıp çalışmadığını gösterir. Ayrıca, elde mevcut olan enerji kaynaklarının 
daha verimli kullanımı için de toplam enerji talebini tahmin etmek gerekir. 
 
Bir yıl boyunca her saat başına enerji dengesi hesapları yapılarak elde edilen tüketim tahminleri en 
dikkatli hazırlanmış tahmin metotlarıdır. Bu detaylı simülasyon metotları aydınlatma, insan, pişirme, 
elektrikli cihaz yükleri v.b iç kazançların saatlik tahminlerinin yanında saatlik hava şartlarının da 
bilinmesini gerektirir. 
 
Binalarda enerji tüketen sistemlerin lineer olmayan, dinamik ve çok karmaşık çalışma koşulları 
nedeniyle tüketimlerin hassas olarak tahmininde bilgisayar simülasyonları dışında çok az metot vardır. 
Bu nedenle çok hassas metotlar en pahalı olanlarıdır ve bilgisayar programında uzmanlık 
gerektirmektedir. Derece gün yöntemi ve denge noktası sıcaklığı* iklimin şiddetini hassas bir şekilde 
karakterize edebilir [1].  
 
*Denge noktası sıcaklığı: Kısaca ısı kayıplarının iç kazançlarla karşılanabildiği dış sıcaklık olarak tanımlanabilir. 
 
 
 
 
2. SICAK SU VE ELEKTRİK YÜKLERİ 
 
Anket yapılan, elektrik ve gaz faturaları incelenen evlerin ortak yapısal özellikleri, ailelerin enerji 
tüketim alışkanlıkları ve yapısı aşağıda açıklanmaktadır; 
Evlerin, 
 

• Ortalama taban alanları: 115 m² brüt, 3 oda 1 salonu var, % 78’i çift camlı, % 18’i yalıtımlıdır. 
• Evlerde ortalama 3 yetişkin + 1 çocuk var, gündüz evde en az 1 yetişkin + 1 çocuk veya 

sadece 1 yetişkin kalmaktadır.  
• Her evde çamaşır makinesi, % 50 sinde bulaşık makinesi bulunmaktadır. 
• Yazın her gün, kışın 3 günde bir duş yapılmaktadır ( min. 15 – 20 dak. / kişi ). 
• Haftada ortalama 1,5 saat ütü, 1 saat elektrikli süpürge kullanılmaktadır. 
• Haftada ortalama 1,5 saat çamaşır makinesi, 1,5 saat bulaşık makinesi kullanılmakta günde 

en az 1 kez 30 dakika elde bulaşık yıkanmakta, fırın ortalama haftada 1 ya da 2 kez 
kullanılmaktadır. Her evde buzdolabı, TV, saç kurutma, müzik seti, radyo vb. bulunmaktadır. 

 
2.1. Sıcak su tüketim tahmini; 
 
Gazlı ocaklar ile sıcak su üretimi; 
 
Sıcak su tüketimleri hesaplanırken “Şofben + Ocak” doğalgaz abonelerinin aylık gaz tüketimlerinden 
[Şekil 1] pişirici set üstü ocakların aylık ortalama gaz tüketimleri [Şekil 2] çıkartılarak aylık sıcak su 
üretimi için gereken ortalama gaz yükleri bulundu.  
 
Gazlı cihazla sıc. su üretimi=[Aylık gaz tük. (m3/h)*8250 (kCal/m3)*0.90 (Verim] / [cp*(45–TToprak Sıc.)] 
 
Yaklaşımı ile aylık olarak hesaplandı. Günlük sıcak su tüketimi o ayın gün sayısına bölünerek bulundu 
[Tablo 1]. Kişi başına aylık ortalama sıcak su tüketimleri aylık şofben yüklerinin kişi sayısına bölümüyle 
bulundu [Şekil 4]. Saatlik sıcak su yükleri TTMD Isıtma ve Klima tekniğinde öngörülen % tüketim 
değerleri model [Şekil 5] alınarak düzenlenmiştir [Tablo2]. 
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Şekil 1.   Ortalama Gaz Tüketimi  ( Şofben – Ocak ) 

 
Ocak gaz tüketimleri; 
 
Pişirici ocakların aylık ortalama gaz yükleri 3 gözlü set üstü ocaklarda kullanılan Doğalgaz 
enjektörlerinin çapları ölçülerek ve aşağıdaki formül kullanılarak bulundu.  
 

= 0.036 Cd D2
             [2] 

 
, Tüketilen gazın hacimsel debisi (m3 / h) 

 
Cd, Boşaltım katsayısı (0.90-0.95) 
 
D, Enjektör çapı (mm Ø) 
 

, Enjektör gerisindeki basınç (LPG için 30 mbar; Doğalgaz için 20 mbar) 
 

               , Bağıl yoğunluk  (LPG için 1,84; Doğalgaz için 0,56) 
 
Ortalama bir set üstü gazlı pişiricinin; 
 

Küçük beki: 0.105 m³/h (D=0.50 mm Ø) 
 
Orta beki: 0.216 m³/h  (D=0.75 mm Ø) 
 
Büyük beki: 0.264 m³/h (D=1.05 mm Ø) Doğalgaz harcamaktadır. 

 
Ölçümlerden ve anketten alınan sonuçlara göre tipik set üstü gazlı ocakların orta beki akşam yemeği 
için 1 saat, öğle yemeği için 1 ~ 1.5 saat ve kahvaltı için 30 dakika yarım alev ile tam alev arasında bir 
konumda çalıştırılmaktadır. Bu nedenle maksimum bek tüketimleri % 80 ile çarpılmıştır. Sonuç olarak 
günlük toplam ocak tüketiminin 0.4 - 0.5 m³ olduğu ve 30 günlük aylık gaz tüketiminin 12 – 15 m³ 
arasında olduğu hesaplanmıştır (0.40 ∼ 0,5 m³ x 30 gün).  
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Şekil  2.    Aylık ortalama set üstü ocak gaz tüketimleri 
 

 
 

Şekil 3.    Kişi başına aylık ortalama soğuk su tüketimleri 
 

Tablo 1.  Gazlı cihazla üretilen sıcak su 

Aylar Gaz Tüketimi 
(m³) 

Aylık Ortalama 
Toprak Sıc.[3] (˚C) 

Aylık Sıc. Su 
Üretimi(m³) 

Günlük Sıcak 
Su Üretimi(Lt.) 

Sıcak Su Üretimi İçin 
Gereken Enerji (kW) 

Ocak 58.972 9.343 8,216 265 11 
Şubat 56.092 8.791 7,594 271 11.41 
Mart 48.55 9.669 6,452 208 8.54 
Nisan 22.873 12.042 2,057 68 2.6 
Mayıs 16 16.376 0,861 27 0.898 
Haziran 11.949 20.187 0,424 14 0.4 
Temmuz 13 24.009 0,891 28 0.683 
Ağustos 15.692 25.324 1,746 56.32 1.33 
Eylül 20.843 23.548 2,999 100 0.078 
Ekim 23.778 20.304 3,396 109.54 3.223 
Kasım 28.476 15.876 3,328 111 3.985 
Aralık 47.178 11.573 6,346 204 8.201 
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Şekil 4.    Kişi başına aylık ortalama sıcak su tüketimleri 
 
Tablo 2.  Saatlik Sıcak Su Yükleri (Elektrikli cihazla üretim hariç) – En soğuk ay (Şubat) için 

 

 
 

Şekil 5. Sıcak su-tüketim diyagramı (Kümülatif) ,binalar ve yüzme havuzları için [4] 
 
Elektrikle sıcak su üretimi; 
 
Anketlere göre çamaşır makinesinde, ortalama haftada 1 kez 80 litre 40 – 60 oC sıcaklık aralığında 
sıcak su kullanılmaktadır [Tablo 3] ve ortalama çalışma süresi 45 dak. dır.                             
 
Bulaşık makinesinde, ortalama haftada 1 kez 40 litre 65 oC sıcak su kullanılmaktadır [Tablo3] ve 
ortalama çalışma süresi 1saat 45 dak. dır. 
 
 
 
 

Saat Kullanım (%) * (Max. sıc. su 
kull. Miktarı/kull. Süresi) 

Sıcak su yükü(Litre  kg) 

700-- 1000 %23 x 271/ 3 20,766 kg 
1000 -- 1200 % 7 x 271 / 2 9,485 kg 
1200 -- 1600 % 10 x 271/ 4 6,775 kg 
1700 -- 2300 % 50 x 271 / 6 22,583 kg 
2400 -- 0700 % 10 x 271 / 7 3,871 kg 
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Tablo 3.  Elektrikle üretilen sıcak su 

 
2.2. Aydınlatma ve Elektrikli Cihazlar İçin Elektrik Yükleri: 

 
TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)’ a göre bir ailenin ortalama elektrik tüketimi günlük 5 kWh’ dır, 
9 – 10 kWh’ lık günlük tüketimler ise ortalamanın üstü sayılmaktadır. Aboneler, 

 
• Hafta sonu, hafta içinden daha çok elektrik tüketmektedir, 
• Kış döneminde yaz döneminden daha çok elektrik tüketmektedir, 
• Geceleri gündüzden daha çok elektrik tüketmektedir. 

 
Akıllı sayaç abonesi, klasik tip sayaç kullanan aboneden daha çok elektrik tüketmektedir. Çünkü saat 
17:00 den sonraki tüketimler daha düşük fiyatlandırılarak daha az yoğun tüketim olan saatler cazip 
hale getirilmektedir. Abonelerin aylık elektrik tüketimlerinin ortalaması Şekil 6. ve 7 ile Tablo 4. ve 5 te 
görülmektedir.  
 
Anket sonucu bulaşık makinesi kullandıkları tespit edilmiş olan ve 1.gurup olarak sınıflandırılan 
abonelerin en yüksek tüketimleri şubat ayında 145 ∼ 311 kWh arasında değişmekte, en düşük 
tüketimleri ağustos ve eylül aylarında 75 ∼ 162 kWh aralığında değişmektedir. En yüksek ortalama 
tüketim şubat ayında 213.64 kWh, en düşük tüketim ise ağustos ayında 122.7 kWh olarak 
görülmektedir  (Tablo 4). Bu tüketimlere, soğutucu klima cihazı yüklerinden kaynaklanan elektrik 
tüketimleri dâhil edilmemiştir. Bulaşık makinesi olmayan aboneler 2. Gurup olarak tanımlanmıştır. 
 
Tablo 4. Aylık ortalama elektrik tüketimleri – Gurup 1 ( Soğutucu klima yükü hariç) 
 

Aylar 1. Gurup abonelerin aylık ortalama elektrik tüketimleri ( kWh )   
2003.3 156 350 338 301 246 514 504 495 390 75 146 237 352 

4 111 209 194 193 138 126 140 104 183 81 149 215 101 

5 137 254   230 236 174 115 157 117 233 129 193 213 93 

6 104 172 144 162 152 73 119 91 153 127 112 183 79 

7 115 221 193 183 191 84 133 77 138 102 84 95 89 

8 111 178 102 173 164 69 139 73 161 91 143 2 70 

9 128 178 122 142 180 92 132 74 173 153 153 54 91 

10 113 188 134 169 173 81 134 70 179 113 148 172 84 

11 153 239 224 209 174 115 165 143 238 143 220 233 109 

12 130 252 269 224 207 133 158 167 223 117 243 207 113 

2004.1 142 286 291 267 209 178 158 177 273 156 254 201 121 

2 149 311 285 229 222 155 220 188 309 145 256 191 146 

Aylar Çamaşır Makinesi (Haftalık) Bulaşık Makinesi (Haftalık) 
 Üretilen Su 

Miktarı (Lt) 
Gereken Enerji 

(kW) 
Üretilen Su 
Miktarı (Lt) 

Gereken Enerji 
(kW) 

Ocak 80 4.71 40 2.58 
Şubat 80 4.76 40 2.61 
Mart 80 4.68 40 2.57 
Nisan 80 4.46 40 2.465 
Mayıs 80 4.05 40 2.26 
Haziran 80 3.70 40 2.084 
Temmuz 80 3.34 40 1.906 
Ağustos 80 3.22 40 1.845 
Eylül 80 3.39 40 1.928 
Ekim 80 3.69 40 2.07 
Kasım 80 4.10 40 2.28 
Aralık 80 4.5 40 2.48 
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Tablo 4. Aylık ortalama elektrik tüketimleri – Gurup 1 ( Soğutucu klima yükü hariç)(DEVAMI) 
 

3 103 200 207 209 113 105 134 129 183 100 146 182 85 

4 129 226 230 253 150 133 162 177 247 123 195 159 117 

5 128 228 235 219 127 141 168 103 199 136 193 116 86 

6 60 165 165 190 95 104 134 95 197 130 175 119 77 

7 5 175 170 205 105 124 164 105 202 89 150 2 96 

8 0 170 173 209 98 105 143 81 216 131 169 2 94 

9 0 0 0 0 0 114 151 0 0 162 0 0 75 

En Yüksek Aylık Tüketimler (kWh) 
 215 254 183 221 178 180 188 239 269 291 311 209 253 

 235 197 205 216 162  

En Düşük Aylık Tüketimler (kWh) 
 81 93 73 77 70 54 70 109 113 121 145 85 107 

 86 60 89 1 75  

 
Tablo 5. Aylık ortalama elektrik tüketimleri - Gurup 2. (Soğutucu klima yükü hariç) 
 

 
2. Gurupta en yüksek tüketimler ocak ayında 93 ~ 343 kWh aralığında, en düşük tüketimler 43 ∼ 183 
kWh aralığında değişmektedir. Abonelerin aylık en yüksek ortalama tüketim değeri şubat ayında 
196.43 kWh, en düşük değer ağustos ve ekim aylarında sırasıyla 119 ve 113 kWh olarak tespit 

Aylar 2. Gurup abonelerin aylık ortalama elektrik tüketimleri ( kWh )   
2003.4 146 175 94 189 163 88 148 135 109 90 130 148 198 178 130 81 142 

5 145 207 114 233 198 98 195 189 148 114 127 187 236 155 127 160 184 

6 122 181 84 162 131 122 110 144 135 105 124 130 125 151 124 115 136 

7 96 56 92 167 166 99 104 179 165 89 123 182 167 212 123 105 169 

8 71 19 97 59 162 120 33 173 158 97 126 160 202 133 126 99 173 

9 97 43 93 76 180 115 21 177 158 90 127 159 160 134 127 136 179 

10 125 154 96 192 159 117 86 172 129 97 115 168 176 152 115 108 146 

11 189 186 128 243 174 110 136 221 259 100 63 182 193 229 63 161 188 

12 169 226 136 255 217 172 218 217 47 111 158 190 342 199 158 105 172 

2004.1 172 242 149 269 255 179 211 229 145 93 139 191 343 223 139 123 215 

2 0 280 155 264 265 208 224 225 175 107 110 208 197 264 110 76 238 

3 328 206 117 193 166 245 174 167 106 83 165 130 132 149 165 141 168 

4 145 194 122 255 225 111 192 219 139 90 152 154 151 191 152 257 164 

5 136 222 106 235 169 135 144 209 148 111 149 150 104 176 149 231 189 

6 113 181 106 199 169 139 130 195 138 92 168 158 85 155 168 103 158 

7 76 98 112 68 187 117 103 189 162 111 114 220 99 177 114 126 225 

8 78 193 90 48 176 128 22 185 155 117 159 149 84 0 159 134 183 

9 116 156 0 0 211 100 47 180 0 114 107 0 98 340 107 0 203 

10 109 130 0 0 0 136 72 0 0 97 0 0 75 0 0 0 176 

11 154 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 

12 147 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 

En Yüksek Aylık Tüketimler (kWh) 
 198 236 181 212 202 180 192 259 342 343 280 328 255 235 199 225 193 

 340 136 208 207  

En Düşük Aylık Tüketimler (kWh) 
 81 98 84 89 59 43 86 63 105 93 76 83 90 111 85 68 48 

 47 72 154 147              
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edilmiştir (Tablo 5). Bu durumda yıllık maksimum tüketimin ocak, şubat aylarında ve ortalama 340 
kWh civarında olduğu, yıllık minimum tüketimin ağustos, eylül aylarında ve ortalama 140 kWh 
civarlarında olduğu kabul edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 6.  Aylık Ortalama Elektrik Tüketimleri ( Gurup 1 ) 
 

 
 

Şekil 6. ( Devamı )  Aylık ortalama elektrik tüketimleri ( Gurup 2 ) 
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Şekil 7.   Aylık ortalama elektrik tüketimleri  ( Akıllı Sayaç Aboneleri ) 
 
Kış aylarında tüketim yaz aylarına göre yüksektir, maksimum tüketim şubat ayında olmaktadır ve 
22:00 – 06:00 arası 06:00 – 17:00 arasındaki tüketimlerden biraz fazla görünmektedir, bu kombinin 
gece daha çok ısıtma yapmasından ve bu nedenle dolaşım pompasının daha çok çalışmasındandır 
(Gün ışığı nedeni ile). Akşam saatlerinde tüm aile evde olduğu için 17:00 – 22:00 arası tüketim 
çoğalmaktadır. Ayrıca fiyat tarifesindeki ucuzluk nedeni ile pik kullanımlar geceye kaydırılmaktadır.  
 
Kış döneminde gün kısalığı nedeni ile toplam günlük aydınlatma süresi daha uzun olmakta ve 
aydınlatma yükleri artmaktadır. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. su ısıtan elektrikli cihazlar 
şebeke suyunun kış aylarındaki ortalama sıcaklığının düşük olması nedeni ile daha çok ısı enerjisi ve 
elektrik kullanırlar (Elektrikle üretilen sıcak su Tablo 3).  
 
Elektrik tüketimindeki kış yaz salınımı su sıcaklığına bağlantılı olmaktadır. Hafta sonunda ve hafta içi 
günlerde tüketimler değişmektedir. Tüketici alışkanlıkları ailenin sosyal yapısına ve gelir düzeyine göre 
de değişebilmektedir. 
 
Akıllı sayaç abonelerinin, sayaç okuma programları ile son 6 ay içinde her ay 15 dakika süre ile çektiği 
maksimum güç sayaçlarından alınarak kaydedilmiş olup (Tablo 6) da gösterilmektedir. Pik elektrik 
tüketimleri (Şekil 8) de gösterilmektedir. Bu grafikte, çekilen en yüksek gücün 4.61 kW olduğu 
görülmektedir. Bu yük 20.12. 2004 de saat 15:52 de kaydedilmiştir, buna en yakın diğer pik yük 4.570 
kW, 19.12.2004 de ve saat 22:36 da kaydedilmiştir. 
 
Pik yük çekim saatleri gece ve gündüz saatleri arasında özellikle 14:00 – 18:00 ve 20:00 – 24:00 
arasında değişmektedir. Bu noktada ailelerin pik tüketim saatlerinin alışkanlıklarına bağlı olarak 
değiştiği görülmektedir. 
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Tablo 6. Pik Elektrik Yükleri 

 
Şekil 8. Aylık Pik Elektrik Yükleri 

Tablo 7.  Saatlik Elektrik Tüketim Tahminleri 

Bazı akıllı sayaç abonelerinin tespit edilen anlık (15 dak.) pik elektrik yükleri  (kW) 
2004.12  2.61 4.61 3.00 2.36 3.73 4.57 3.64 3.16 3.13 

2005.01 2.73 3.19 3.03 2.47 3.23 2.98 3.23 3.77 2.56 

2005.02  2.75 3.21 3.43 2.26 3.50 3.35 2.56 4.30 3.68 

2005.03  2.95 3.65 3.03 2.39 3.46 3.13 2.98 4.02 3.47 

2005.04 3.38 2.68 2.65 2.25 3.33 2.85 2.49 3.27 3.16 

2005.05 2.85 3.17 3.37 2.23 3.47 2.91 3.07 3.04 2.71 

2005.06  2.58 3.25 2.42 2.24 2.51 2.56 3.37 2.25 2.71 

2005.07  2.89 2.74 1.67 2.14 3.53 4.46 3.46 2.33 2.77 

2005.08 2.67 3.00 0.99 2.08 2.87 3.78 4.16 2.09 2.89 

2005.09  2.79 3.49 2.49 0.88 2.90 2.57 3.19 2.77 2.47 

2005.10  2.64 3.03 3.29 2.25 3.42 4.46 2.68 3.77 3.94 

2005.11 2.85 3.26 2.73 2.59 3.83 4.24 2.82 3.81 3.12 

2005.12 2.94 3.68 5.06 0.53 3.00 3.86 3.28 3.34 3.42 

En Yüksek Aylık Ortalama (kW) 
4.61 3.77 4.30 4.02 3.38 3.47 3.37 4.46 4.16 3.49 4.46 4.24 5.06 

En Düşük Aylık Ortalama (kW) 
2.36 2.47 2.26 2.39 2.25 2.23 2.24 1.67 0.99 0.88 2.25 2.59 0.53 
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Saatlik elektrik tüketimlerinin tahmini Tablo 7 ve Şekil 9’ da verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 

Saat Saatlik Ortalama Elektrik Tüketim Tahminleri  (Wh) 
Oc. Şub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus Eyl. Ek. Kas. Ara. 

01 325.72 343.01 286.79 259.55 208.8 263.89 275.54 149.64 235.69 270.83 255.65 284.07 

02 325.72 343.01 286.79 259.55 208.8 263.89 275.54 149.64 235.69 270.83 255.65 284.07 

03 325.72 343.01 286.79 259.55 208.8 263.89 275.54 149.64 235.69 270.83 255.65 284.07 

04 325.72 343.01 286.79 259.55 208.8 263.89 275.54 149.64 235.69 270.83 255.65 284.07 

05 325.72 343.01 286.79 259.55 208.8 263.89 275.54 149.64 235.69 270.83 255.65 284.07 

06 306.87 339.17 285.71 266.27 209.73 263.89 275.54   154.45 246.17 298.29 271.14 274.89 

07 309.14 329.41 282.01 260.86 204.9 245.45 255.13 154.45 246.17 297.98 272.66 275.81 

08 309.14 329.41 282.01 260.86 204.9 245.45 255.13 154.45 246.17 297.98 272.66 275.81 

09 309.14 329.41 282.01 260.86 204.9 245.45 255.13 154.45 246.17 297.98 272.66 275.81 

10 309.14 329.41 282.01 260.86 204.9 245.45 255.13 154.45 246.17 297.98 272.66 275.81 

11 309.14 329.41 282.01 260.86 204.9 245.45 255.13 154.45 246.17 297.98 272.66 275.81 

12 309.14 329.41 282.01 260.86 204.9 245.45 255.13 154.45 246.17 297.98 272.66 275.81 

13 309.14 329.41 282.01 260.86 204.9 245.45 255.13 154.45 246.17 297.98 272.66 275.81 

14 309.14 329.41 282.01 260.86 204.9 245.45 255.13 154.45 246.17 297.98 272.66 275.81 

15 309.14 329.41 282.01 260.86 204.9 245.45 255.13 154.45 246.17 297.98 272.66 275.81 

16 309.14 329.41 282.01 260.86 204.9 245.45 255.13 154.45 246.17 297.98 272.66 275.81 

17 426.94 454.49 379.03 324.62 274.03 245.45 255.13 197.85 334.61 391.14 380.56 275.81 

18 435.52 480.65 394.09 335 283.87 271.11 303.23 197.85 334.61 399.64 386.24 410.97 

19 435.52 480.65 394.09 335 283.87 271.11 303.23 197.85 334.61 399.64 386.24 410.97 

20 435.52 480.65 394.09 335 283.87 271.11 303.23 197.85 334.61 39964 386.24 410.97 

21 435.52 480.65 394.09 335 283.87 271.11 303.23 197.85 334.61 399.64 386.24 410.97 

22 336.57 359.41 298.15 264.51 213.81 271.11 303.23 149.64 235.69 279.03 628.4 291.41 

23 325.72 343.01 286.79 259.55 208.8 263.89 275.54 149.64 235.69 270.83 255.65 284.07 

24 325.72 34.301 286.79 259.55 208.8 263.89 275.54 149.64 235.69 270.83 255.65 284.07 
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Şekil 9. Aylara göre Saatlik Elektrik Tüketimleri 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Araştırmalar şu sonuçları vermektedir; kış aylarında elektrik tüketimi yaz aylarına göre yüksektir, 
tüketimler şubat ayında maksimum olmakta ve 22:00 – 06:00 saatleri arasındaki tüketim 06:00 – 17:00 
arasındakinden biraz fazla görünmektedir, bu bireysel ısıtıcı cihazın (kombinin) gece ısıtma yükünün 
daha çok olmasından ve bu nedenle dolaşım pompasının daha çok çalışmasından 
kaynaklanmaktadır. Akşam saatlerinde tüm aile üyeleri evde olduğu için 17:00 – 22:00 arası tüketim 
çoğalmaktadır. Ayrıca fiyat tarifesindeki ucuzluk nedeni ile pik kullanımlar geceye kaydırılmaktadır. Kış 
döneminde günün kısalması ve gecelerin uzaması nedeni ile toplam günlük aydınlatma süresi daha 
uzun olmakta ve elektriksel aydınlatma yükleri artmaktadır. 
 
Şehir suyunun ortalama 71 % ‘ i sıcak su için kullanılmakta ve doğal olarak dış sıcaklık arttığı için 
yazın sıcak su tüketimi azalmaktadır. Sıcak su tüketimi/şehir suyu tüketim oranı min. 40 %  ( Temmuz 
- Eylül arası ) ile max. 100 % ( Şubat - Mayıs arası ) aralığında değişmektedir. 
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INVERTER KLİMALAR İLE SABİT HIZLI KLİMALARIN 
ENERJİ TÜKETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
 

Uğur SERTAN 
Andaç YAKUT 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada inverter teknolojisi ve önemi, sezonsal verimlilik ve klimalarda yeni enerji etiketi 
açıklandıktan sonra, eş kapasitede seçilen, aynı iç ve dış ortam şartlarında çalıştırılan, Inverter bir 
klima ile sabit hızlı bir klimanın enerji tüketiminin gerçek zamanlı karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca bu 
klimaların sezonsal verimlilik değerleri tespit edilerek Inverter teknolojisinin ne kadar enerji tasarrufu 
sağladığı ve bu teknolojiye sahip bir klimanın kendini ne kadar zamanda amorti edebileceği 
gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Inverter klima, sabit hızlı klima, on/off klima, Sezonsal Verimlilik, SEER, SCOP 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, after explaning the inverter technology and it’s importance, seasonal efficiency and new 
energy label in air condioners then the real-time comparison of the energy consumption of inverter and 
fixed speed air conditoners (same capacity) which are operated in the same indoor and outdoor 
conditions is done. Furthermore, by identifiying the seasonal efficiencies of these two air conditioners, 
it has been demonstrated how much energy is saved by inverter technology and how long an air 
conditioner with this technology can pay itself. 
 
Key Words: Inverter air conditioner, fixed speed air conditioner, on/off air conditioner, Seasonal 
Efficiency, SEER, SCOP 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde tüm dünyanın belki de en önemli konularından birisi olan enerji ve enerji tasarrufu, konfor 
için kullandığımız hem ticari hem de bireysel klimalarda son yıllarda çeşitli teknolojik gelişmelerle 
karşımıza çıkmaktadır. 
 
1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında özellikle AC (Alternatif Akım) Inverter teknolojili ev tipi 
klimalarda başlayan yenilik, günümüzde DC (Doğru Akım) Inverter teknolojili ev tipi klimalarla devam 
etmektedir. 
 
Genel olarak Inverter klimalar; yüke, yani dolayısıyla kış aylarında ısıtma ve yaz aylarında ise soğutma 
ihtiyacına göre ortamın iklimlendirmesini sağlamaktadır. Diğer bir değişle inverter olmayan sabit hızlı 
klimalar sürekli dur/kalk şeklinde ve aynı kapasitede ortamdaki soğutma ve ısıtma ihtiyacını 
karşılamaya çalışırken, Inverter teknolojili klimalar ortamdaki ısıtma ve/veya soğutma ihtiyacı ne kadar 
ise buna göre kapasite vererek enerji tasarrufu sağlamaktadır.  
 

Comparison of Energy Consumption of Inverter and Non Inverter Air Conditioners 
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Bununla ilgili olarak Şekil 1. inverter ve sabit hızı klimaların çalışması karşılaştırmalı olarak 
göstermektedir. Ayrıca yukarıdaki bahsedilen yük/kapasite ilişkisi de yine Şekil 1. ve Şekil 2.’de 
inverter ve sabit hızlı klimalar için açıklayıcı olması bakımından irdelenmiştir. 
 

Normal Kompresör 

Inverter 
Kompresör 

İstenen Ortam 
Sıcaklığı

İlk çalıştırma anındaki ortam sıcaklığı

Kompresörün yeniden kalkışı,
Yüksek enerji kaybı

Kompresörün duruşu

Inverter istenilen sıcaklık 
değerlerine daha çabuk ulaşır

zaman

sıcaklık

Normal Kompresör 

Inverter 
Kompresör 

İstenen Ortam 
Sıcaklığı

İlk çalıştırma anındaki ortam sıcaklığı

Kompresörün yeniden kalkışı,
Yüksek enerji kaybı

Kompresörün duruşu

Inverter istenilen sıcaklık 
değerlerine daha çabuk ulaşır

zaman

sıcaklık

 
 

Şekil 1. Inverter ve Sabit Hızlı Klimaların çalışma prensibi – Soğutma Operasyonu 
 

 
 

Şekil 2. Inverter ve Sabit Hızlı klimaların yük/kapasite ilişkisi ve karşılaştırması – Soğutma 
Operasyonu 
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2. SEZONSAL VERİMLİLİK NEDİR? 
 
Nominal verimlilik ile sezonsal verimlilik arasındaki farklar aşağıda belirtilmiştir. Bu iki tanım arasında 3 
temel fark vardır (Şekil 3). 
 

 
Şekil 3. Nominal Verimlilik - Sezonsal Verimlilik 

 
Bu temel farklardan birincisi sıcaklıktır. Nominal verimlilikte verim hesabı tek, sabit bir dış hava 
sıcaklığına göre yapılırken (örn soğutmada 35°C, ısıtmada 7°C) sezonsal verimlilik tüm soğutma veya 
tüm ısıtma sezonunu dikkate alır [1]. Şekil 4’deki grafikte görüldüğü üzere bir soğutma sezonu 
boyunca farklı sıcaklıklar farklı sürelerde görülmektedir. Grafikte bu frekans olarak belirtilmiştir. Grafiğe 
dikkatlice bakacak olursak nominal verimlilik hesabında kullanılan sabit 35°C dış hava sıcaklığı, 
görülme süresi (frekans) açısından oldukça düşük bir yüzdeye sahiptir. Yani cihaz soğutma sezonu 
boyunca bu sıcaklığa çok az bir süre maruz kalacaktır. Buna karşılık cihaz yaklaşık 16°C ile 25°C 
arasındaki sıcaklıklara soğutma sezonunun büyük bir bölümünde maruz kalacaktır ki bu da yaklaşık 
%70 civarındadır. Bu yüzden nominal verimlilik gerçek çalışma koşullarını yansıtmamaktadır. Aynı 
durum ısıtma sezonu için de geçerlidir (Şekil 4). 
 

 
Şekil 4. Sezonsal verimlilik tüm ısıtma veya tüm soğutma sezonunu dikkate alır 

 
Bir diğer fark ise yüktür. Nominal verimlilikte cihazın %100 yükte çalıştığı koşul göz önüne alınırken 
sezonsal verimlilikte ise kısmi yükler de göz önüne alınmaktadır. Burada inverter teknolojisinin önemi 
devreye girer yani kompresör çalışma frekansını yüke göre ayarlayarak enerji tasarrufu sağlar. 
 
Son temel fark ise sezonsal verimliliğin yardımcı konumlardaki enerji tüketimini de dikkate almasıdır. 
Yardımcı konum derken burada, nominal verimlilik hesabında dikkate alınmayan, cihazın kapalı 
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konumda veya bekleme konumunda tükettiği enerjiden bahsediyoruz. İlk başta bu miktar çok az gibi 
görünse de bütün bir soğutma veya ısıtma sezonu düşünüldüğünde bu miktar verim hesabında önemli 
ölçüde etkili olmaktadır. Sonuç olarak sezonsal verimlilik gerçek çalışma şartlarında daha doğru bir 
verim tanımı sağlar. 
 
2.1 Sezonsal Enerji Verimliliği Oranı - SEER  
 
Soğutmada sezonsal verimlilik yani SEER yıllık soğutma ihtiyacının, yıllık soğutmada çekilen güç ile 
yardımcı konumlarda çekilen gücün toplamına bölünmesiyle elde edilir [2]. 
 

GüçÇekilen  Konumlarda Yardımcı  GüçÇekilen  SoğutmadaYıllık 
İhtiyacı SoğutmaYıllık SEER

+
=  

 
2.2 Sezonsal Performans Katsayısı – SCOP 
 
Isıtmada sezonsal verimlilik SCOP ise yıllık ısıtma ihtiyacının, yıllık ısıtmada çekilen güç ile yardımcı 
konumlarda çekilen gücün toplamına bölünmesiyle bulunur [2]. 
 
 

GüçÇekilen  Konumlarda Yardımcı GüçÇekilen  IsıtmadaYıllık 
İhtiyacı IsıtmaYıllık SCOP

+
=  

 
2.3 Türkiye’de Yeni Enerji Etiketi 
 
Türkiye’de 19.07.2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Klimalar ve 
Vantilatörler İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ” 28712 sayılı resmi gazetede 
yayınlanmıştır [3]. Bu tebliğ Türkiye’de kapasitesi 12 kW’dan küçük olan klimalar için minimum enerji 
verimliliği gerekliliklerini belirlemektedir. Tebliğe göre; 
 
01.01.2015’ten itibaren;  
 
Tablo 1. Tek kanallı ve çift kanallı klimaların haricindeki klimalar için asgari enerji verimliliğine dair 
gerekler 
 SEER SCOP  

(Ortalama Isıtma Sezonu) 
Soğutucu maddenin GWP’si >150, < 6 kW için 4,60 3,80 
Soğutucu maddenin GWP’si ≤150, < 6 kW için 4,14 3,42 
Soğutucu maddenin GWP’si >150, 6-12 kW için 4,30 3,80 
Soğutucu maddenin GWP’si ≤150, 6-12 kW için 3,87 3,42 

 
şeklinde olmak zorundadır. Belirtilen tarihlerde ilgili gereklilikleri sağlayamayan ürünler bu tebliğin 
geçerli olduğu ülkeler için (Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye) üretilemeyecek ve ithal edilemeyecektir. 
 
24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı resmi gazetede ise “Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ” 
yayınlanmıştır [4]. Bu tebliğde ısıtma sezonu için Türkiye’nin iklim haritası çıkarılarak Türkiye 3 farklı 
iklim bölgesine ayrılmıştır. Şekil 5.’de görüldüğü üzere, Avrupa’da kullanılan enerji etiketiyle Türkiye’de 
kullanılacak olan yeni enerji etiketi arasındaki tek fark enerji etiketinde ısıtma bölümünde Avrupa 
haritası ile birlikte iklim bölgelerine ayrılmış Türkiye haritasının da bulunmasıdır. Bu tebliğ 01.01.2014 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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Şekil 5. Türkiye’de Yeni Enerji Etiketi 

 
 
 
 
3. INVERTER VE SABİT HIZLI KLİMALARIN KARŞILAŞTIRILDIĞI DENEY DÜZENEĞİ  
 
Daikin Solution Plaza fuha Istanbul iklimlendirme deneyim merkezinde kurulumu yapılan bu sistem 
bahsi geçen her iki farklı klima teknolojisini eş zamanlı olarak tüm parametrelerin aynı olduğu ve aynı 
kapasitedeki cihazların soğutma operasyonundaki enerji sarfiyatlarını karşılaştırmaktadır. [5] 
 
Şekil 6.’da karşılaştırma amaçlı kullanılan test odalarının detayları görülmektedir. 
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Şekil 6. Test Odaları Detay  [5]. 
 
Dış üniteleri aynı dış ortamda çalışan, aynı soğutma kapasitelerine sahip (2.5 kW) bir adet Inverter ve 
bir adet sabit hızlı klima, herbiri aynı alan ve hacimde, aynı koşullarda (aynı ortam ayar sıcaklığı, 
izolasyon v.b. parametreler) ve eş kapasitedeki elektrikli ısıtıcılarla ısıtılan (eş ısı kazancı) test 
odalarında yine aynı sıcaklıklara ayarlanan bu ortamları soğutmak suretiyle çalışmaktadırlar. 
 
Bu çalışma sırasında şebekeden çekilen anlık güçler kWh olarak ölçülmekte ve kümülatif olarak da 
kaydedilmektedir. Böyle bir durumda her iki farklı klima teknolojisine sahip klimaların çekilen güçleri 
birbirlerine oranlanarak kıyaslanmaktadır. 
 
Değişken dış ortam sıcaklıklarına göre anlık ve kümülatif elektrik tüketimleri Inverter lehine 
%60~%70’e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu durum da bilgisayar yazılımında aşağıdaki 
ölçümlemelerde kaydedilip görüntülenmektedir.   
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Şekil 7. Kullanılan Bilgisayar Yazılımı 
 
 
Inverter klimaların sabit hızlı klimalara göre düşük elektrik tüketimi sayesinde Şekil 8.’de görüldüğü 
gibi büyük oranda enerji ve dolayısıyla elektrik tasarrufu sağlanmış olur. 
 

 
 

Şekil 8. Elektrik tüketimi ve amortisman. 
 
 
 
 

4.  ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER  
 
Tablo 2.’de Inverter ve sabit hızlı (on/off) dört farklı kapasitedeki (2.5-3.5-5.0-6.0 kW) konut tipi tekli 
split klimaların soğutma sezonu (SEER) ve ısıtma sezonu (SCOP) için sezonsal verimliliklerinin 
karşılaştırılması hem deney sonuçları hem de katalog değerleri göz önüne alınarak yapılmıştır [5]. 
Böylelikle toplam iki yıl boyunca soğutma ve ısıtma sezonlarındaki Inverter klimaların sabit hızlı 
klimalara göre elektrik tasarrufu ve maliyet kazancı değerleri hesaplanmıştır.    
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Tablo 2. Sezonsal Verimlilik (SEER ve SCOP) değerlerine göre elde edilen elektrik tasarrufu ve 
işletme maliyeti kazancı değerleri  [4]. 
 

SOĞUTMA (on/off klima)
COOLING (on/off air conditioner)

2.5 kW 3.5 kW 5 kW 6 kW
SOĞUTMA (Inverter air conditioner)
COOLING (Inverter air conditioner)

2.5 kW 3.5 kW 5 kW 6 kW

* SEER 3.15 3.03 3.07 3.24 * SEER 8.53 7.47 8.6 6.09

*   Enerji Verimliliği Sınıfı
** Energy Efficiency Class E C C E *  Enerji Verimliliği Sınıfı

** Energy Efficiency Class A+++ A++ A+++ A+

*** kWO/yıl
*** kWh/Annum 294 406 567 696 *** kWO/yıl

*** kWh/Annum 99 164 203 359

 
SOĞUTMA SEZONU 
COOLING SEASON

SEER FARKI (INVERTER / ON/OFF)
SEER DIFFERENCE

271% 247% 280% 188%

Yıllık Tüketim Farkı (INVERTER / ON/OFF)
Annual Consumption Diffrence 66% 60% 64% 48%

Yıllık Tüketim Farkı (kWO/yıl) (ON OFF - INVERTER)
Annual Consumption Diffrence(kWh/Annum) 195 242 364 337  
SOĞUTMA SEZONU
COOLING SEASON
İki yıllık tüketim farkı (kWO)
Two years consumption difference (kWh) 390 484 728 674
İki yıllık tüketim Nedeli (TL)
Two years consumption cost (TL) 140 ₺ 174 ₺ 262 ₺ 243 ₺  
ISITMA SEZONU
HEATING SEASON

* İki yıllık tüketim farkı (kWO)
Two years consumption difference (kWh) 2120 3066 3919 5176

İki yıllık tüketim Nedeli (TL)
Two years consumption cost (TL) 763 ₺ 1,104 ₺ 1,411 ₺ 1,863 ₺
* Yılda 1400 saat çalışma /  1400 working hours per year

 
SONUÇ
RESULT

TOPLAM İKİ YILDA ISITMA VE SOĞUTMA SEZONUNDAKİ KAZANÇ
TOTAL GAIN IN TWO YEARS BOTH COOLING AND HEATING SEASON

904 ₺ 1,278 ₺ 1,673 ₺ 2,106 ₺

 
 
Tablo 2.’den de görüleceği üzere inverter teknolojisini kullanan klimalar sabit hızlı klimalara göre 
oldukça büyük miktarda enerji tasarrufu sağlamakla birlikte bu klimalar kendilerini çok kısa zamanda 
amorti edebilecektir. 
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Burak KURTULUŞ 
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ÖZET 
 
Havalandırma ile amaçlanan temiz havayı kapalı ortamlara sağlarken harcadığımız enerjinin farkında 
olmalıyız. Kapalı ortamlarda mümkün olan en temiz havayı sağlamak için her zaman çalışan bir sistem 
yerine doğru zamanda ve doğru oranda çalışan sisteme ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu sayede en 
doğru çalışma noktası bulunarak hem konfor hem de enerji verimliliğini sağlamış oluruz. 

Kapalı ortamlarda havanın kontrolü için kullanılan VAV sistemlerinin tercih edilmesi durumunda tek bir 
fan ile farklı kapalı mekânların hem konfor şartları sağlanabilmekte hem de uygulamaya göre mekân 
içi basınç farklılıkları oluşturulabilmektedir.  

Farklı mekânlarda oluşan farklı ihtiyaçlar VAV sistemi sayesinde karşılanabilmekte fakat uygulamanın 
doğru yapılmaması enerji sarfiyatını arttırmaktadır. Doğru çözümün bulunabilmesi için yapılması 
gereken tüm mekânların anlık olarak ihtiyacı olan hava miktarını belirleyebilmektir.  

Bu çalışmada VAV üzerinden doğru hava miktarı ihtiyacının nasıl anlaşılacağı ve fanların en doğru 
koşullarda nasıl hızlarının ayarlanacağı tartışılacak, uygulama hesaplamaları ile yapılabilecek olan 
enerji tasarrufları örneklenecek, yanlış yapılan uygulamalar ile yaşanan kayıplar örneklenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Değişken hava debili sistemler, Fan devir kontrolü, Değişken basınçta fan devir 
kontrolü 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
We need to be aware of the energy we use when ventilating to provide clean air intended for indoor 
use. To ensure the cleanest possible air in an enclosed environment, we need a system that operates 
at the right time, rather than a system that always operates. By finding the right working point, we will 
provide both comfort and energy efficiency. 
 
If the VAV systems used to control the air in an enclosed environment are preferred, a single fan can 
provide comfort conditions for different indoor spaces as well as create pressure differences according 
to the application. 
 
Different demands in different places can be met by VAV system, but improper application is 
increasing energy consumption. In order to be able to find the right solution, all the places that need to 
be done are able to determine the instantaneous amount of air needed. 
 
In this study, we will discuss how the right amount of air should be understood through VAV and how 
the fan speed will be adjusted at optimum working point. The energy savings that can be done with 
application calculations will be exemplified and losses will be exemplified. 
 
Key Words: Variable air volume systems, variable fan speed control, variable fan speed control under 
variable pressure 

Improvement of VAV Applications in Buildings - Adjustment of Fan Speed According to Variable Duct Pressure 
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1. GİRİŞ 
 
Değişken hava debisi kontrollü sistemler, sabit hava debili sistemlere göre sıcaklık, nem, taze hava 
oranı vb. parametrelerin çok daha hassas kontrol edilebilmesine olanak sağlar. Birçok mahalle hitap 
eden sabit hava debili sistemlerde merkezi havalandırma ünitesi, mahallin sadece azami taze hava 
ihtiyacını sağlayacak şekilde tasarlanır. Mahallerin iklimlendirmesi görevi mahalde bulunan bağımsız 
mahal iklimlendirme donanımlarına düşmektedir. Hâlbuki mahallin tüm iklimlendirme ihtiyacı merkezi 
tek bir ünitenin azami ve asgari mahal ihtiyacı arasında anlık olarak çalışma noktasının değiştirilmesi 
ile sağlanabilir. Tüm iklimlendirme ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmış ünitelerin mahallerde 
istenilen şartları sağlaması için hava kanallarında kullanılması gereken donanım bulunmaktadır. Bu 
donanımlardan en önemlisi basınçtan bağımsız hava debisi kontrolünü sağlayan terminal üniteleridir. 
 
 
 
 
2. BASINÇTAN BAĞIMSIZ HAVA DEBİSİ KONTROL TERMİNAL ÜNİTELERİ (VAV) 
 
Mahallin azami soğutma ve ısıtma yüklerini karşılayacak hava debisine göre tasarım yapılır. Bu 
tasarım yapılırken mahallin ihtiyaç duyacağı asgari taze hava debisi de dikkate alınarak, VAV 
ünitelerinin çalışması gereken asgari ve azami debi aralığı tespit edilir. Bu debi aralığı mahallin ihtiyaç 
duyduğu iklimlendirmeyi sağlayacaktır. Mahalle yerleştirilecek olan algılayıcı yardımı ile ölçülecek 
büyüklük, VAV ünitesi yardımı ile sağlanacak olan değişken debi sayesinde istenilen çalışma 
noktasına getirilerek kontrol edilebilir.  
 

Mahal kontrol ünitesinde hesaplanan ihtiyaç, VAV cihazına iletilir. VAV cihazı ihtiyacı debi olarak 
algılar ve anlık olarak ölçtüğü debiyi istenilen noktaya getirmeye çalışır. Bunu yapabilmek için damper 

pozisyonunu sürekli olarak kontrol eder. İstenilen debiyi yakalayabilmek için VAV ünitesi damperi 
üzerinde değişken basınç kayıpları oluşturarak sistem eğrisi ile oynar. Debi ihtiyacı düştüğünde VAV 

ünitesi damperi daha fazla basınç kaybı oluşturacak şekilde damperini kapatır ve sistem eğrisini 
“Sistem Eğrisi B” deki gibi yukarı kaydırır. Bunun sonucunda “Sistem Eğrisi A” ya göre daha yüksek 
basınçta daha düşük debi sağlar. Debi ihtiyacının arttığı durumda ise VAV ünitesi damperi daha az 

basınç kaybı oluşturacak şekilde damperini açar ve sistem eğrisini “Sistem Eğrisi C” deki gibi aşağıya 
kaydırır. Bunun sonucunda “Sistem Eğrisi A” ya göre daha düşük basınçta daha yüksek debi sağlar. 

 
Şekil 1 

 
Sistem eğrisindeki değişim tüm sistemde bulunan VAV ünitelerinin girişlerindeki kanal basıncını 
değiştirir ve bu VAV ünitelerinin de değişen kanal basıncına tepki vermesi gerekir. Bu tepki damper 
pozisyon değişikliğidir. Bu sayede VAV kanal basıncından bağımsız olarak istenilen debiyi iletmeye 
devam eder. Sistemdeki bir VAV ünitesinin damper pozisyonu ihtiyaca bağlı olarak değiştiğinde diğer 
VAV ünitelerinin debi ihtiyacı değişmese bile damper pozisyonları değişir. 
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VAV ünitelerinde yaşanan bu değişimleri kontrol etmek için geleneksel olarak uygulanan yöntem 
merkezi iklimlendirme ünitesi çıkışında kanal basıncının sabit tutulmasıdır. Bu değer belirlenirken 
merkezi havalandırma ünitesinin azami hava debisi ile çalışması durumundaki kritik kanal basıncı 
hesaplanır. Bu değer sabit tutulması istenilen değerdir.  
 
Sistemin sabit kanal basıncı üzerinden kontrol edilmesi durumunda; 
 

- Merkezi iklimlendirme ünitesi fanı devri sabit basınç ve değişken debi kontrolünden dolayı 
elektrik güç tüketiminde debinin düşümü ile orantılı olarak kazanç sağlar. 

 
Şekil 2. 

 
- VAV ünitelerinden birinde oluşacak ihtiyaç değişikliği durumunda toplam sistem basıncı sabit 

tutulacağı için ihtiyaç değişikliği olmayan VAV ünitelerinde damper pozisyonu değişikliğinden 
dolayı aynı debiyi sağlamalarına rağmen ses seviyelerinde yükselme olacaktır. 
 

- Kısmi çalışma durumunda, azami çalışma durumunda oluşan kanal hava debisi kaçağı ile aynı 
düzeyde kanal hava debisi kaçağı olacaktır. 

 
Bu sonuçlar incelendiğinde daha iyi bir sistem sonucu elde etmek için değişken debili ve değişken 
basınçlı kontrol yapılmalıdır. Bu kontrolün getireceği avantajlar; 
 

- Merkezi iklimlendirme ünitesi fanı devri değişken basınç ve değişken debi kontrolünden dolayı 
elektrik güç tüketiminde bir önceki sistem çözümünden farklı olarak hem debi hem de basınç 
düşümünden faydalanarak çok daha fazla düşüm sağlanacaktır. Azami yükte çalışma 
durumlarında fan güç tüketimi sabit kanal basıncı kontrollü VAV sistemlerine yakın olsa da, 
özellikle kısmi çalışma yüklerinde değişken kanal basıncıyla fan devir kontrolü fanın güç 
tüketiminde %50 oranına kadar tasarruf sağlamaktadır. [1] Bu uygulama dört mevsimin  
hissedilir bir şekilde yaşandığı ülkemizde merkezi iklimlendirme ünitelerinde ciddi oranda 
enerji tasarrufu sağlayacaktır.  

3000m3/h 
400 Pa 

625 W 
%55,7 eff. 

2500m3/h 
400 Pa 

532 W 
%52,2 eff. 
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Şekil 3. 
 

- VAV ünitelerinden birinde oluşacak ihtiyaç değişikliği durumunda toplam sistem basıncı da 
değişeceği için ihtiyaç değişikliği olmayan VAV ünitelere etki eden basınç düşecek ve ses 
seviyelerinde azalma olacaktır. [2] 

 
Şekil 4. 

 
- Kısmi çalışma durumunda kanal basıncı düşeceği için, azami çalışma durumunda oluşan 

kanal hava debisi kaçağından daha az hava debisi kaçağı oluşacaktır. [3] 
 
Merkezi iklimlendirme ünitesinin fanının sağlayacağı azami debi değeri ile asgari debi değeri sistem 
tasarımı sırasında belirlenmelidir. Bu değer merkezi üniteye bağlanacak olan VAV ünitelerinin toplam 
azami ve toplam asgari değerleri ile sistem kayıpları hesaba katılarak bulunur.  
 
Sistemin kontrolünün temeli VAV ünitelerinin damper pozisyonlarının incelenmesine dayanır. Bu 
incelemenin temelinde ise azami damper açıklığı oluşturularak asgari basınç kaybı oluşturulması 
hedeflenir. Asgari basınç kaybı ile aynı zamanda ihtiyaç duyulan debiyi geçirecek olan VAV üniteleri 
pozisyonlarından en az birinin damper açıklığının %85 seviyelerine getirilmesi ile VAV sisteminin 
mutlak en verimli çalışma noktası yakalanmaya çalışılır. VAV üniteleri damper açıklığının %85 
seviyelerine getirilmesi için fan hızı sürekli olarak düşürülür. Fan hızının fazla düşürülmesi damper 
açıklığının %85’ten daha fazla olmasına sebep olur. Sistemin kontrol edilebilmesi ve fan hızının 
değişken olarak kontrol edilebilmesi için damper pozisyonlarının izlenebilir olması gerekir. Damper 
pozisyonu %100 açıklığa ulaştırılır ise bu durumda daha fazla açılması yani daha fazla debi ihtiyacı 
olması gerekliliği anlaşılamayacağı için kontrol senaryomuz kullanılmaz duruma geçer. Bu sebeple 
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azami damper açıklığı %85 ‘te tutularak, daha fazla damper açıklığına ulaşılması durumunda fan hızı 
arttırılır ve damper açıklığı kontrolü sağlayabilmek için tekrar %85 seviyesine getirilir. Fan hızının daha 
fazla arttırılamayacağı durumda ise damper açıklığının %100’e kadar ulaşmasına izin verilerek 
mümkün olan azami debi ihtiyaç duyulması durumunda sağlanır. [4] 
 
 
 
 
3. SONUÇ 
 
Değişken hava debisi kontrollü sistemler sabit hava debisi kontrollü sistemler ile kıyaslandığında 
kazan, chiller, ısı pompası vb. termal enerjiyi sağlayan elemanların enerji tüketiminde büyük avantaj 
sağlar. Fakat standart VAV sistemlerinde fanın sabit kanal basıncı ile kontrol edilmesi fanda harcanan 
elektrik tüketiminden azami ölçüde verim tasarruf sağlayamaz. Ayrıca kanalın sürekli yüksek basınçta 
olması ve VAV üniteleri damper pozisyonlarının olabileceği azami açıklıkta olmaması hem kanal 
üzerindeki hava kaçak oranlarını arttırmakta hem de kısmi çalışma durumunda ses seviyelerini 
arttırabilmektedir. Fan devrinin değişken kanal basıncı ile kontrol edilmesi ise fan için harcanan 
elektrik tüketimini standart VAV sistemlerine göre %50 oranına kadar düşürebilmekte ve sistemin 
enerji verimliliğini önemli ölçüde arttırmaktadır. Kısmi çalışmalarda kanalın düşük basınçta tutulması 
sistem hava kaçaklarını azalttığı gibi mahallerde VAV terminal ünitelerinden kaynaklı ses seviyelerini 
düşürmekte ve mahalde konforu her yönüyle garanti etmektedir.  
 

 
Şekil 5. 
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SOĞUTMA TESİSLERİNDE YÜKSEK ENERJİ 
PERFORMANSI İÇİN SİSTEM ÖNERİLERİ VE CHILLER 

SYSTEM OPTIMIZER PROGRAMI İLE FARKLI 
SİSTEMLERİN PERFORMANS ANALİZLERİ 

 
 

Ali Fuat KOLAÇAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, farklı tip ve özellikte soğutma grupları ile bu soğutma gruplarının birden fazla sayıda 
kullanıldığı ve farklı şekilde tasarlanmış olan soğutma tesisleri hakkında bilgiler verilmiştir. 
Alışılagelmiş soğutma sistemlerinin yanında alternatif sistemler de anlatılmış ve bazı durumlarda bu 
sistemleri tercih ederek enerji performansının iyileştirilebileceği kanıtlanmıştır. İklim verilerini, binanın 
yük karakteri ve kullanım durumunu, soğutma gruplarının tam ve parçalı yüklerdeki tüketim değerlerini, 
soğutma sisteminin diğer elemanları olan kule ve pompaların sarfiyatlarını, elektrik bedelini ve 
öngörülen soğutma sistemlerini tarifleyerek simülasyon yapma imkanı veren ve detaylı ekonomik 
analiz ve sistem parçalı yük raporları üretebilen Chiller System Optimizer programı ile karşılaştırmalı 
analizler yapılmıştır. Böylece binanın yük karakterine uygun olarak doğru cihaz ve sistemi seçmenin 
önemi vurgulanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Soğutma grubu, Soğutma tesisleri, Chiller System Optimizer, Tek devreli 
değişken debili soğutma sistemleri, Karşıt akışlı seri bağlı soğutma sistemleri. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the different aspects of various chiller plant designs, which use multi chillers with different 
types and properties were evaluated. Besides the traditional systems, some alternative systems are 
introduced, and it is proven that the energy performances can be improved by using these alternative 
systems. In this study, some comparative analysis are made by using Chiller System Optimizer 
software, and some detailed economic analysis and system part load reports are generated, by using 
the following inputs: local weather data, heat load profiles and the usage of the building, the electric 
consumptions of the chillers at full load and partial loads, the electric consumptions of the other 
elements of the systems, such as cooling towers and water pumps, and the electric prices. Thus this 
study emphasizes the importance of choosing the correct equipment and the correct system, based on 
the heat load profiles of the buildings. 
 
Key Words: Chiller; Chiller plants, Chiller System Optimizer, Variable primary flow, Series counter 
flow. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Birçok büyük binada, ihtiyaç duyulan soğuk suyu üretmek üzere soğutma tesisleri bulunmaktadır. Bu 
tesislerde soğutma grupları tarafından üretilen soğuk su; klima santrallarına, fan coil ünitelerine ve 

System Proposals for High Energy Performances in Chilled Water Plants and Performance Analysis of Different Chilled 
Water Systems by Using the Chiller System Optimizer Software 
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diğer soğutma ekipmanlarına dağıtılmaktadır. Bu tesislerin tasarımı binanın enerji kullanımı ve enerji 
giderlerine büyük etki yapmaktadır.  
 
Tasarım aşamasında, binanın soğutma yükünün ve bu yükün karakterinin belirlenmesi, soğutma 
gruplarının, kulelerin, pompaların ve diğer tesisat elemanlarının seçilmesi, borulama sisteminin ve bu 
sistemin otomasyonunun tasarlanması binadaki soğutma sisteminin hayat boyu maliyeti açısından çok 
büyük önem arz etmektedir [1]. 
 
Farklı tesisat ve soğutma grupları için enerji verimlilik analizini gerçeğe yakın olarak yapabilmek, doğru 
cihaz ve sistemi seçebilmek binanın enerji performansı açısından çok önemlidir. Analiz çalışmasını 
yaparken iklim verilerinin doğru olması, sadece en yüksek ve en düşük değerler için değil anlık verilere 
göre anlık tüketimleri tespit edebilmek başarılı ve doğruya yakın analizin anahtarıdır.  
 
Binanın yük karakterini de doğru tahmin edip, gerek iklimsel verilere gerek kullanım durumu ve 
zamana göre değişimini göz önünde bulundurmak gerekir. 
 
Seçilen soğutma gruplarının ve diğer cihazların tam ve parçalı yüklerdeki verim değerleri, analizin 
sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sadece soğutma gruplarının kullandığı enerji değil aynı zamanda 
sistemin diğer tüketicileri olan kule ve pompaların kullandığı enerjileri de hesaba dahil etmek gerekir. 
 
 
 
 
2. CHILLER SYSTEM OPTIMIZER YAZILIMI 
 
Bir soğutma tesisi genel olarak; soğutma grubu, varsa kule, pompalar ve bunların birbirleriyle 
tasarlandığı şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş borulama sistemi ve otomatik kontrol 
ekipmanlarından oluşur. Chiller System Optimizer programı bu tesis içinde enerji tüketen cihazların 
çalışmasını, tesisin tasarım özelliklerini de dikkate alarak simüle edip, karşılaştırmalı ekonomik 
analizini yapan bir programdır. 
 
Soğutma tesisinin tümünün verimli tasarlanması çok önemlidir. Bir ofis binasının iklimlendirilmesi için 
ihtiyaç duyduğu soğuk suyu üreten soğutma grubunun toplam (ilk yatırım, montaj ve 15 senelik ömrü 
boyunca işletme) maliyetini düşünürsek; cihazın ilk yatırım ve montaj bedeli, toplam maliyetinin %30’u, 
15 sene boyunca bakım ve enerji gideri ise toplam maliyetin %70’i olmaktadır. Birden fazla soğutma 
grubundan oluşan soğutma tesislerinin, gerek sahip olduğu cihazlar gerekse tercih edilen sistemler 
açısından işletme verimliliğini arttıracak şekilde tasarlanmasının ömür boyu maliyete oldukça büyük 
etkisi olacaktır. 
 
Doğru sistemi seçmek ve tasarlamak için gerçeğe yakın analizler yapmak gerekmektedir. Soğutma 
tesislerinde verimliliğe etki eden bir çok değişken olması sebebiyle bu tahmini geleneksel yöntemlerle 
doğru bir şekilde yapmak zordur. Günümüz teknolojisinde bir çok değişkeni işleyerek farklı sistemler 
için simüle etmek ve ömür boyu maliyeti tespit etmek daha kolaydır. Chiller System Optimizer bu 
niyetle yapılmış, ticari olmayan bir yazılımdır. 
 
Yazılım analizi yaparken aşağıdaki faktörlere göre çalışır: 
Uygulamada; 

− Binanın yük profili 
− Yerel iklim verileri 
− Binanın çalışma saatleri 

 
Soğutma tesis özellikleri 

− Soğutma gruplarının sayı ve tipleri 
− Ekonomizör, bedava soğutma, su sıcaklık ayar noktası kaydırma vb. tercihler. 
− Pompa ve varsa kule pompa ve fanları 
− vb. 

Programın ana sayfasından ulaşılabilen 7 ayrı veri giriş sayfası bulunmaktadır. (Şekil 2.1)  
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Şekil 2.1. Chiller System Optimizer ana sayfa 
 
Projeje verileri sayfasında proje ile ilgili bilgiler girilmektedir. Bu bilgiler rapor kapak sayfasına gelecek 
olan bilgilerdir. Ayrıca sistemin sadece soğutma yapan bir sistem veya hem ısıtma hem soğutma 
yapan bir sistem olup olmadığı yine bu sayfada sorgulanmaktadır. (Şekil 2.2) 
 

 
 

Şekil 2.2. Chiller System Optimizer proje veri sayfası 
 
Hava durumu sayfasında iklim verileri ve binanın çalışma saatleri girilmektedir. Program içinde dünya 
genelinde bir çok şehrin ASHRAE iklim verileri kayıtlıdır. Hem kuru termometre hem yaş termometre 
sıcaklıkları ve bu sıcaklıkların, işaretlenen çalışma zamanları içerisinde, ne kadar süre 
gözlemlendikleri bu sayfada görülebilmektedir. (Şekil 2.3) 
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Şekil 2.3. Chiller System Optimizer iklim ve çalışma saatleri veri sayfası 
 
Yükler sayfasında binanın soğutma yükünün dış sıcaklığa bağlı olarak değişim verileri girilmektedir. 
(Şekil 2.4) 
  

 
 
Şekil 2.4. Chiller System Optimizer bina yük profili veri sayfası 
 
Soğutma grupları sayfasında sistemde kullanılacak olan soğutma gruplarının verileri girilmektedir. 
(Şekil 2.5) 
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Şekil 2.5. Chiller System Optimizer soğutma grubu veri sayfası 
 
Isı atımı sayfasında sistemde kullanılacak olan ve varsa su soğutmalı kondenserli soğutma gruplarının 
ısısını atacağı ekipmanların (soğutma kulesi, kuru soğutucu, deniz suyu vb.) verileri girilmektedir. 
(Şekil 2.6) 
 

 
 

Şekil 2.6. Chiller System Optimizer soğutma kulesi veri sayfası 
 

Sistem sayfasında soğutma sistemi ile ilgili veriler girilmektedir. Sistemin tipi, soğutma grubu sayı ve 
tipleri, pompa ve kule sistemi ile ilgili veriler, cihaz fiyatları ve diğer terciler girilmektedir. (Şekil 2.7) 
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Şekil 2.7. Chiller System Optimizer soğutma sistemi veri sayfası 

 
Ekonomi sayfasında ekonomik analiz yapılırken kullanılacak olan veriler girilmektedir. (Şekil 2.8) 

 
Şekil 2.8. Chiller System Optimizer ekonomik analiz veri sayfası 

 
Soğutma sistemleri veya soğutma grupları arasındaki karşılaştırmayı, binanın hesaplanan en yüksek 
ısı kazancı değerine göre veya cihazların tam kapasitede çalıştığı durumdaki verim değeri olan 
EER’ye göre yapmak işletme giderlerinin tahmini acısından büyük bir yanılgı olacaktır. O nedenle 
genellikle dış sıcaklığa bağlı olarak soğutma gruplarının hangi yüklerde ne kadar zaman çalıştıklarını 
tarifleyen IPLV veya ESEER değerlerine göre karşılaştırma yapılmaktadır. Eğer sistemde tek cihaz 
varsa bu karşılaştırmanın hata payı daha düşük olacakken, sistemde birden fazla cihaz varsa bu 
karşılaştırma da gerçeğe yakın sonuç vermekten oldukça uzak kalacaktır. Farklı sistemlerin veya 
tercihlerin uygulanmasıyla ilgili enerji analizini ise basit formüllerle yapmanın imkânsız olacağı açıktır. 
 
Chiller System Optimizer programıyla farklı cihaz ve sistemlerin karşılaştırıldığı uygulama örnekleri 
Bölüm 4.’de görülebilir. Sistemlerin enerji tüketim bedellerinin incelenebileceği ekonomik analiz 
raporlarının yanında her bir sistemin parçalı yük verimlilik analizlerinin yapıldığı raporlar da program 
tarafından üretilebilmektedir. (Sadece hava ve su soğutmalı sistemlerin karşılaştırıldığı uygulamada, 
Bölüm 4.1.1.5.’de hava soğutmalı grubun parçalı yük analiz raporları paylaşılmıştır. Diğer 
karşılaştırmalar için sistemlerin parçalı yük analiz raporları paylaşılmamıştır.) 
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3. VERİMLİ SOĞUTMA TESİSİNİN KARAKTERİSTİKLERİ 
 
Kaliforniya Eyaleti Enerji Komisyonunun 2008 yılında yayımladığı bina enerji verimlilik standartları 
(2008 Title 24 Standards) soğutma tesislerinin yüksek verimli olmalarını gerektirir. Ancak verimli 
konsept tasarımlar uygulayarak, daha verimli cihazlar kullanarak, sistemi verimli çalıştıracak bir 
otomasyon tesis edip sistemi doğru bir şekilde ayarlayıp işletmeye alarak, 2008 Title 24 
Standartlarının minimum gereklerine göre tasarlanmış bir soğutma tesisine göre %30 ila %50 arasında 
daha az enerji tüketen bir tesis tasarlamak mümkün olabilmektedir [2]. (Şekil 3.1) 

 
Şekil 3.1. 2008 Title 24 Standardlarına göre tasarlanmış sistemle daha verimli tasarlanmış sistem 

karşılaştırması [2]. 
 
Verimli soğutma tesisi için üç anahtar karakteristik vardır. Bu alanların herhangi birinde yaşanacak 
olan ciddi eksikliklerin üstesinden diğer alanların mükemmellikleri ile gelinemez. 
 Verimli bir sistem tasarımı, 

Beklenen çalışma koşullarına cevap verebilecek uygunlukta bir tasarım konseptinin seçilmesi 
verimliliğin sağlanması için gereklidir. Örnek olarak büyük bir binada, değişken debili bir pompa 
sistemi kullanmak ve soğutma gruplarının miktar, tür ve kapasitelerini beklenen yük profiline uygun 
olarak seçmek verilebilir. 

 Verimli cihazlar, 
Soğutma grupları, pompalar, fanlar ve motorlar, hem tek başına hem de sistem içinde bir bütün 
olarak çalışırken yüksek verimlilik sağlayacak şekilde seçilmelidir. Örnek olarak IE3 sınıfı motorlar 
kullanmak, öngörülen çalışma koşullarında yüksek verimlilikte olan değişken devirli pompalar 
kullanmak, hem tam hem kısmi yüklerde yüksek verimli frekans invertörlü soğutma grupları 
kullanmak verilebilir. 

 
 Doğru kurulum, devreye alma ve işletme. 

İlk iki karakteristiği karşılayacak şekilde tasarlanan bir soğutma tesisi, uygun bir şekilde montajı, 
test ayar ve dengelemesi yapılmamışsa veya düzgün bir şekilde işletilemiyorsa çok fazla enerji 
harcayabilir ve bina sakinleri için kötü konfor sunabilir. Bu nedenle, işletmeye alma sürecini 
takiben farklı koşullarda çalışma testleri yapılmalı ve tesisin tasarlandığı verimliliği sağladığından 
emin olunmalıdır [2]. 

 

Soğutma 
Grubu 

Pompa 

Soğutma 
Kulesi 

Min. T24 
Soğutma 
Tesisi 

Yüksek 
Verimli 
Soğutma 
Tesisi 

 
Min. T24 Soğutma Tesisi 
 
Yüksek Verimli Soğutma Tesisi 
 

 
Soğutma Kulesi 
 
Pompa 
 
Soğutma Grubu 

Elektrik Tüketimi (kWh/Yıl) Elektrik Tüketimi (kWh/Yıl) 

%48 Tasarruf 

%65 Tasarruf 

%40 Tasarruf 

%39 Tasarruf 
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4. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
Cihaz ve soğutma sistem seçiminin ömür boyu maliyete etkisini incelemek, farklı cihaz ve sistemleri 
karşılaştırmak için Chiller System Optimizer programı ile karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. 
 
Bu karşılaştırmalar yapılırken sadece soğutma tesisatı ana elemanları olan soğutma grubu, pompalar 
ve kule fanlarının enerji tüketimleri göz önünde bulundurulmuştur. Karşılaştırılan alternatiflerin ilk 
yatırım maliyetleri, bakım maliyetleri, varsa su tüketimi kaynaklı maliyetler (su ve şartlandırma) göz 
önünde bulundurularak sistem seçimi yapılmalıdır.  
 
4.1. Farklı Özelliklerdeki Soğutma Gruplarının Karşılaştırılması 
 
4.1.1. Hava Soğutmalı Kondenserli / Su Soğutmalı Kondenserli 
 
Kondenserden ısının atılma yöntemine göre soğutma grupları, hava soğumalı ve su soğutmalı olarak 
ikiye ayrılırlar.  
 
4.1.1.1.  Hava Soğutmalı Kondenserli Soğutma Grupları 
 
Hava soğutmalı kondenserli soğutma gruplarında; gaz fazındaki, yüksek sıcaklık ve basınçtaki 
soğutucu akışkan, ısısını bir ısı değiştirici aracılığıyla daha düşük sıcaklıkta olan havaya atar. 
Soğutma çevrimi; soğutucu akışkanı basınçlandıran kompresör, üzerinden fanlar aracılığıyla hava 
geçirilen kondenser bataryaları, genleşme vanası ve soğutucu akışkanın buharlaşırken soğutma 
suyundan ısıyı çektiği evaporatörden oluşur. (Şekil 4.1) 

 
ASHRAE Standart 90.1-2010’da 527.5 kW üzeri kapasiteye sahip bir hava soğutmalı grup için talep 
edilen minimum EER: 2.80 minimum IPLV: 3.74’tür. Eurovent sınıflandırmasına göre EN 14511:2013 
şartlarında seçilmiş bir hava soğutmalı grubun Class A olabilmesi için gereken minimum EER: 
3.10’dur. 

 
Şekil 4.1. Hava soğutmalı grup çalışma prensip şeması 

Hava soğutmalı grupların avantajları ve dezavantajları şöyledir: 

+ Kule, kondenser-kule arası tesisat ve kondenser pompası ihtiyacı bulunmamaktadır. 
+ İşletmesi ve bakımı kolaydır. 
+ Otomatik kontrolü basittir. 
+ Su sarfiyatı ve su şartlandırma ihtiyacı yoktur.  
+ Kuledeki lejyonella riski yoktur. 
+ Açık ortama konulduğu için kendisinin konulacağı mekanik oda ihtiyacı yoktur. 
− İlk yatırım maliyeti yüksektir. 
− Verimi düşüktür. 
− Ömrü kısadır. 
− Açık ortama konulduğu için gürültüsü çevreye rahatsızlık verebilir. 
− Çok büyük kapasitelerde üretilemez. 
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4.1.1.2. Su Soğutmalı Kondenserli Soğutma Grupları 
 
Su soğutmalı kondenserli soğutma gruplarında; gaz fazındaki, yüksek ancak hava soğutmalıya göre 
daha düşük sıcaklık ve basınçtaki soğutucu akışkan, ısısını bir ısı değiştirici aracılığıyla daha düşük 
sıcaklıkta olan ve kule, kuru soğutucu, deniz veya nehir gibi bir kaynaktan gelen suya atar. Bu su 
pompalar aracılığıyla taşınır. Soğutma çevrimi; soğutucu akışkanı basınçlandıran kompresör, 
soğutucu akışkanın yoğuşurken ısıyı attığı, bir tarafından su diğer tarafından soğutucu akışkan geçen 
ısı değiştirici kondenser, genleşme vanası ve soğutucu akışkanın buharlaşırken soğutma suyundan 
ısıyı çektiği evaporatörden oluşur. (Şekil 4.2) 
 
ASHRAE Standart 90.1-2010’da 1055 kW üzeri kapasiteye sahip bir su soğutmalı vidalı grup için talep 
edilen minimum EER: 5.67 minimum IPLV: 6.51’dir. Soğutma grubunun invertörlü olması durumunda 
bu değerler minimum EER: 5.50 minimum IPLV: 7.18 olmaktadır  Eurovent sınıflandırmasına göre EN 
14511:2013 şartlarında seçilmiş bir su soğutmalı grubun Class A olabilmesi için gereken minimum 
EER: 5.05’tir. 
 
Yukarıda bahsi geçen verim değerlerinde, hava soğutmalı gruplarda ısının atıldığı havayı taşıyan 
fanların çektiği enerji hesaba dahil edilmişken, su soğutmalı gruplarda ısının atıldığı suyu taşıyan 
pompanın ve kule fanlarının harcadığı enerji hasaba dahil edilmemiştir. 

 
Şekil 4.2. Su soğutmalı grup çalışma prensip şeması 

 
Su soğutmalı grupların avantajları ve dezavantajları şöyledir: 

+ İlk yatırım maliyeti düşüktür. 
+ Verimi yüksektir. 
+ Daha güvenli ve uzun ömürlüdür. 
+ Kapalı ortama konulduğu için ses problemi yoktur. 
+ Kış çalışmasında kule suyu ile bedava soğutma yapma imkanı vardır. 
+ Çok büyük kapasitelerde üretilebilir. 
− Kondenser-kule arası tesisat ve pompa ihtiyacı vardır. 
− İşletmesi ve bakımı daha zor ve pahalıdır. 
− Otomatik kontrolü daha komplekstir. 
− Su sarfiyatı vardır. 
− Kulede lejyonella bakterisi oluşma riski vardır. 
− Daha büyük mekanik oda ihtiyacı vardır. 
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4.1.1.3. Karşılaştırılan Sistemler ve Yapılan Kabuller 
 
Karşılaştırma yapılacak bina ofis olarak kullanılmaktadır. Soğutma tesisi sadece konfor soğutması için 
hizmet vermektedir. Karşılaştırma, toplam soğutma yükünü karşılayacak iki adet eş kapasiteli sabit 
devirli vidalı kompresörlü, hava soğutmalı ve su soğutmalı kondenserli soğutma gruplarının enerji 
tüketimlerini analiz etmek için yapılmıştır. 
 
Karşılaştırma yapılırken şu kabuller yapılmıştır: 

− 2200 kW soğutma yükünü karşılamak üzere 2 adet paralel bağlı soğutma grubu kullanılmaktadır. 
− Hava soğutmalı vidalı kompresörlü soğutma grubu; 1133 kW soğutma kapasitesine, EER: 3.24, 

ESEER: 3.97 (EN14511-3: 2013) IPLV: 4.41 (AHRI 550/590) verim değerlerine sahiptir. 
− Su soğutmalı vidalı kompresörlü soğutma grubu; 1123 kW soğutma kapasitesine, EER: 5.30, 

ESEER: 6.23 (EN14511-3: 2013) IPLV: 7.61 (AHRI 550/590) verim değerlerine sahiptir. 
− Sistem sadece birincil sabit debili olacak şekilde öngörülmüştür. 
− İklim şartları olarak İstanbul'un ASHRAE'de belirtilen değerleri alınmıştır. 
− Binanın sadece hafta için 07:00 – 19:00 saatleri arasında çalıştığı kabul edilmiştir. 
− 30.8 oC dış hava sıcaklığında 2200 kW soğutma yükü olduğu, 16 oC ve altındaki dış hava 

sıcaklıklarında soğutma yükü olmadığı varsayılmıştır. Bu sıcaklıklar arasında yükün dış hava 
sıcaklığı ile orantılı olarak değiştiği kabul edilmiştir. 

− Kule fanlarının enerji sarfiyatları hesaba dahil edilmiştir. Kule fanlarının değişken devirli olduğu 
varsayılmıştır. Kule fanlarının elektrik tüketimi olarak, birim soğutma yükü için 0,015 kW değeri 
kabul edilmiştir. 

− Kuleden gelen minimum su sıcaklığı 18 oC olarak kabul edilmiştir. 
− Evaporatör (Birincil devre) ve kondenser pompalarının enerji sarfiyatları hesaba dahil edilmiştir. 

Pompaların tümünün sabit devirli olduğu varsayılmıştır. Pompa basma yükseklikleri evaporatör 
(Birincil devre) için 150 kPa, kondenser devresi için 150 kPa olarak alınmıştır. Pompa  verimleri 
%75 olarak kabul edilmiştir. 

− Enerji bedeli 0.30 TRL/kWh olarak kabul edilmiştir. 
− Analiz sadece elektrik enerjisi sarfiyatı gözönünde bulundurularak yapılmıştır. Su ve su 

şartlandırma sarfiyatı hesaba katılmamıştır. 
 

4.1.1.4. Chiller System Optimizer Ekonomik Analiz Raporları 
 
Chiller System Optimizer programı ile yapılan analizde, yapılan kabuller dahilinde, su soğutmalı 
gruplardan oluşan soğutma tesisinin, hava soğutmalı gruplardan oluşan soğutma tesisine göre %19 
daha az enerji harcadığı görülmektedir. 

Soğutma Grubu Ekonomik Analiz Özeti 
 
1.  Genel Özet 
Ekonomik Ölçüt Bu Ölçütler İçin En İyi Sistem Tasarımı Değer (TRL) 
En Düşük Yıllık Enerji Maliyeti (B) Sistem Su Soğutmalı 97,221 
 

 
 
 
 
 

 119,377

 97,221

A

B

Energy + Fuel Costs (TRL)

 

 Enerji + Yakıt Maliyeti (TRL) 
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2.  Maliyet ve Enerji Kullanım Detayları 

Yıllık Sistem Verimlilik Raporu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Girilen Veri Özetleri 
Hava 
Şehir  ............................................................... İstanbul, Türkiye 
Çalışma Saatleri  ....................................... 0700-1900: Haftai İçi 
 ...................................................... Tüm Gün Kapalı: Cumartesi 
 ............................................................. Tüm Gün Kapalı: Pazar 
Yük (Soğutma) 
 
En fazla Bina Yükü  .................................... 2,200 kW @ 30.8 C 
Bina Yükü #2  .................................................... 0 kW @ 16.0 C 
Dış Hava Ekonomizör Kullanımı  ....................................... Hayır 
Analiz Değişkenleri 
 
Analiz Tipi  .............................................. Sadece Enerji Maliyeti 
Pompa Enerji Kullanımlarını İçeriyor ...................................Evet 
Soğutma Kulesi Fanı Enerji Kullanımlarını İçeriyor ..............Evet 
Soğutma Grubu Sistemleri 
(A)  Sistem Hava Soğutmalı 
(B)  Sistem Su Soğutmalı 
Ekonomik Veriler 
Elektrik Enerjisi  ................................................ 0.300 TRL/kWH 
Elektrik Talebi  ..................................................... 0.000 TRL/kW 
 

 (A) Sistem Hava 
Soğutmalı 

(B) Sistem Su 
Soğutmalı 

Kazanç Kazanç 
Oranı 

Yıllık Enerji Maliyet Detayları     
     Soğutma Gr. Elektrik Maliyeti (TRL) 113,108 70,494 42,614 38% 
     Soğutma Gr. Yakıt Maliyeti (TRL) 0 0 0 0% 
     Soğutma Kulesi Fanları (TRL) 0 11,932 (11,932) n/a 
     Soğutma Suyu Pompası (TRL) 6,268 6,240 29 0% 
     Kondenser Suyu Pompası (TRL) 0 8,555 (8,555) n/a 
     Toplam Enerji Maliyeti (TRL) 119,377 97,221 22,156 19% 
Yıllık Enerji Kullanım Detayları     
     Soğutma Grupları (kWh/yr) 377,028 234,980 142,048 38% 
     Soğutma Kulesi Fanları (kWh/yr) 0 39,773 (39,773) n/a 
     Soğutma Suyu Pompası (kWh/yr) 20,895 20,799 96 0% 
     Kondenser Suyu Pompası (kWh/yr) 0 28,517 (28,517) n/a 
     Toplam Elektrik (kWh/yr) 397,923 324,070 73,853 19% 
     Toplam Doğal Gaz Kullanımı (THM) 0 0 0 0% 
     Toplam Buhar Kullanımı (MMBTU) 0 0 0 0% 
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Yıllık Soğutma Sistem Verimi 
Soğutma Grubu 
Sistemi 

Yıllık 
Soğutma 
Sistemi 
Verimi 
(EER)  

Soğutma 
Sistemi 

Yükü 
(kW) 

Soğutma 
İçin 

Enerji 
Kullanımı 

(kWh) 

Soğutma 
Grubu 

Elektrik 
Tüketimi 

(kWh) 

Soğutma 
Grubu 
Yakıt 

Tüketimi 
(kWh) 

Soğutma 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Kondenser 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Soğutma 
Kulesi 
Fanları 
(kWh) 

ALT1 - Sistem Hava 
Soğutmalı 

3.934 1,565,411 397,923 377,028 0 20,895 0 0 

ALT2 - Sistem Su 
Soğutmalı 

4.830 1,565,325 324,070 234,980 0 20,799 28,517 39,773 

Yıllık Soğutma Sistem Verimi EER = (Soğutma Sistemi Yükü kW) / (Toplam Soğutma Enerji Kullanımı kWh) 
Aylara Göre Enerji Maliyeti 

Aylara Göre Enerji Kullanımı 
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Enerji Kullanım Detayları 

1.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem Hava Soğutmalı] 
Aylar Elektrik 

Enerjisi 
Kullanımı 

(kWh) 

Elektrik 
Enerjisi 
Maliyeti 
(TRL) 

Elektrik 
Talebi 
(kW) 

Elektrik 
Talep 

Maliyeti 
(TRL) 

Toplam 
Elektrik 
Maliyeti 
(TRL) 

Doğal Gaz 
Maliyeti 
(TRL) 

Buhar 
Maliyeti 
(TRL) 

Toplam 
Enerji 

Maliyeti 
(TRL) 

Ocak 0 0 0.0 0 0 0 0 0 
Şubat 558 167 129.3 0 167 0 0 167 
Mart 429 129 129.3 0 129 0 0 129 
Nisan 7,623 2,287 356.8 0 2,287 0 0 2,287 
Mayıs 23,907 7,172 356.8 0 7,172 0 0 7,172 
Haziran 75,103 22,531 641.4 0 22,531 0 0 22,531 
Temmuz 101,384 30,415 641.4 0 30,415 0 0 30,415 
Ağustos 99,840 29,952 641.4 0 29,952 0 0 29,952 
Eylül 62,581 18,774 641.4 0 18,774 0 0 18,774 
Ekim 20,929 6,279 356.8 0 6,279 0 0 6,279 
Kasım 5,569 1,671 229.4 0 1,671 0 0 1,671 
Aralık 0 0 0.0 0 0 0 0 0 
Toplam 397,923 119,377 - 0 119,377 0 0 119,377 
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2.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem Su Soğutmalı] 
Aylar Elektrik 

Enerjisi 
Kullanımı 

(kWh) 

Elektrik 
Enerjisi 
Maliyeti 
(TRL) 

Elektrik 
Talebi 
(kW) 

Elektrik 
Talep 

Maliyeti 
(TRL) 

Toplam 
Elektrik 
Maliyeti 
(TRL) 

Doğal Gaz 
Maliyeti 
(TRL) 

Buhar 
Maliyeti 
(TRL) 

Toplam 
Enerji 

Maliyeti 
(TRL) 

Ocak 0 0 0.0 0 0 0 0 0 
Şubat 619 186 95.0 0 186 0 0 186 
Mart 475 143 106.0 0 143 0 0 143 
Nisan 6,809 2,043 262.5 0 2,043 0 0 2,043 
Mayıs 21,211 6,363 280.9 0 6,363 0 0 6,363 
Haziran 59,663 17,899 450.7 0 17,899 0 0 17,899 
Temmuz 80,110 24,033 443.7 0 24,033 0 0 24,033 
Ağustos 80,748 24,224 479.5 0 24,224 0 0 24,224 
Eylül 49,914 14,974 438.2 0 14,974 0 0 14,974 
Ekim 18,679 5,604 262.3 0 5,604 0 0 5,604 
Kasım 5,842 1,753 187.6 0 1,753 0 0 1,753 
Aralık 0 0 0.0 0 0 0 0 0 
Toplam 324,070 97,221 - 0 97,221 0 0 97,221 
 

Enerji Kullanım Detayları 

1.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem Hava Soğutmalı] 
Aylar Toplam 

Sistem 
Soğutma 

Yükü 
(kW) 

Soğutma 
Grupları 

(kWh) 

Soğutma 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Kondenser 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Soğutma 
Kulesi 
Fanları 
(kWh) 

Toplam 
Soğutma 
Elektrik 
Enerjisi 
(kWh) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 
Doğal Gaz 

(THM) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 

Buhar 
(MMBTU) 

Ocak 0 0 0 0 0 0 0 0 
Şubat 2,035 466 92 0 0 558 0 0 
Mart 1,593 363 67 0 0 429 0 0 
Nisan 30,999 6,971 652 0 0 7,623 0 0 
Mayıs 98,893 22,176 1,732 0 0 23,907 0 0 
Haziran 299,340 71,522 3,581 0 0 75,103 0 0 
Temmuz 389,227 96,804 4,579 0 0 101,384 0 0 
Ağustos 383,400 95,326 4,514 0 0 99,840 0 0 
Eylül 252,236 59,299 3,283 0 0 62,581 0 0 
Ekim 86,219 19,244 1,684 0 0 20,929 0 0 
Kasım 21,469 4,858 711 0 0 5,569 0 0 
Aralık 0 0 0 0 0 0 0 0 
Toplam 1,565,411 377,028 20,895 0 0 397,923 0 0 
 
2.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem Su Soğutmalı] 
Aylar Toplam 

Sistem 
Soğutma 

Yükü 
(kW) 

Soğutma 
Grupları 

(kWh) 

Soğutma 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Kondenser 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Soğutma 
Kulesi 
Fanları 
(kWh) 

Toplam 
Soğutma 
Elektrik 
Enerjisi 
(kWh) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 
Doğal Gaz 

(THM) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 

Buhar 
(MMBTU) 

Ocak 0 0 0 0 0 0 0 0 
Şubat 2,035 352 91 140 36 619 0 0 
Mart 1,592 266 66 102 41 475 0 0 
Nisan 30,995 4,392 648 957 812 6,809 0 0 
Mayıs 98,884 14,231 1,722 2,502 2,756 21,211 0 0 
Haziran 299,326 43,883 3,566 4,761 7,453 59,663 0 0 
Temmuz 389,211 60,091 4,562 6,012 9,444 80,110 0 0 
Ağustos 383,385 60,983 4,496 5,936 9,332 80,748 0 0 
Eylül 252,223 35,277 3,267 4,544 6,825 49,914 0 0 
Ekim 86,209 12,009 1,674 2,489 2,506 18,679 0 0 
Kasım 21,465 3,495 707 1,072 568 5,842 0 0 
Aralık 0 0 0 0 0 0 0 0 
Toplam 1,565,325 234,980 20,799 28,517 39,773 324,070 0 0 
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4.1.1.5. Chiller System Optimizer Sistem Parçalı Yük Raporları (Sistem Hava Soğutmalı) 
 

Sistem PLV (Parçalı Yük) Raporu 

 
1.  Genel Özet 
Sistem Parçalı Yük Değeri (SPLV): PLV 
 Sistem Hava Soğutmalı 4.169 EER 
IPLV veya NPLV (ARI 550/590-2003):  
 HAVA SOĞUTMALI VIDALI 1100 KW 4.456 EER 
 HAVA SOĞUTMALI VIDALI 1100 KW 4.456 EER 

 
2.  Girilen Veri Özetleri 
 
Hava 
Şehir  ............................................................... İstanbul, Türkiye 
Çalışma Saatleri  ....................................... 0700-1900: Haftai İçi 
 ...................................................... Tüm Gün Kapalı: Cumartesi 
 ............................................................. Tüm Gün Kapalı: Pazar 
 
Yük (Soğutma) 
En fazla Bina Yükü  .................................... 2,200 kW @ 30.8 C 
Bina Yükü #2  .................................................... 0 kW @ 16.0 C 
Dış Hava Ekonomizör Kullanımı  ....................................... Hayır 
 
Soğutma Grubu Sistemi 
Sistem Adı  ........................................... Sistem Hava Soğutmalı 
Tesisattaki Soğutma Grubu Sayısı  .......................................... 2 
Kontrol Sistemi  ................................................ Sıralı Çalıştırma 
Tam Yükteki Soğuk Su Sıcaklığı  ...................................... 7.0 C 
 
 

Sıralama Soğutma Grubu Adı Kapasite (Tam Yük) (kW) Verim (Tam Yük) 
CH-1 HAVA SOĞUTMALI VIDALI 1100 KW 1,135 3.248 EER 
CH-2 HAVA SOĞUTMALI VIDALI 1100 KW 1,135 3.248 EER 

 
 
 
 
 
3. Soğutma Grubu Sistemi Çalışma Şartları 

Sıcaklık 
(KT) 
(C) 

Sıcaklık 
(YT) 
(C) 

Bina Yükü 
(kW) 

Bina Yükü 
(%) 

Çalışan 
Soğutma 

Grubu 

Soğutma 
Grubu Yükü 

(%) 
30.8 21.0 2,200 100 2 97 
28.1 21.1 1,788 81 2 79 
25.3 19.8 1,376 63 2 61 
22.5 17.7 964 44 1 85 
19.7 15.2 552 25 1 49 
16.9 13.3 140 6 1 12 
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4.  Soğutma Grubu Sistemi Performansı 

 CH-1 CH-2 Sistem 
Sıcaklık 

(KT) 
(C) 

Yük 
(kW) 

(EER) Soğuk 
Su 
Sıc. 
(C) 

Kond. 
Giriş 
Sıc. 
(C) 

Yük 
(kW) 

(EER) Soğuk 
Su 
Sıc.  
(C) 

Kond. 
Giriş 
Sıc. 
(C) 

Toplam 
(kW) 

Toplam 
(EER) 

30.8 1,100 3.589 7.00 30.83 1,100 3.589 7.00 30.83 613 3.589 
28.1 894 3.899 7.00 28.06 894 3.899 7.00 28.06 459 3.899 
25.3 688 4.104 7.00 25.28 688 4.104 7.00 25.28 335 4.104 
22.5 964 4.449 7.00 22.50 0 0.000 7.00 n/a 217 4.449 
19.7 552 4.626 7.00 19.72 0 0.000 7.00 n/a 119 4.626 
16.9 140 4.276 7.00 16.94 0 0.000 7.00 n/a 33 4.276 

 
5.  SPLV Özeti 

Sıcaklık 
(KT) 
(C) 

Bina Yükü 
(%) 

Bina Yükü 
(kW) 

Soğutma 
Saati 

Soğutma  
(kWh) 

Ağırlıklı 
Çarpan 

Sistem 
(EER) 

Anlık 
Verim 

30.8 100 2,200 31 68,199 0.0441 3.589 0.1583 
28.1 81 1,788 231 413,030 0.2671 3.899 1.0412 
25.3 63 1,376 363 499,499 0.3230 4.104 1.3254 
22.5 44 964 355 342,236 0.2213 4.449 0.9844 
19.7 25 552 329 181,628 0.1174 4.626 0.5432 
16.9 6 140 300 42,023 0.0272 4.276 0.1162 

Toplam:   1,609 1,546,613 1.0000  4.1687 
 
Ağırlıklı Çarpan = Soğutma kWh/ Toplam Soğutma kWh 
Anlık Verim = [Ağırlıklı Çarpan] x [Sistem EER] 
SPLV = [Anlık Verim Toplamı] 
SPLV = 4.17 EER 
 
6.  Soğutma Gruplarının IPLV Değerlerini Hesaplama Yöntemi 
 
IPLV Değerlerini Hesaplama Yöntemi: Hava Soğutmalı Elektrikli Soğutma Grubu 

Soğutma 
Grubu 
Yükü 
(%) 

Soğuk Su 
Sıc. 
(C) 

Kond. 
Giriş Sıc. 

(C) 

Ağırlıklı 
Çarpan 

Verim 
(EER) 

Anlık 
Verim 

100 6.67 35.00 0.01 A 0.01 x A 
75 6.67 26.67 0.42 B 0.42 x B 
50 6.67 18.33 0.45 C 0.45 x C 
25 6.67 12.78 0.12 D 0.12 x D 

Toplam:   1.00   
 
IPLV = [Anlık Verim Toplamı] 
IPLV = (0.10 x A) + (0.42 x B) + (0.45 x C) + (0.12 x D) 
ARI Standard 550/590-2003’e göre 
 
 
 
 
 
 

Özel Parçalı Yük (PLV) Çarpan Raporu 

 
1.  Özel Ağırlıklı Çarpan ve Kule Suyu Giriş Sıcaklığı 

 Özel Ağırlıklı Çarpan Özel Kule Suyu Giriş 
Sıcaklığı (C) 

Soğutma Grubu 25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% 100% 
CH-1 - HAVA SOĞUTMALI VIDALI 1100 KW 0.027 0.440 0.488 0.044 16.9 23.5 25.6 30.8 
CH-2 - HAVA SOĞUTMALI VIDALI 1100 KW 0.027 0.440 0.488 0.044 16.9 23.5 25.6 30.8 
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2 .Soğutma Grubu Sistemi Çalışma Şartları 

Sıcaklık 
(KT) 
(C) 

Sıcaklık 
(YT) 
(C) 

Bina Yükü 
(kW) 

Bina Yükü 
(%) 

Çalışan 
Soğutma 

Grubu 

Soğutma 
Grubu Yükü 

(%) 
30.8 21.0 2,200 100 2 97 
28.1 21.1 1,788 81 2 79 
25.3 19.8 1,376 63 2 61 
22.5 17.7 964 44 1 85 
19.7 15.2 552 25 1 49 
16.9 13.3 140 6 1 12 

 
4a.  Özel PLV Özeti: CH-1  (HAVA SOĞUTMALI VIDALI 1100 KW) 
Kond. 
Giriş 
Sıc. 

Top. CWH Toplam Yük Yük 25% 50% 75% 100% 

(C) Saat  (kWh) (kW)  (%) (CWH) (kWh) (CWH) (kWh) (CWH) (kWh) (CWH) (kWh) 
30.8 31 956 34,100 1,100 97 0 0 0 0 0 0 956 34,100 
28.1 231 6,481 206,516 894 79 0 0 0 0 6,481 206,516 0 0 
25.3 363 9,176 249,749 688 61 0 0 9,176 249,749 0 0 0 0 
22.5 355 7,988 342,236 964 85 0 0 0 0 7,988 342,236 0 0 
19.7 329 6,489 181,628 552 49 0 0 6,489 181,628 0 0 0 0 
16.9 300 5,083 42,022 140 12 5,083 42,022 0 0 0 0 0 0 

Top: 1,609 36,172 1,056,251   5,083 42,022 15,664 431,377 14,468 548,752 956 34,100 
 
4b.  Özel PLV Özeti: CH-2  (HAVA SOĞUTMALI VIDALI 1100 KW) 
Kond. 
Giriş 
Sıc. 

Top. CWH Toplam Yük Yük 25% 50% 75% 100% 

(C) Saat  (kWh) (kW)  (%) (CWH) (kWh) (CWH) (kWh) (CWH) (kWh) (CWH) (kWh) 
30.8 31 956 34,100 1,100 97 0 0 0 0 0 0 956 34,100 
28.1 231 6,481 206,516 894 79 0 0 0 0 6,481 206,516 0 0 
25.3 363 9,176 249,749 688 61 0 0 9,176 249,749 0 0 0 0 
22.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Top: 625 16,613 490,365   0 0 9,176 249,749 6,481 206,516 956 34,100 
 
Özel PLV Özeti Tabloları İçin Açıklamalar: 
[Ort. Sıc.] = Ortalama Sıcaklık 
[Kond. Giriş Sıc.] = Kondensere Giriş Sıcaklığı.  Su soğutmalı soğutma gruplarında kule suyu giriş sıcaklığı.  Hava 
soğutmalı soğutma gruplarında hava giriş sıcaklığı. 
[Toplam Saat] = Belirtilen şartlarda çalışma saati. 
[CWH] = Kondenser kullanım saati. [Toplam Saat] x [Kond. Giriş Sıc.]. Daha sonra PLV hesaplaması için, dört 
ortalama kondensere giriş sıcaklık değerini türetmek için kullanılır. 
[Yük] = Belirtilen şartlarda soğutma grubu yükü. 
[Yük (%)] = Soğutma grubu yükünün toplam yüke oranı. 
[Toplam (kWh)] = Soğutma Grubu [Yük] Saat [Toplam Saat].  Daha sonra PLV hesaplaması için dört 
ağırlıklandırma faktörünü türetmek için kullanılır  
 
5a.  Ortalama Ağırlıklı Çarpan ve Kondenser Giriş Sıcaklıkları (CH-1, CH-2) 

 25% 50% 75% 100% 
Chiller Saat CWH  kWh Saat CWH  kWh Saat CWH  kWh Saat CWH  kWh 
CH-1 300 5,083 42,022 692 15,664 431,377 586 14,468 548,752 31 956 34,100 
CH-2 0 0 0 363 9,176 249,749 231 6,481 206,516 31 956 34,100 
Toplam: 300 5,083 42,022 1,055 24,840 681,127 817 20,949 755,267 62 1,912 68,200 
Özel Ağ. Çarpan: 0.027   0.440   0.488   0.044 
Özel Kond. Gir. Sıc. (C): 16.9   23.5   25.6   30.8 
 
Genel Toplam kWh = 1,546,616 
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Sistem Yük Profili 

 
Soğutma Saatleri İstatistiği (CH-1) 

IPLV 
Noktası 

(%) 

Soğutma 
Grubu Yükü 

Aralığı 

Yıllık 
Toplam 

Soğutma 
Saati 

Toplam 
Soğutma 

Saati  
% 

Yıllık Toplam 
Soğutma 

kWh  

Toplam 
Soğutma 

kWh 
% 

Ortalama 
Kondenser 

Giriş 
Sıcaklığı 

(C) 

Kondenser 
Giriş 

Sıcaklığığı 
Aralığı 

(C) 
100% 87.5 - 100% 31 1.9 68,199 4.4 30.8 30.8 - 30.8 
75% 62.5 - 87.5% 586 36.4 755,265 48.8 25.6 25.6 - 25.6 
50% 37.5 - 62.5% 692 43.0 681,127 44.0 23.5 23.5 - 23.5 
25% 0 - 37.5% 300 18.6 42,023 2.7 16.9 16.9 - 16.9 

Toplam  1,609 100.0 1,546,613 100.0   
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Kondenser Sıcaklık Profili 
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4.1.2. Sabit Devirli Köpresörlü / Değişken Devirli Kompresörlü 
 
Soğutma grubunun kompresörünün parçalı yüklerde çalışması çeşitli yöntemlerle sağlanır. Bu 
yöntemler parçalı yükte kompresörün daha az enerji çekmesi amaçlıdır. Bu yöntemlere ek olarak veya 
bazı cihazlarda sadece kompresörün devrini düşürerek parçalı yüklerde çok daha fazla enerji tasarrufu 
yapmak mümkün olmaktadır.  
 
Son dönemlerde iklimlendirme uygulamalarında değişken devir sürücülerinin kullanımı gittikçe 
yükselen bir hızla artmaktadır. 
 
Fan/Pompa kanunlarına göre; 

1. Kapasite devirle doğru orantılı olarak değişir: 

Akış2 = Akış1 ( Hız2 / Hız1 ) 

2. Basma yüksekliği devrin karesiyle doğru orantılı olarak değişir: 

Basma yüksekliği2 = Basma yüksekliğ1 ( Hız2 / Hız1 )2 

3. Güç devrin küpüyle doğru orantılı olarak değişir: 

Güç2 = Güç1 ( Hız2 / Hız1 )3 

Kompresör motorlarının değişken devir sürücüsü ile gerektiği zaman devrinin düşürülmesi, ciddi bir 
güç tasarrufu, dolayısıyla parçalı yüklerde verim artışı sağlamaktadır. 
 
Değişken devir sürücüsünün soğutma gruplarında sağladığı avantajlar ve dezavantajlar şunlardır: [3] 
+ Parçalı yük verimini yükseltir. 
+ Yüksek güç faktörü sayesinde motorun enerji kullanma verimini yükseltir. 
+ Daha küçük kablo kesiti gerektirir. 
+ İlk kalkış akımını ve mekanik gerilimi düşürür. 
+ Parçalı yüklerde soğutma grubunun gürültüsünü düşürür. (Bazı kompresörlerde) 
− İlk yatırım maliyeti yüksektir. 
− Bakım maliyeti yüksektir. 
− Elektrik tesisatına harmonik gürültü yayar. 
 
4.1.2.1. Karşılaştırılan Sistemler ve Yapılan Kabuller 
 
Karşılaştırma yapılacak bina ofis olarak kullanılmaktadır. Soğutma tesisi sadece konfor soğutması için 
hizmet vermektedir. Karşılaştırma, toplam soğutma yükünü karşılayacak iki adet eş kapasiteli sabit ve 
değişken devirli su soğutmalı vidalı kompresörlü soğutma gruplarının enerji tüketimlerini analiz etmek 
için yapılmıştır. 

 
Karşılaştırma yapılırken şu kabuller yapılmıştır: 

− 2200 kW soğutma yükünü karşılamak üzere 2 adet paralel bağlı soğutma grubu kullanılmaktadır. 
− Su soğutmalı vidalı kompresörlü sabit devirli soğutma grubu; 1123 kW soğutma kapasitesine, 

EER: 5.30, ESEER: 6.23 (EN14511-3: 2013) IPLV: 7.61 (AHRI 550/590) verim değerlerine 
sahiptir. 

− Su soğutmalı vidalı kompresörlü değişken devirli soğutma grubu; 1140 kW soğutma kapasitesine, 
EER: 5.45, ESEER: 7.79 (EN14511-3: 2013) IPLV: 9.25 (AHRI 550/590) verim değerlerine 
sahiptir. 

− Sistem sadece birincil sabit debili olacak şekilde öngörülmüştür. 
− İklim şartları olarak İstanbul'un ASHRAE'de belirtilen değerleri alınmıştır. 
− Binanın sadece hafta için 07:00 – 19:00 saatleri arasında çalıştığı kabul edilmiştir. 
− 30.8 oC dış hava sıcaklığında 2200 kW soğutma yükü olduğu, 16 oC ve daha düşük dış hava 

sıcaklığında soğutma yükü olmadığı varsayılmıştır. Bu sıcaklıklar arasında yükün dış hava 
sıcaklığı ile orantılı olarak değiştiği kabul edilmiştir. 
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− Kule fanlarının enerji sarfiyatları hesaba dahil edilmiştir. Kule fanlarının değişken devirli olduğu 
varsayılmıştır. Kule fanlarının elektrik tüketimi olarak, birim soğutma yükü için 0.015 kW değeri 
kabul edilmiştir. 

− Kuleden gelen minimum su sıcaklığı 18 oC olarak kabul edilmiştir. 
− Evaporatör (Birincil devre) ve kondenser pompalarının enerji sarfiyatları hesaba dahil edilmiştir. 

Pompaların tümünün sabit devirli olduğu varsayılmıştır. Pompa basma yükseklikleri evaporatör 
(Birincil devre) için 150 kPa, kondenser devresi için 150 kPa olarak alınmıştır. Pompa  verimleri 
%75 olarak kabul edilmiştir. 

− Enerji bedeli 0.30 TRL/kWh olarak kabul edilmiştir. 
− Analiz sadece elektrik enerjisi sarfiyatı gözönünde bulundurularak yapılmıştır. Su ve su 

şartlandırma sarfiyatı hesaba katılmamıştır. 
 

4.1.2.2. Chiller System Optimizer Ekonomik Analiz Raporları 
 
Chiller System Optimizer programı ile yapılan analizde, yapılan kabuller dahilinde, değişken devirli 
kompresörlü su soğutmalı gruplardan oluşan soğutma tesisinin, sabit devirli kompresörlü su soğutmalı 
gruplardan oluşan soğutma tesisine göre %11 daha az enerji harcadığı görülmektedir. 
 

Soğutma Grubu Ekonomik Analiz Özeti 
 
1.  Genel Özet 
Ekonomik Ölçüt Bu Ölçütler İçin En İyi Sistem Tasarımı Değer (TRL) 
En Düşük Yıllık Enerji Maliyeti (B) Sistem VFD Su Soğutmalı 86,698 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Maliyet ve Enerji Kullanım Detayları 

 (A) Sistem Su 
Soğutmalı 

(B) Sistem VFD Su 
Soğutmalı 

Kazanç Kazanç 
Oranı 

Yıllık Enerji Maliyet Detayları     
     Soğutma Gr. Elektrik Maliyeti (TRL) 70,494 59,886 10,608 15% 
     Soğutma Gr. Yakıt Maliyeti (TRL) 0 0 0 0% 
     Soğutma Kulesi Fanları (TRL) 11,932 11,983 (51) 0% 
     Soğutma Suyu Pompası (TRL) 6,240 6,300 (61) -1% 
     Kondenser Suyu Pompası (TRL) 8,555 8,528 27 0% 
     Toplam Enerji Maliyeti (TRL) 97,221 86,698 10,523 11% 
Yıllık Enerji Kullanım Detayları     
     Soğutma Grupları (kWh/yr) 234,980 199,621 35,359 15% 
     Soğutma Kulesi Fanları (kWh/yr) 39,773 39,943 (169) 0% 
     Soğutma Suyu Pompası (kWh/yr) 20,799 21,002 (203) -1% 
     Kondenser Suyu Pompası (kWh/yr) 28,517 28,428 89 0% 
     Toplam Elektrik (kWh/yr) 324,070 288,993 35,077 11% 
     Toplam Doğal Gaz Kullanımı (THM) 0 0 0 0% 
     Toplam Buhar Kullanımı (MMBTU) 0 0 0 0% 
 

 97,221

 86,698

A

B

Energy + Fuel Costs (TRL)

 

Enerji + Yakıt Maliyeti (TRL) 
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3.  Girilen Veri Özetleri 
Hava 
Şehir  ............................................................... İstanbul, Türkiye 
Çalışma Saatleri  ....................................... 0700-1900: Haftai İçi 
 ...................................................... Tüm Gün Kapalı: Cumartesi 
 ............................................................. Tüm Gün Kapalı: Pazar 
 
Yük (Soğutma) 
En fazla Bina Yükü  .................................... 2,200 kW @ 30.8 C 
Bina Yükü #2  .................................................... 0 kW @ 16.0 C 
Dış Hava Ekonomizör Kullanımı  ....................................... Hayır 
 
Analiz Değişkenleri 
Analiz Tipi  .............................................. Sadece Enerji Maliyeti 
Pompa Enerji Kullanımlarını İçeriyor ...................................Evet 
Soğutma Kulesi Fanı Enerji Kullanımlarını İçeriyor ..............Evet 
 
Soğutma Grubu Sistemleri 
(A)  Sistem Hava Soğutmalı 
(B)  Sistem Su Soğutmalı 
 
Ekonomik Veriler 
Elektrik Enerjisi  ................................................ 0.300 TRL/kWH 
Elektrik Talebi  ..................................................... 0.000 TRL/kW 
 

Yıllık Sistem Verimlilik Raporu 
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1.  Yıllık Soğutma Sistem Verimi 
Soğutma Grubu 
Sistemi 

Yıllık 
Soğutma 
Sistemi 
Verimi 
(EER)   

Soğutma 
Sistemi 

Yükü 
(kW) 

Soğutma 
İçin 

Enerji 
Kullanımı 

(kWh) 

Soğutma 
Grubu 

Elektrik 
Tüketimi 

(kWh) 

Soğutma 
Grubu 
Yakıt 

Tüketimi 
(kWh) 

Soğutma 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Kondenser 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Soğutma 
Kulesi 
Fanları 
(kWh) 

ALT1 - Sistem Su 
Soğutmalı 

4.830 1,565,325 324,070 234,980 0 20,799 28,517 39,773 

ALT2 - Sistem VFD 
Su Soğutmalı 

5.417 1,565,507 288,993 199,621 0 21,002 28,428 39,943 

Yıllık Soğutma Sistem Verimi EER = (Soğutma Sistemi Yükü kW) / (Toplam Soğutma Enerji Kullanımı kWh) 
 

Dış Hava Sıcaklığına Bağlı Olarak Soğutma Sistemi Verimliliği 
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Aylara Göre Enerji Maliyeti 

 
Aylara Göre Enerji Kullanımı 
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Enerji Kullanım Detayları 

1.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem Su Soğutmalı] 
Aylar Elektrik 

Enerjisi 
Kullanımı 

(kWh) 

Elektrik 
Enerjisi 
Maliyeti 
(TRL) 

Elektrik 
Talebi 
(kW) 

Elektrik 
Talep 

Maliyeti 
(TRL) 

Toplam 
Elektrik 
Maliyeti 
(TRL) 

Doğal Gaz 
Maliyeti 
(TRL) 

Buhar 
Maliyeti 
(TRL) 

Toplam 
Enerji 

Maliyeti 
(TRL) 

Ocak 0 0 0.0 0 0 0 0 0 
Şubat 619 186 95.0 0 186 0 0 186 
Mart 475 143 106.0 0 143 0 0 143 
Nisan 6,809 2,043 262.5 0 2,043 0 0 2,043 
Mayıs 21,211 6,363 280.9 0 6,363 0 0 6,363 
Haziran 59,663 17,899 450.7 0 17,899 0 0 17,899 
Temmuz 80,110 24,033 443.7 0 24,033 0 0 24,033 
Ağustos 80,748 24,224 479.5 0 24,224 0 0 24,224 
Eylül 49,914 14,974 438.2 0 14,974 0 0 14,974 
Ekim 18,679 5,604 262.3 0 5,604 0 0 5,604 
Kasım 5,842 1,753 187.6 0 1,753 0 0 1,753 
Aralık 0 0 0.0 0 0 0 0 0 
Toplam 324,070 97,221 - 0 97,221 0 0 97,221 
 
2.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem VFD Su Soğutmalı] 
Aylar Elektrik 

Enerjisi 
Kullanımı 

(kWh) 

Elektrik 
Enerjisi 
Maliyeti 
(TRL) 

Elektrik 
Talebi 
(kW) 

Elektrik 
Talep 

Maliyeti 
(TRL) 

Toplam 
Elektrik 
Maliyeti 
(TRL) 

Doğal Gaz 
Maliyeti 
(TRL) 

Buhar 
Maliyeti 
(TRL) 

Toplam 
Enerji 

Maliyeti 
(TRL) 

Ocak 0 0 0.0 0 0 0 0 0 
Şubat 448 134 81.5 0 134 0 0 134 
Mart 353 106 92.1 0 106 0 0 106 
Nisan 5,660 1,698 236.2 0 1,698 0 0 1,698 
Mayıs 18,169 5,451 251.4 0 5,451 0 0 5,451 
Haziran 53,960 16,188 428.4 0 16,188 0 0 16,188 
Temmuz 72,405 21,722 419.5 0 21,722 0 0 21,722 
Ağustos 73,130 21,939 457.9 0 21,939 0 0 21,939 
Eylül 44,585 13,375 412.4 0 13,375 0 0 13,375 
Ekim 15,752 4,725 235.9 0 4,725 0 0 4,725 
Kasım 4,532 1,360 170.3 0 1,360 0 0 1,360 
Aralık 0 0 0.0 0 0 0 0 0 
Toplam 288,993 86,698 - 0 86,698 0 0 86,698 
 

Enerji Kullanım Detayları 

1.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem Su Soğutmalı] 
Aylar Toplam 

Sistem 
Soğutma 

Yükü 
(kW) 

Soğutma 
Grupları 

(kWh) 

Soğutma 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Kondenser 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Soğutma 
Kulesi 
Fanları 
(kWh) 

Toplam 
Soğutma 
Elektrik 
Enerjisi 
(kWh) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 
Doğal Gaz 

(THM) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 

Buhar 
(MMBTU) 

Ocak 0 0 0 0 0 0 0 0 
Şubat 2,035 352 91 140 36 619 0 0 
Mart 1,592 266 66 102 41 475 0 0 
Nisan 30,995 4,392 648 957 812 6,809 0 0 
Mayıs 98,884 14,231 1,722 2,502 2,756 21,211 0 0 
Haziran 299,326 43,883 3,566 4,761 7,453 59,663 0 0 
Temmuz 389,211 60,091 4,562 6,012 9,444 80,110 0 0 
Ağustos 383,385 60,983 4,496 5,936 9,332 80,748 0 0 
Eylül 252,223 35,277 3,267 4,544 6,825 49,914 0 0 
Ekim 86,209 12,009 1,674 2,489 2,506 18,679 0 0 
Kasım 21,465 3,495 707 1,072 568 5,842 0 0 
Aralık 0 0 0 0 0 0 0 0 
Toplam 1,565,325 234,980 20,799 28,517 39,773 324,070 0 0 
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2.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem VFD Su Soğutmalı] 
Aylar Toplam 

Sistem 
Soğutma 

Yükü 
(kW) 

Soğutma 
Grupları 

(kWh) 

Soğutma 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Kondenser 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Soğutma 
Kulesi 
Fanları 
(kWh) 

Toplam 
Soğutma 
Elektrik 
Enerjisi 
(kWh) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 
Doğal Gaz 

(THM) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 

Buhar 
(MMBTU) 

Ocak 0 0 0 0 0 0 0 0 
Şubat 2,036 182 92 140 33 448 0 0 
Mart 1,593 143 67 102 41 353 0 0 
Nisan 31,003 3,251 656 954 798 5,660 0 0 
Mayıs 98,903 11,177 1,743 2,494 2,755 18,169 0 0 
Haziran 299,355 38,121 3,598 4,746 7,495 53,960 0 0 
Temmuz 389,245 52,317 4,599 5,994 9,496 72,405 0 0 
Ağustos 383,418 53,294 4,534 5,917 9,385 73,130 0 0 
Eylül 252,251 29,893 3,299 4,530 6,862 44,585 0 0 
Ekim 86,229 9,058 1,696 2,481 2,516 15,752 0 0 
Kasım 21,474 2,185 716 1,069 562 4,532 0 0 
Aralık 0 0 0 0 0 0 0 0 
Toplam 1,565,507 199,621 21,002 28,428 39,943 288,993 0 0 
 
 
4.2. Farklı Özelliklerdeki Soğutma Tesislerinin Karşılaştırılması 
 
4.2.1. Birincil Sabit - İkincil Değişken Debili İki Ayrı Devreli / Değişken Debili Tek Devreli 
Soğutma Tesisleri 
 
4.2.1.1. Birincil Sabit - İkincil Değişken Debili İki Ayrı Devreli Soğutma Tesisleri 
 
Birincil sabit ikincil değişken debili soğutma tesisatı, genel olarak bir denge (de-coupler) borusu ile 
bağlanan iki bağımsız su devresinden oluşur. Soğutma gruplarının güvenli bir şekilde çalışmasını 
sağlamak ve farklı çalışma profiline sahip soğutucu ünitelerin ihtiyaç duydukları yüke uygun debide 
soğuk suyu iletebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Birincil devrede, sabit debili, ikincil devrede değişken 
debili su dolaşımı söz konusudur. Birincil devredeki sabit devirli pompalar soğuk suyu soğutma 
grupları üzerinden dolaştırırken, ikincil devredeki değişken devirli pompalar soğuk suyu dağıtım 
sistemi yoluyla soğutucu üniteler üzerinden dolaştırır. (Şekil 4.3) 
 
Her devrenin hidrolik açıdan bağımsızlığı, ikincil devredeki değişken akışın, birincil devredeki sabit 
akışı etkilemesini önler. Devrelerin içindeki pompa setleri, herbiri kendi devresindeki ekipmanların 
basınç kayıplarını yenebilecek kabiliyette tasarlanmıştır. 
 
Tipik olarak ikincil ve birincil pompaların emiş tarafında olacak şekilde yerleştirilen denge borusu,  iki 
devrenin birbirlerinden bağımsız olmalarını sağlar. 
 
Parçalı yükte çalışma koşullarında, ikincil devredeki soğutucu ünitelerin iki yollu kontrol vanaları 
kapanmaya başlar. Bu durumda fark basınç sensörünün tespit ettiği basınç artar. Bunun sonucu 
olarak, kontrol sistemi pompa devrini düşürür.  
 
İkincil devreden gelen akışın azalması, birincil devredeki soğutma grupları üzerindeki sabit akışı 
sağlamak için soğuk suyun besleme tarafından geri dönüş tarafına akması sonucunu doğurur. Bu 
durumda soğutma grubunun dönüş su sıcaklığı ile gidiş su sıcaklığı arasındaki fark azalır. Düşük ΔT 
sendromu adı verilen bu durum verimlilik açısından istenmeyen bir durumdur. İdealde denge borusu 
boyunca herhangi bir akış istenmemektedir. Ancak denge borusunda nadiren bir akış yoktur. Çünkü 
tesisler yılın büyük bölümünde kısmi yükte çalışırlar. 
 
İkincil devredeki pompalar, pompa motoruna iletilen elektrik gücünün frekansını değiştiren değişken 
frekanslı bir sürücü ile tahrik edilmektedir. Elektrik frekansı motor ve pompa devri ile bu da soğuk su 
debisi ile orantılı olduğu için ihtiyaç duyulan debi kolayca ayarlanır. Sürücü, tesisatın en uzak 
konumunda bulunan bir fark basınç sensöründen alınan bilgiye göre kontrol edilir [4]. 
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Şekil 4.3. Birincil sabit  - İkincil değişken soğutma tesisatı şeması 
 
Birincil sabit  - İkincil değişken soğutma tesisatının avantajları ve dezavantajları şöyledir: 

+ Soğutma grubunun evaporatöründen sabit debi geçtiği için, soğutma grubunun çalışmasının 
kesintiye uğraması riski yoktur. 

+ Otomatik kontrolü basittir. 
+ Çok yaygın olarak uygulandığı için tecrübe edilmiş bir sistemdir. 
+ Sistemdeki toplam basma yüksekliği iki ayrı devredeki pompalar tarafından paylaşılmaktadır. 
− İlk yatırım maliyeti yüksektir. 
− Düşük ΔT sendromu ve sabit devirli birincil pompalardan dolayı işletme maliyeti yüksektir. 
− Bakım maliyeti yüksektir. 
− Daha fazla mekanik alan ihtiyacı vardır. 
 
4.2.1.2. Değişken Debili Tek Devreli Soğutma Tesisleri 
 
Son yıllarda otomatik kontrol sistemlerinin gelişmesi ve chiller teknolojisindeki iyileşmeler sayesinde 
değişken debili tek devreli sistemler daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistem soğutma 
tesisi ve soğuk su dağıtım sistemini biraraya getirir. 
 
Bu sistemde soğutma suyunun debisini, soğutucu ünitelerin soğutma yüküne (iki yollu kontrol 
vanalarının konumu) uygun olacak şekilde değiştirmek için değişken devirli pompalar kullanılmaktadır.  
Bu pompalar soğuk suyu hem soğutma grupları hem dağıtım devresindeki soğutucu üniteler üzerinden 
dolaştırır. Böylece soğutma grupları için ayrıca bir pompa ihtiyacı ortadan kalkmış olur. Ancak bu 
durum soğutma grubunun evaporatöründe su debisinin değişken olması gerekliliğine yol açar.  
 
Bu durum soğutma grubu üreticileri tarafından ancak bazı kısıtlamalarla kabul edilebilir. Üreticiler 
evaporatörden geçen debi için üst ve alt sınırlar koymuşlardır. Ayrıca debideki değişim hızını da 
sınırlamışlardır. Bu kısıtlamalardan dolayı tesisatta bazı önlemler almak gerekmektedir. Bu önlemlerin 
en önemlisi, minimum akışı temin edebilecek bir by-pass hattı ve kontrol vanasının tesis edilmesidir. 
Sistem yükü ve dolayısıyla soğuk su debisi, soğutma grupları için gereken minimum debinin altına 
düştüğü zaman iki yollu by-pass kontrol vanası açılır ve soğuk suyun bir kısmının soğutma gruplarına 
geri dönmesine izin verir. Bu kontrolün düzgün çalışabilmesi, soğuk su debisinin doğru bir şekilde 
ölçülmesine bağlıdır. By-pass kontrol vanasının düzgün şekilde açılıp kapanamaması durumunda 
soğutma gruplarının düşük debi nedeniyle arızaya geçmesi söz konusu olabilir [4]. 
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Şekil 4.4. Değişken debili tek devreli soğutma tesisatı şeması 

 
Değişken debili tek devreli soğutma tesisatının avantajları ve dezavantajları şöyledir: 

+ Düşük ΔT sendromu ihtimali bulunmamaktadır. işletme maliyeti düşüktür 
+ İlk yatırım maliyeti düşüktür. 
+ Bakım maliyeti düşüktür. 
+ Daha az mekanik alan ihtiyacı vardır. 
− Otomatik kontrolü komplekstir. 
− Soğutma grubunun evaporatöründen geçmesi gereken minimum debiyi sağlamak için ikinci 

grubun devreye girmesinin kontrolü özenle yapılmalıdır. 
− Yaygın olarak uygulanmadığı için az tecrübe edilmiş bir sistemdir. 
− Sistemdeki toplam basma yüksekliği tek pompa ile sağlanır. Pompaların motorları büyüktür. 
 
4.2.1.3. Karşılaştırılan Sistemler ve Yapılan Kabuller 
 
Karşılaştırma yapılacak bina hastane olarak kullanılmaktadır. Soğutma tesisi, konfor ve hastanede 
bulunan sürekli soğutma gerektiren ekipman ve odaların proses soğutması için hizmet vermektedir. 
Karşılaştırma; toplam soğutma yükünü karşılayacak üç adet eş kapasiteli, değişken devirli, su 
soğutmalı santrifüj kompresörlü soğutma gruplarının farklı iki sistemdeki enerji tüketimlerini analiz 
etmek için yapılmıştır. 

 
Karşılaştırma yapılırken şu kabuller yapılmıştır: 

− 5800 kW soğutma yükünü karşılamak üzere 3 adet paralel bağlı soğutma grubu kullanılmaktadır. 
− Su soğutmalı santrifüj kompresörlü değişken devirli soğutma grubu; 2000 kW soğutma 

kapasitesine, EER: 5.93, ESEER: 8.37 (EN14511-3: 2013) IPLV: 9.49 (AHRI 550/590) verim 
değerlerine sahiptir. 

− İklim şartları olarak İstanbul'un ASHRAE'de belirtilen değerleri alınmıştır. 
− Binanın 7/24 sürekli çalıştığı kabul edilmiştir. 
− 30.8 oC dış hava sıcaklığında 5800 kW soğutma yükü olduğu, 16 oC dış hava sıcaklığında 400 

soğutma yükü olduğu ve bu sıcaklıklar arasında yükün dış hava sıcaklığı ile orantılı olarak 
değiştiği kabul edilmiştir. 16 oC altında 400 kW yükün sabit kaldığı varsayılmıştır. 

− Kule fanlarının enerji sarfiyatları hesaba dahil edilmiştir. Kule fanlarının değişken devirli olduğu 
varsayılmıştır. Kule fanlarının elektrik tüketimi olarak, birim soğutma yükü için 0.015 kW değeri 
kabul edilmiştir. 
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− Kuleden gelen minimum su sıcaklığı 18 oC olarak kabul edilmiştir. 
− Birincil sabit ikincil değişken soğutma sistemi için evaporatör (Birincil ve ikincil devre) ve 

kondenser pompalarının enerji sarfiyatları hesaba dahil edilmiştir. Sabit devirli birincil devre 
pompasının basma yüksekliği 100 kPa, değişken devirli ikincil devre pompasının basma yüksekliği 
150 kPa, sabit devirli kondenser devresi pompasının basma yüksekliği 150 kPa olarak alınmıştır. 
Pompa  verimleri %75 olarak kabul edilmiştir. 

− Değişken debili tek devreli soğutma sistemi için evaporatör ve kondenser pompalarının enerji 
sarfiyatları hesaba dahil edilmiştir. Değişken devirli birincil devre pompasının basma yüksekliği 
230 kPa,  minimum debi oranı %40 olarak alınmıştır. Değişken devirli kondenser devresi 
pompasının basma yüksekliği 150 kPa, minimum debi oranı %80 olarak alınmıştır. Pompa 
verimleri %75 olarak kabul edilmiştir. 

− Enerji bedeli 0.30 TRL/kWh olarak kabul edilmiştir. 
− Analiz sadece elektrik enerjisi sarfiyatı gözönünde bulundurularak yapılmıştır. Su ve su 

şartlandırma sarfiyatı hesaba katılmamıştır. 
 

4.2.1.4. Chiller System Optimizer Ekonomik Analiz Raporları 
 
Chiller System Optimizer programı ile yapılan analizde, yapılan kabuller dahilinde, değişken debili tek 
devreli ve kondenser pompası da değişken devirli olan tesisin, birincil sabit ikincil değişken debili 
tesise göre %8 daha az enerji harcadığı görülmektedir. 
 

Soğutma Grubu Ekonomik Analiz Özeti 
 
1.  Genel Özet 
Ekonomik Ölçüt Bu Ölçütler İçin En İyi Sistem Tasarımı Değer (TRL) 
En Düşük Yıllık Enerji Maliyeti (B) Sistem Değişken Tek Devreli 796,681 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Maliyet ve Enerji Kullanım Detayları 

 (A) Sistem Birincil 
Sabit İkincil 

Değişken 

(B) Sistem 
Değişken Tek 

Devreli 

Kazanç Kazanç 
Oranı 

Yıllık Enerji Maliyet Detayları     
     Soğutma Gr. Elektrik Maliyeti (TRL) 518,797 509,707 9,090 2% 
     Soğutma Gr. Yakıt Maliyeti (TRL) 0 0 0 0% 
     Soğutma Kulesi Fanları (TRL) 85,162 84,410 752 1% 
     Soğutma Suyu Pompası (TRL) 138,327 100,948 37,379 27% 
     Kondenser Suyu Pompası (TRL) 120,679 101,615 19,064 16% 
     Toplam Enerji Maliyeti (TRL) 862,965 796,681 66,284 8% 
Yıllık Enerji Kullanım Detayları     
     Soğutma Grupları (kWh/yr) 1,729,325 1,699,024 30,301 2% 
     Soğutma Kulesi Fanları (kWh/yr) 283,873 281,368 2,505 1% 
     Soğutma Suyu Pompası (kWh/yr) 461,089 336,493 124,597 27% 
     Cond. Water Pumps (kWh/yr) 402,263 338,718 63,545 16% 
     Toplam Elektrik (kWh/yr) 2,876,551 2,655,602 220,948 8% 
     Toplam Doğal Gaz Kullanımı (THM) 0 0 0 0% 
     Toplam Buhar Kullanımı (MMBTU) 0 0 0 0% 
 

 862,965

 796,681

A

B

Energy + Fuel Costs (TRL)

 

Enerji + Yakıt Maliyeti (TRL) 
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3.  Girilen Veri Özetleri 
Hava 
Şehir  ............................................................... İstanbul, Türkiye 
Çalışma Saatleri  ......................................... Tüm Gün: Haftai İçi 
 ..................................................................Tüm Gün: Cumartesi 
 ........................................................................ Tüm Gün: Pazar 
 
Yük (Soğutma) 
En fazla Bina Yükü  .................................... 5,800 kW @ 30.8 C 
Bina Yükü #2  ................................................ 400 kW @ 16.0 C 
Bina Yükü #3  ................................................. 400 kW @ -2.5 C 
Dış Hava Ekonomizör Kullanımı  ....................................... Hayır 
 
Analiz Değişkenleri 
Analiz Tipi  .............................................. Sadece Enerji Maliyeti 
Pompa Enerji Kullanımlarını İçeriyor ...................................Evet 
Soğutma Kulesi Fanı Enerji Kullanımlarını İçeriyor ..............Evet 
 
Soğutma Grubu Sistemleri 
(A)  Sistem Birincil Sabit İkincil Değişken 
(B)  Sistem Değişken Tek Devreli 
 
Ekonomik Veriler 
Elektrik Enerjisi  ................................................ 0.300 TRL/kWH 
Elektrik Talebi  ..................................................... 0.000 TRL/kW 
 

Yıllık Sistem Verimlilik Raporu 

1.  Yıllık Soğutma Sistem Verimi 
Soğutma Grubu 
Sistemi 

Yıllık 
Soğutma 
Sistemi 
Verimi 
(EER)  

Soğutma 
Sistemi 

Yükü 
(kW) 

Soğutma 
İçin 

Enerji 
Kullanımı 

(kWh) 

Soğutma 
Grubu 

Elektrik 
Tüketimi 

(kWh) 

Soğutma 
Grubu 
Yakıt 

Tüketimi 
(kWh) 

Soğutma 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Kondenser 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Soğutma 
Kulesi 
Fanları 
(kWh) 

ALT1 - Sistem 
Birincil Sabit İkincil 
Değişken 

4.263 12,262,752 2,876,551 1,729,325 0 461,089 402,263 283,873 

ALT2 - Sistem 
Değişken Tek 
Devreli 

4.573 12,143,757 2,655,602 1,699,024 0 336,493 338,718 281,368 

Yıllık Soğutma Sistem Verimi EER = (Soğutma Sistemi Yükü kW) / (Toplam Soğutma Enerji Kullanımı kWh) 
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Aylara Göre Enerji Maliyeti 

 
 

Aylara Göre Enerji Kullanımı 
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Enerji Kullanım Detayları 

1.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem Birincil Sabit İkincil Değişken] 
Aylar Elektrik 

Enerjisi 
Kullanımı 

(kWh) 

Elektrik 
Enerjisi 
Maliyeti 
(TRL) 

Elektrik 
Talebi 
(kW) 

Elektrik 
Talep 

Maliyeti 
(TRL) 

Toplam 
Elektrik 
Maliyeti 
(TRL) 

Doğal Gaz 
Maliyeti 
(TRL) 

Buhar 
Maliyeti 
(TRL) 

Toplam 
Enerji 

Maliyeti 
(TRL) 

Ocak 141,309 42,393 191.8 0 42,393 0 0 42,393 
Şubat 127,646 38,294 279.3 0 38,294 0 0 38,294 
Mart 143,170 42,951 466.4 0 42,951 0 0 42,951 
Nisan 149,737 44,921 687.0 0 44,921 0 0 44,921 
Mayıs 204,279 61,284 885.1 0 61,284 0 0 61,284 
Haziran 340,714 102,214 1,151.3 0 102,214 0 0 102,214 
Temmuz 486,655 145,997 1,149.2 0 145,997 0 0 145,997 
Ağustos 499,281 149,784 1,223.7 0 149,784 0 0 149,784 
Eylül 309,775 92,933 1,113.6 0 92,933 0 0 92,933 
Ekim 188,174 56,452 695.2 0 56,452 0 0 56,452 
Kasım 143,766 43,130 473.2 0 43,130 0 0 43,130 
Aralık 142,045 42,614 212.6 0 42,614 0 0 42,614 
Toplam 2,876,551 862,965 - 0 862,965 0 0 862,965 
 
2.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem Değişken Tek Devreli] 
Aylar Elektrik 

Enerjisi 
Kullanımı 

(kWh) 

Elektrik 
Enerjisi 
Maliyeti 
(TRL) 

Elektrik 
Talebi 
(kW) 

Elektrik 
Talep 

Maliyeti 
(TRL) 

Toplam 
Elektrik 
Maliyeti 
(TRL) 

Doğal Gaz 
Maliyeti 
(TRL) 

Buhar 
Maliyeti 
(TRL) 

Toplam 
Enerji 

Maliyeti 
(TRL) 

Ocak 124,279 37,284 168.9 0 37,284 0 0 37,284 
Şubat 112,274 33,682 253.6 0 33,682 0 0 33,682 
Mart 126,029 37,809 436.6 0 37,809 0 0 37,809 
Nisan 132,839 39,852 669.1 0 39,852 0 0 39,852 
Mayıs 185,663 55,699 839.1 0 55,699 0 0 55,699 
Haziran 321,007 96,302 1,133.9 0 96,302 0 0 96,302 
Temmuz 464,248 139,274 1,131.8 0 139,274 0 0 139,274 
Ağustos 477,047 143,114 1,206.9 0 143,114 0 0 143,114 
Eylül 290,410 87,123 1,095.4 0 87,123 0 0 87,123 
Ekim 169,794 50,938 677.5 0 50,938 0 0 50,938 
Kasım 127,010 38,103 442.8 0 38,103 0 0 38,103 
Aralık 125,003 37,501 188.7 0 37,501 0 0 37,501 
Toplam 2,655,602 796,681 - 0 796,681 0 0 796,681 
 

Enerji Kullanım Detayları 

1.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem Birincil Sabit İkincil Değişken] 
Aylar Toplam 

Sistem 
Soğutma 

Yükü 
(kW) 

Soğutma 
Grupları 

(kWh) 

Soğutma 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Kondenser 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Soğutma 
Kulesi 
Fanları 
(kWh) 

Toplam 
Soğutma 
Elektrik 
Enerjisi 
(kWh) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 
Doğal Gaz 

(THM) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 

Buhar 
(MMBTU) 

Ocak 329,962 66,554 37,157 33,374 4,223 141,309 0 0 
Şubat 302,823 60,301 33,561 30,144 3,640 127,646 0 0 
Mart 348,995 67,547 37,159 33,374 5,090 143,170 0 0 
Nisan 450,125 72,953 36,036 32,298 8,451 149,737 0 0 
Mayıs 852,641 110,197 37,834 33,576 22,673 204,279 0 0 
Haziran 1,795,254 221,775 39,330 33,307 46,301 340,714 0 0 
Temmuz 2,543,326 345,682 45,617 37,142 58,213 486,655 0 0 
Ağustos 2,561,438 358,639 45,517 37,053 58,073 499,281 0 0 
Eylül 1,601,104 195,025 38,409 32,948 43,393 309,775 0 0 
Ekim 760,161 96,147 37,344 33,374 21,308 188,174 0 0 
Kasım 386,616 67,939 35,969 32,298 7,560 143,766 0 0 
Aralık 330,306 66,566 37,157 33,374 4,949 142,045 0 0 
Toplam 12,262,752 1,729,325 461,089 402,263 283,873 2,876,551 0 0 
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2.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem Değişken Tek Devreli] 
Aylar Toplam 

Sistem 
Soğutma 

Yükü 
(kW) 

Soğutma 
Grupları 

(kWh) 

Soğutma 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Kondenser 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Soğutma 
Kulesi 
Fanları 
(kWh) 

Toplam 
Soğutma 
Elektrik 
Enerjisi 
(kWh) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 
Doğal Gaz 

(THM) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 

Buhar 
(MMBTU) 

Ocak 319,487 66,197 26,214 27,793 4,076 124,279 0 0 
Şubat 293,362 59,978 23,677 25,103 3,516 112,274 0 0 
Mart 338,521 67,178 26,217 27,793 4,841 126,029 0 0 
Nisan 440,028 72,432 25,487 26,914 8,006 132,839 0 0 
Mayıs 842,345 108,192 27,070 28,052 22,349 185,663 0 0 
Haziran 1,786,007 216,868 29,636 28,427 46,075 321,007 0 0 
Temmuz 2,534,047 338,135 35,812 32,088 58,213 464,248 0 0 
Ağustos 2,552,181 351,193 35,736 32,045 58,073 477,047 0 0 
Eylül 1,591,682 190,648 28,544 27,991 43,227 290,410 0 0 
Ekim 749,782 94,514 26,501 27,824 20,955 169,794 0 0 
Kasım 376,485 67,480 25,385 26,896 7,249 127,010 0 0 
Aralık 319,830 66,209 26,214 27,793 4,788 125,003 0 0 
Toplam 12,143,757 1,699,024 336,493 338,718 281,368 2,655,602 0 0 
 
4.2.2. Paralel Bağlı / Ters Akışlı Seri Bağlı Soğutma Tesisleri 
 
Birden fazla soğutma grubu bulunan soğutma tesislerinde, soğutma gruplarının paralel veya seri 
bağlanması tesisin verimliliğini etkiler. 
 
Soğutma gruplarında kompresörün yaptığı iş; gaz fazındaki soğutucu akışkanı evaporatördeki 
basıncından kondenserdeki basıncına sıkıştırma işlemidir. Bu iki basınç arasındaki fark arttıkça 
yapılan iş, dolayısıyla harcanan enerji artar, fark azaldıkça yapılan iş, dolayısıyla harcanan enerji 
azalır. 
 
Soğutma tesisatının tasarımı aşamasında, evaporatördeki soğutucu akışkan basıncını arttıracak ve 
kondenserdeki soğutucu akışkan basıncını azaltacak şekilde sistemi tasarlamak soğutma grubunun 
verimini arttıracaktır. Su soğutmalı kondenserli gruplarda kondenserdeki basınç kuleden gelen suyun 
sıcaklığına, evaporatördeki basınç da soğutma suyunun sıcaklığına bağlıdır. 
 
4.2.2.1. Soğutma Gruplarının Paralel Bağlandığı Soğutma Tesisleri 
 
Soğutma gruplarının paralel bağlandığı tesislerde, (Şekil 4.5.) soğuk su, birincil devredeki pompalar 
aracılığıyla, paralel bağlı tüm soğutma gruplarından eşit şartlarda dolaştırılır. Sistem içindeki tüm 
soğutma gruplarındaki dizayn kule suyu ve soğutma suyu sıcaklıkları aynıdır. (Tablo 4.1.) 
 
Genellikle soğutma suyu sıcaklık farkının 10 oC’den küçük olduğu tesislerde tercih edilir. 
 
Tablo 4.1. Paralel bağlı soğutma gruplarının su sıcaklıkları ve basma yüksekliği (6/11 oC Soğutma 
Suyu ve 30/36 oC Kule Suyu Şartlarında) 

Soğuma 
Grubu  

Evaporatör Su 
Çıkış Sıcaklığı  

Kondenser Su Çıkış 
Sıcaklığı 

Yaklaşık Basma Yüksekliği – Lift – 

SG-1  6 oC 36 oC 30 oC (karşılık gelen basınç) 

SG-2  6 oC 36 oC 30 oC (karşılık gelen basınç) 
 
Soğutma gruplarının paralel bağlı olduğu tesisatın avantajları ve dezavantajları şöyledir: [5] 

+ Pompalardan herhangi birinin bozulması tesisin daha az kapasite kaybetmesine yol açar. 
+ Birincil ve İkincil devreli paralel soğutma gruplu sistemlerde denge borusundan geçmek zorunda 

olan su genel olarak daha azdır. 
+ Çalışmayan soğutma grubunun içinden su geçmez. 
+ Soğutma gruplarının pompalara yüklediği toplam basınç kaybı daha düşüktür. 
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+ Gelecekteki genişleme projelerinde sisteme soğutma grubu ilave etmek kolaydır. 
− Soğutma gruplarındaki yüksek basma yüksekliği sebebiyle genel tesis verimliliği düşüktür. 
 

 
Şekil 4.5. Paralel bağlı soğutma gruplarının borulama şeması 

 
4.2.2.2. Soğutma Gruplarının Ters Akışlı Seri Bağlandığı Soğutma Tesisleri 
 
Soğutma gruplarının seri bağlandığı tesislerde, (Şekil 4.6.) peşi sıra bağlanmış olan iki soğutma grubu 
kademeli çalışarak soğutucu akışkanın evaporatördeki basıncından kondenserdeki basıncına 
basılması işini paylaşırlar. Soğutma  suyu ortak bir pompa aracılığıyla önce yukarıdaki (upstream) 
soğutma grubuna girer. Yukarıdaki soğutma grubunda soğutulan su aşağıdaki (downstream) soğutma 
grubuna girer ve bu soğutma grubu tarafından hedeflenen sıcaklığa kadar soğutulur. Kule suyu ise 
yine ortak bir pompa ile önce aşağıdaki soğutma grubuna girer. Aşağıdaki gruptan ısınarak çıkan kule 
suyu yukarıdaki soğutma grubuna girer. Genellikle soğutma suyu sıcaklık farkının 10 oC’den büyük 
olduğu, düşük debili tesislerde seri bağlı soğutma grubu tercih edilir. Gruplar yüksek sıcaklıktan daha 
düşük sıcaklığa suyu sırayla ve paylaşarak soğuturlar. (Tablo 4.2.) 
 
Tablo 4.2. Seri bağlı ters akışlı soğutma gruplarının su sıcaklıkları ve basma yüksekliği (6/16 oC 
Soğutma Suyu ve 30/36 oC Kule Suyu Şartlarında) 

Soğuma 
Grubu  

Evaporatör Su 
Çıkış Sıcaklığı  

Kondenser Su Çıkış 
Sıcaklığı 

Yaklaşık Basma Yüksekliği – Lift – 

SG-1 6 oC 33 oC 27 oC (karşılık gelen basınç) 

SG-2  11 oC 36 oC 25 oC (karşılık gelen basınç) 
 
Soğutma tesislerinde pompa ve borulama ilk yatırım maliyetleri de önemli bir konudur. Soğutma 
suyunun sıcaklık farkını alışılagelmiş değerlerden fazla yapmak debide azalmaya sebep olacak ve 
buna paralel olarak pompa ve borulama maliyetleri düşecektir [6]. Bu tercih diğer taraftan soğutucu 
ünitelerin soğutma bataryalarının büyümesi sonucunu doğuracaktır. 
 
Yukarı soğutma grubu (SG-2) soğuk su çıkış sıcaklığı yüksek ve buna bağlı olarak basma yüksekliği 
düşük olduğu için daha verimli çalışacaktır. Seri bağlı soğutma grupları seçilirken her ikisinin de 
hedeflenen soğuk su sıcaklığını sağlayacak şekilde seçilmesi önerilir. Bu sayede gruplardan birinin 
arıza yapması durumunda diğer gruba, bu grup hangisi olursa olsun, hedeflenen soğuk su sıcaklığına 
yarı kapasite için ulaşma imkanı yaratılmış olur. Soğutma gruplarından kaynaklanacak basınç kaybını 
azaltmak ve montaj kolaylığı için ısı değiştiricilerin tek geçişli seçilmesi önerilir. 
 
Seri bağlı sistemlerde soğutma gruplarının verimlerinin yükselmesinden kaynaklı kazanç ile ısı 
değiştiricilerdeki basınç kaybının artmasından kaynaklı olarak pompalardaki kaybın analizi temel 
konudur. Birincil sabi debili sistemlerde, özellikle düşük yüklerde pompalara harcanan enerji sistem 
verimliliğini düşürür. Birincil değişken debili sistemlerde ise parçalı yüklerde pompa devrinin 
düşürülebilmesi ile bu dezavantaj minimize edilmiş olur. 
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Şekil 4.6. Seri bağlı ters akışlı soğutma gruplarının borulama şeması 

 
Soğutma gruplarının ters akışlı seri bağlı olduğu tesisatın avantajları ve dezavantajları şöyledir: 

+ Soğutma grupları basma yüksekliğini kademeli olarak paylaştıkları için genel tesis verimliliği 
yüksektir. 

− Pompalardan herhangi birinin bozulması tesisin daha çok kapasite kaybetmesine yol açar. 
− Çalışmayan soğutma grubunun içinden su geçer. 
− Soğutma gruplarının pompalara yüklediği toplam basınç kaybı daha yüksektir. 
− Gelecekteki genişleme projelerinde sisteme soğutma grubu ilave etmek zordur. 
 
4.2.2.3. Karşılaştırılan Sistemler ve Yapılan Kabuller 
 
Karşılaştırma yapılacak bina üretim tesisi olarak kullanılmaktadır. Soğutma tesisi proses yapılan 
mahalin taze havayla soğutulması (%70 yük) ve proses makinalarının soğutulması (%30 yük) için 
hizmet vermektedir. Karşılaştırma; toplam soğutma yükünü karşılayacak iki adet eş kapasiteli, 
değişken devirli, su soğutmalı vidalı kompresörlü soğutma gruplarının farklı iki sistemdeki enerji 
tüketimlerini analiz etmek için yapılmıştır. 

 
Karşılaştırma yapılırken şu kabuller yapılmıştır: 

− 3150 kW soğutma yükünü karşılamak üzere 2 adet soğutma grubu kullanılmaktadır. 
− Bir sistemde soğutma grupları paralel konfigürasyonda, diğer sistemde seri konfigürasyonda 

bağlanmıştır. Her iki tesis de birincil sabit debili sistem olarak öngörülmüştür. 
− Paralel ve seri sistemdeki tüm soğutma grupları eşdeğer özellikte seçilmiştir. Parçalı yüklerde 

ESEER: 9.51 (EN14511-3: 2013) IPLV: 9.81 (AHRI 550/590) verim değerlerine sahiptir. 
− Paralel konfigürasyonda çalışacak olan su soğutmalı vidalı kompresörlü değişken devirli soğutma 

grupları tek geçişli kondenser ve evaporatöre sahiptir. Her iki soğutma grubu için de evaporatör su 
rejimi 6/11 oC, kondenser su rejimi 30/36 oC olarak alınmıştır. Her bir grup 1600 kW soğutma 
kapasitesine, EER: 5.28, NPLV: 9.14 verim değerlerine sahiptir. Evaporatördeki basınç kaybı 15.4 
kPa, kondenserdeki basınç kaybı 11 kPa’dır.  

− Seri konfigürasyonda çalışacak olan su soğutmalı vidalı kompresörlü değişken devirli soğutma 
grupları tek geçişli kondenser ve evaporatöre sahiptir. Yukarı soğutma grubu için evaporatör su 
rejimi 11/16 oC, kondenser su rejimi 30/33 oC, aşağı soğutma grubu için evaporatör su rejimi 6/11 
oC, kondenser su rejimi 33/36 oC olarak alınmıştır. Her bir grup 1600 kW soğutma kapasitesine 
sahiptir. Yukarı soğutma grubu; EER: 6.74, NPLV: 11.68 verim değerlerine sahiptir. 
Evaporatördeki basınç kaybı 15 kPa, kondenserdeki basınç kaybı 37.2 kPa’dır. Aşağı soğutma 
grubu; EER: 6.07, NPLV: 9.95 verim değerlerine sahiptir. Evaporatördeki basınç kaybı 15.4 kPa, 
kondenserdeki basınç kaybı 38.4 kPa’dır. 

− İklim şartları olarak İstanbul'un ASHRAE'de belirtilen değerleri alınmıştır. 
− Binanın 7/24 sürekli çalıştığı kabul edilmiştir. 
− 30.8 oC dış hava sıcaklığında 3150 kW soğutma yükü olduğu, 12 oC dış hava sıcaklığında 945 

soğutma yükü olduğu ve bu sıcaklıklar arasında yükün dış hava sıcaklığı ile orantılı olarak 
değiştiği kabul edilmiştir. 12 oC altında 945 kW yükün sabit kaldığı varsayılmıştır. 

− Kule fanlarının enerji sarfiyatları hesaba dahil edilmiştir. Kule fanlarının değişken devirli olduğu 
varsayılmıştır. Kule fanlarının elektrik tüketimi olarak, birim soğutma yükü için 0.015 kW değeri 
kabul edilmiştir. 

− Kuleden gelen minimum su sıcaklığı 18 oC olarak kabul edilmiştir. 
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− Paralel bağlı soğutma gruplarından oluşan soğutma sistemi için evaporatör sabit devirli birincil 
devre pompasının basma yüksekliği 115 kPa, sabit devirli kondenser devresi pompasının basma 
yüksekliği 110 kPa olarak alınmıştır. Pompa  verimleri %75 olarak kabul edilmiştir. 

− Seri bağlı soğutma gruplarından oluşan soğutma sistemi için evaporatör sabit devirli birincil devre 
pompasının basma yüksekliği 130 kPa, sabit devirli kondenser devresi pompasının basma 
yüksekliği 175 kPa olarak alınmıştır. Pompa  verimleri %75 olarak kabul edilmiştir. 

− Enerji bedeli 0.30 TRL/kWh olarak kabul edilmiştir. 
− Analiz sadece elektrik enerjisi sarfiyatı gözönünde bulundurularak yapılmıştır. Su ve su 

şartlandırma sarfiyatı hesaba katılmamıştır. 
 

4.2.1.4. Chiller System Optimizer Ekonomik Analiz Raporları 
 
Chiller System Optimizer programı ile yapılan analizde, yapılan kabuller dahilinde, Seri bağlı ters akışlı 
soğutma gruplarından oluşan tesisin, paralel bağlı soğutma gruplarından oluşan tesise göre %5 daha 
az enerji harcadığı görülmektedir. 
 

Soğutma Grubu Ekonomik Analiz Özeti 
 
1.  Genel Özet 
Ekonomik Ölçüt Bu Ölçütler İçin En İyi Sistem Tasarımı Değer (TRL) 
En Düşük Yıllık Enerji Maliyeti (B) Sistem Ters Akışlı Seri 588,286 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Maliyet ve Enerji Kullanım Detayları 

 (A) Sistem Paralel (B) Sistem Ters 
Akışlı Seri 

Kazanç Kazanç 
Oranı 

Yıllık Enerji Maliyet Detayları     
     Soğutma Gr. Elektrik Maliyeti (TRL) 462,534 379,754 82,781 18% 
     Soğutma Gr. Yakıt Maliyeti (TRL) 0 0 0 0% 
     Soğutma Kulesi Fanları (TRL) 79,862 82,459 (2,597) -3% 
     Soğutma Suyu Pompası (TRL) 36,847 28,291 8,556 23% 
     Kondenser Suyu Pompası (TRL) 39,837 97,783 (57,946) -145% 
     Toplam Enerji Maliyeti (TRL) 619,080 588,286 30,794 5% 
Yıllık Enerji Kullanım Detayları     
     Soğutma Grupları (kWh/yr) 1,541,781 1,265,845 275,936 18% 
     Soğutma Kulesi Fanları (kWh/yr) 266,206 274,864 (8,658) -3% 
     Soğutma Suyu Pompası (kWh/yr) 122,822 94,302 28,520 23% 
     Kondenser Suyu Pompası (kWh/yr) 132,791 325,943 (193,153) -145% 
     Toplam Elektrik (kWh/yr) 2,063,601 1,960,955 102,646 5% 
     Toplam Doğal Gaz Kullanımı (THM) 0 0 0 0% 
     Toplam Buhar Kullanımı (MMBTU) 0 0 0 0% 
 

 619,080

 588,286

A

B

Energy + Fuel Costs (TRL)

 

Enerji + Yakıt Maliyeti (TRL) 
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3.  Girilen Veri Özetleri 
Hava 
Şehir  ............................................................... İstanbul, Türkiye 
Çalışma Saatleri  ......................................... Tüm Gün: Haftai İçi 
 ..................................................................Tüm Gün: Cumartesi 
 ........................................................................ Tüm Gün: Pazar 
 
Yük (Soğutma) 
En fazla Bina Yükü  .................................... 3,150 kW @ 30.8 C 
Bina Yükü #2  ................................................ 945 kW @ 12.0 C 
Bina Yükü #3  ................................................. 945 kW @ -2.5 C 
Dış Hava Ekonomizör Kullanımı  ....................................... Hayır 
 
Analiz Değişkenleri 
Analiz Tipi  .............................................. Sadece Enerji Maliyeti 
Pompa Enerji Kullanımlarını İçeriyor ...................................Evet 
Soğutma Kulesi Fanı Enerji Kullanımlarını İçeriyor ..............Evet 
 
Soğutma Grubu Sistemleri 
(A)  Sistem Paralel 
(B)  Sistem Ters Akışlı Seri 
 
Ekonomik Veriler 
Elektrik Enerjisi  ................................................ 0.300 TRL/kWH 
Elektrik Talebi  ..................................................... 0.000 TRL/kW 
 

Yıllık Sistem Verimlilik Raporu 

1.  Yıllık Soğutma Sistem Verimi 
Soğutma Grubu 
Sistemi 

Yıllık 
Soğutma 
Sistemi 
Verimi 
(EER)  

Soğutma 
Sistemi 

Yükü 
(kW) 

Soğutma 
İçin 

Enerji 
Kullanımı 

(kWh) 

Soğutma 
Grubu 

Elektrik 
Tüketimi 

(kWh) 

Soğutma 
Grubu 
Yakıt 

Tüketimi 
(kWh) 

Soğutma 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Kondenser 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Soğutma 
Kulesi 
Fanları 
(kWh) 

ALT1 - Sistem 
Paralel 

6.407 13,220,547 2,063,601 1,541,781 0 122,822 132,791 266,206 

ALT2 - Sistem Ters 
Akışlı Seri 

6.729 13,194,855 1,960,955 1,265,845 0 94,302 325,943 274,864 

Yıllık Soğutma Sistem Verimi EER = (Soğutma Sistemi Yükü kW) / (Toplam Soğutma Enerji Kullanımı kWh) 
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Aylara Göre Enerji Maliyeti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aylara Göre Enerji Kullanımı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enerji Kullanım Detayları 

1.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem Paralel] 
Aylar Toplam 

Sistem 
Soğutma 

Yükü 
(kW) 

Soğutma 
Grupları 

(kWh) 

Soğutma 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Kondenser 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Soğutma 
Kulesi 
Fanları 
(kWh) 

Toplam 
Soğutma 
Elektrik 
Enerjisi 
(kWh) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 
Doğal Gaz 

(THM) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 

Buhar 
(MMBTU) 

Ocak 709,558 65,241 7,202 8,286 5,901 86,630 0 0 
Şubat 660,089 61,449 6,588 7,495 5,589 81,121 0 0 
Mart 736,747 68,838 7,370 8,397 7,573 92,177 0 0 
Nisan 836,637 83,238 7,897 8,642 14,572 114,349 0 0 
Mayıs 1,140,921 130,988 10,218 10,747 26,360 178,312 0 0 
Haziran 1,501,476 185,233 13,762 14,722 37,733 251,451 0 0 
Temmuz 1,775,003 245,214 15,783 16,471 42,214 319,681 0 0 
Ağustos 1,780,928 253,558 15,862 16,571 42,471 328,462 0 0 
Eylül 1,432,853 172,399 13,285 14,344 36,680 236,708 0 0 
Ekim 1,107,593 123,653 10,017 10,624 25,910 170,204 0 0 
Kasım 807,725 83,367 7,550 8,208 12,926 112,050 0 0 
Aralık 731,017 68,605 7,290 8,286 8,276 92,456 0 0 
Toplam 13,220,547 1,541,781 122,822 132,791 266,206 2,063,601 0 0 
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2.  Enerji Kullanım Detayları: [Sistem Ters Akışlı Seri] 
Aylar Toplam 

Sistem 
Soğutma 

Yükü 
(kW) 

Soğutma 
Grupları 

(kWh) 

Soğutma 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Kondenser 
Suyu 

Pompası 
(kWh) 

Soğutma 
Kulesi 
Fanları 
(kWh) 

Toplam 
Soğutma 
Elektrik 
Enerjisi 
(kWh) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 
Doğal Gaz 

(THM) 

Jeneratör 
Isı Girişi - 

Buhar 
(MMBTU) 

Ocak 709,912 57,004 7,600 27,683 6,444 98,731 0 0 
Şubat 660,335 53,204 6,865 25,004 5,854 90,927 0 0 
Mart 736,957 59,299 7,607 27,683 7,440 102,029 0 0 
Nisan 836,195 67,653 7,410 26,790 11,444 113,298 0 0 
Mayıs 1,138,789 98,212 7,854 27,683 29,968 163,716 0 0 
Haziran 1,496,474 149,811 8,203 26,790 40,143 224,947 0 0 
Temmuz 1,768,867 208,628 8,962 27,683 41,819 287,092 0 0 
Ağustos 1,774,733 217,684 8,976 27,683 41,819 296,161 0 0 
Eylül 1,428,160 137,816 8,068 26,790 39,323 211,997 0 0 
Ekim 1,105,582 91,946 7,786 27,683 29,154 156,569 0 0 
Kasım 807,559 65,414 7,370 26,790 13,927 113,500 0 0 
Aralık 731,292 59,174 7,600 27,683 7,530 101,987 0 0 
Toplam 13,194,855 1,265,845 94,302 325,943 274,864 1,960,955 0 0 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Tasarımın her aşamasında, enerji sayaçlarının binanın üzerinde olacağını düşünmek gerekir. 
Yatırımcı tüm tesisatın, soğutma gruplarının, soğutma kulelerinin, soğuk su pompalarının, kule suyu 
pompalarının, soğutucu ünitelerin, bunları verimli ve güvenli bir şekilde çalıştıracak olan bina yönetim 
sisteminin; teminini, montaj ve işletmeye alınmasını sağlayacak ve işletirken oluşan enerji, su, bakım 
vb. maliyetleri ödeyecektir. Hangi tasarımın en düşük ömür boyu maliyete sahip olduğunu belirlemek 
önem arz eder [6]. 
 
Değişkenlere, tercihlere ve binanın yük profiline göre soğutma tesislerinin ömür boyu maliyetleri 
değişir. Bir tasarımın diğer alternatif tasarıma göre bazı durumlarda avantajlı bazı durumlarda 
dezavantajlı olması söz konusu olabilir. Yukarıda detayları verilen uygulama örneklerinden yola 
çıkarak, bir tasarımın iyi diğer tasarımın kötü olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Her farklı bina için bu 
çalışmalar tekrarlanarak ömür boyu maliyet değerlendirilmelidir. Bu maliyet birçok değişkene bağlı 
olduğu için gerçek koşulları doğru tanımlayıp detaylı analiz yapmak önem arz eder. 
 
Yapılan örnek uygulamalar sadece tesisin enerji tüketiminin analizidir. İlk yatırım maliyeti, diğer 
tüketim (Su, su şartlandırma vb.) ve bakım maliyetleri, projeye özel durum ve talepler, uygulama ve 
montaj kolaylığı, otomatik kontrol sisteminin kolaylığı, bakım kolaylığı, sistem ve cihazların güvenilirliği 
gibi birçok faktör değerlendirilip doğru cihaz ve sisteme karar verilmelidir.  
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İÇİN ISITMA-SOĞUTMA PERFORMANSININ İNCELENMESİ 

 
 

Bilsay PASTAKKAYA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yapıların ısıtma soğutma ihtiyaçlarının karşılanmasında temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
tercih edilmesi, enerji kullanımına bağlı sorunlar ile paralel oranda artış göstermektedir. Güneş enerjisi 
kaynaklı ısı pompası sistemleri bu sorunların çözümünde önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Bu 
çalışmada, ülkemizde dört farklı derece gün bölgesinde yer alan illerimiz, İzmir, İstanbul, Ankara ve 
Erzurum’da yer alan örnek bir ofis binası için yıl boyu ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacının güneş 
enerjisi ile karşılanması incelenmiştir. Ayrıca, sistemde güneş enerjisi kullanımına bağlı CO2 
salınımdaki azalma ve ekonomik tasarruf miktarları hesaplanmıştır. 120 m2 taban alanına sahip örnek 
yapının altı kişi tarafından kullanıldığı ön görülerek, yapının ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu 
ihtiyacının karşılanmasında, güneş enerjisi kaynaklı, LiCl-Su eriyikli absorbsiyonlu ısı pompası sistemi 
kullanılmıştır. Çalışmada simülasyon işlemleri TRNSYS programında oluşturulan ClimateWell-Solar 
Cooling v1.1 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda farklı illerde yer alan yapıların yıl boyu 
soğutma ihtiyacının %80’inden, sıcak kullanım suyu ihtiyacının %90’ından, ısıtma ihtiyacının ise 
yarısından fazlasının güneş enerjisi ile karşılanabildiği görülmüştür. Güneş enerjisi kullanımına bağlı 
CO2 salınımdaki yıllık toplam azalma miktarlarının 19 ilâ 24 ton arasında değiştiği, bu nedenle güneş 
enerjisi kaynaklı sistemin çevresel açıdan da önemli faydalar sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Temiz 
ve yenilenebilir enerji kaynaklı ısıtma-soğutma sistemlerinin tasarım ve uygulama aşamasında gerekli 
hesaplamaların doğru bir şekilde yapılması için simülasyon tekniklerinin kullanımının önemli faydalar 
sağlayacağı, bu sayede gelecekte daha uygulanabilir ve sürdürülebilir sistemlerin projelendirilmesi ve 
hayata geçirilmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Absorbsiyonlu ısı pompası, Simülasyon tekniği, Eko-yapılar   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The popularity of the use of clean and renewable energy sources to cover the energy demand of the 
buildings is increased with the problems related to the energy use. Solar powered heat pump systems 
are the significant alternative solutions for these problems. In this article, solar fraction of energy 
supply for the annual heating, cooling and domestic hot water requirement of a sample office building 
built in four different degree-day region of Turkey; İzmir, İstanbul, Ankara and Erzurum, were 
investigated. CO2 and economic savings in the system related to the use of solar energy were also 
calculated. LiCl-H2O solar absorption heat pump system was used to cover heating, cooling and 
domestic hot water demand of the office room that had a the total floor area of 120 m2 with six 
employees. ClimateWell-Solar Cooling v1.1 build up with TRNSYS simulation programme was used in 
numerical analysis. The results of the analysis showed that more than 80% of the cooling demand, 
90% of the domestic hot water demand and half of the heating demand was derived from solar 
energy. Annual CO2 savings by using solar energy were calculated between 19 – 24 tons, therefore it 
was concluded that using solar energy, provides great benefits for the environment. It is expected that 
using simulation techniques gains great benefits in design and construction of the clean and 

Investigation of the Cooling-Heating Performance of a Solar Absorption Heat Pump System for Different Degree-Day 
Regions 

 Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu 
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renewable energy powered heating-cooling systems properly, thus there will be more feasible and 
sustainable projects in the future. 
  
Key Words: Solar energy, Absorption heat pump, Simulation technique, Eco-buildings 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yapıların enerji ihtiyacının karşılanmasında, sürdürülebilir tasarım ve inşa stratejilerinin takip edilmesi, 
enerji ve ekoloji alanında daha ekonomik ve uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Ülkemizde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılması ve tekno-
ekonomik açıdan alternatifleri ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşması, konu ile yapılan akademik 
çalışmalar ve saha uygulamalarının, amacına hizmet edecek nitelikte olması ve katma değeri yüksek 
kazanımlar sağlaması, ulusal çıkarlarımız açısından büyük önem arz etmektedir. Avrupa ülkelerinde, 
birincil enerji tüketiminin %40’lık bölümü binaların enerji ihtiyacını karşılamakta kullanılmaktadır [1]. Bu 
nedenle yapıların enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, yüksek 
verimli/tasarruflu sistemlerin tercih edilmesi, enerji ile ilgili sorunların çözümü noktasında büyük 
faydalar sağlayacaktır. Güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası sistemleri, güneş 
enerjisinden elde edilen termal enerji vasıtasıyla ısıtma ve soğutma yapabilen sistemlerdir. Ayrıca 
sistemde yer alan güneş kolektörlerinden elde edilen sıcak su vasıtasıyla, direkt olarak mahalin 
ısıtılması ya da havuz ısıtma uygulamasının gerçekleştirilmesi, yapı sakinleri için ihtiyaç duyulan sıcak 
kullanım suyunun temini de mümkün olabilmektedir. Türkiye, 2640 saatlik yıllık toplam güneşlenme 
süresi ile bir güneş ülkesidir [2]. Bu nedenle ülkemizde, enerji kaynağı olarak güneşi kullanan ısıtma-
soğutma sistemlerinin kullanımının araştırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar, enerji ile ilintili sosyal, 
ekonomik ve ekolojik nitelikli sorunlarımızın giderilmesinde oldukça önemlidir. Bu çalışmada, dinamik 
simülasyon tekniği kullanılarak ülkemizde farklı derece-gün bölgelerinde yer alan illerimiz İzmir, 
İstanbul, Ankara ve Erzurum için, örnek bir ofis binasının yıl boyu ısıtma, soğutma ve sıcak su 
ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanması incelenmiştir. Çalışmada simülasyon işlemleri için TRNSYS 
[3] programında oluşturulan ClimateWell-Solar Cooling v1.1 [4] yazılımı kullanılmıştır. Çalışma 
sonucunda güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası sistemi ile konfor odasının yıllık ısıtma, 
soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanma oranları hesaplanmıştır. 
Soğutma sezonu için, aylık ve yıllık ortalama soğutma tesir katsayısı (STK) değerleri belirlenmiştir. 
Ayrıca sistemin ekonomik ve ekolojik açıdan sağlayacağı faydaların belirlenmesi amacıyla yapılan 
simülasyon çalışması ile güneş enerjisinin kullanımı ile sağlanan enerji tasarrufuna bağlı olarak elde 
edilen ekonomik tasarruf değeri ve CO2 salınımında sağlanan azalma miktarları tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
2.1. Örnek Ofis Binası  
 
Çalışmada incelenen örnek ofis binası, 120 m2 taban alanına sahip, altı çalışan tarafından kullanılan 
tek katlı bir yapı olarak tasarlanmıştır. Yapının güney cephesinde 8 m2, kuzey cephesinde 1 m2, doğu 
ve batı cephelerinde ise 4 m2 pencereler bulunmaktadır. Yapılan analizlerde, yapının duvar ve 
pencereleri için TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları [5] standardı tarafından tavsiye edilen ısı geçiş 
katsayıları kullanılmıştır (Tablo 1.) Ofis binası için yaz ve kış tasarım sıcaklık değerleri sırasıyla 25°C 
ve 20° olarak belirlenmiştir. Yapı sakinleri için sıcak kullanım suyu miktarı 20 l/gün, sıcaklık değeri ise 
45 °C olarak tespit edilmiştir.  
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Tablo 1. Yapı elemanları ısı geçiş katsayıları  [5] 
 

İL Enlem 
TS 825'e göre 

derece gün 
bölgesi 

Yapı elemanlarının TS 825'e göre 
tavsiye edilen ısı geçiş katsayıları 

[W/m2K] 
Dış duvar Pencere 

İZMİR 38.52 K 1. Bölge 0,8 2,8 
İSTANBUL 40.97 K 2. Bölge 0,6 2,8 
ANKARA 40.12 K 3. Bölge 0,5 2,8 

ERZURUM 39.95 K 4. Bölge 0,4 2,8 
 
2.2. Güneş Kolektör Sistemi 
 
Güneş kolektör sisteminin toplam yüzey alanı 30 m2 ve sistem, yüzey alanı 3 m2 olan vakum tüplü 
güneş kolektör ünitelerinin [6] bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Isı borusu özelliğinde olan 
vakum tüplü güneş kolektörlerinin kullanımı ile güneş enerjisinden daha yüksek verimlerle 
faydalanılması öngörülmüştür. Güneş kolektörleri ofis binasının çatısına 30° eğimle güney yönüne 
bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Şekil 1.’de vakum tüplü güneş kolektörlerinden oluşan bir güneş 
kolektör sisteminin düz çatı uygulaması görülmektedir.      
 

 
 

Şekil 1. Vakum tüplü güneş kolektörleri örnek uygulaması [7] 
 
Güneş enerjisinden elde edilen sıcak suyun depolanması amacıyla, güneş kolektör sisteminde 1 m3 
hacminde harici bir su deposu bulunmaktadır. Bu deponun ısıtma ve soğutma sezonlarında tasarım 
sıcaklık değeri 95 °C olacak şekilde belirlenmiştir. 
 

2.3. Absorbsiyonlu Isı Pompası Sistemi  
 
Çalışmada, güneş enerjisi ile çalışan absorbsiyonlu ısı pompası sistemi, LiCL-H2O eriyikli ve dâhili 
enerji depolama özelliğine sahip, ticari olarak üretilen bir ısı pompası ünitesi, ısı dağıtım ve ısı atım 
hatlarından oluşmaktadır.  Tek kademeli absorbsiyonlu ısı pompası cihazı [8], harici bir enerji 
depolama sistemine ihtiyaç duymaksızın termal enerjiyi kendi içerisinde depolama özelliğine sahiptir. 
Sistem, çevrim boyunca şarj-deşarj periyotları ile çalıştığından, kesikli absorbsiyonlu çevrim 
özelliğindedir. 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. Her 
hazne, iki farklı bölmeden oluşmuştur. Bu bölmelerden, biri LiCl tuzu ile diğeri ise su ile 
doldurulmuştur. Sistemin soğutma modundaki şarj olayı esnasında Hazne-A’da, tuz bölmesinde 
(reaktör) bulunan eriyik, dışarıdan verilen termal enerji ile kurutularak, oluşan su buharı diğer bölmeye 
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(yoğuşturucu) gönderilir. Yoğuşturucuda oluşan termal 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 termal 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.  
 
Sistemin ısıtma modundaki şarj olayı esnasında Hazne-A’da, reaktörde bulunan eriyik, dışarıdan 
verilen termal enerji ile kurutularak, oluşan su buharı yoğuşturucuya gönderilir. Yoğuşturucuda oluşan 
termal enerji ise ısı dağıtım hattı ile 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 termal 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 termal enerjinin 
depolanmasını sağlar. Absorbsiyonlu sistemde, haznelerde yer alan tuzlu su eriyiği, hiçbir zaman 
diğer hazneye geçmemektedir. Reaktörde bulunan LiCl-Su eriyiği içerisindeki suyun, tamamen 
buharlaşarak yoğuşturucu haznesine geçmesi durumunda hazne tamamen şarj olmuş demektir ve bu 
durum sistemin çalışmasında herhangi bir aksaklığa sebep olmamaktadır. Bu nedenle klasik 
absorbsiyonlu sistemlerde görülen kristalizasyon tehlikesi, bu sistemde tamamen ortadan kalkmıştır 
[9]. Absorbsiyonlu ısı pompası sisteminin çalışma prensibi Şekil 2.’de görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Absorbsiyonlu ısı pompası sistemi [9] 
 

Çalışmada, absorbsiyonlu ısı pompası sisteminde yer alan ısı atım hattında 0,8 kW fan gücüne sahip, 
aksiyel fanlı ıslak tip soğutma kulesi kullanılmıştır. Simülasyon işlemlerinde ısı atım hattının tasarım 
sıcaklığının belirlenmesinde, her il için belirlenmiş olan tasarım değerleri kullanılmıştır [10]. Çalışmada  
ısı dağıtım sistemi olarak 12/17°c çalışma sıcaklığında hava kanalları kullanılmıştır.  
 
2.4. Simülasyon Uygulaması 
 
Çalışmada sayısal analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi için TRNSYS dinamik simülasyon programı [3] 
kullanılmıştır. Programın dinamik link kütüphane temelli yapısı sayesinde genel programlama dilleri 
kullanılarak; farklı cihaz, yapı ya da enerji sistemleri için oluşturulan matematik modellerin bu 
programda simüle edilebilecek program bileşeni haline getirilmesi mümkündür [9].  Program sayesinde 
ısıtma-soğutma uygulamasının yapılacağı yapının özellikleri ve sistemde kullanılan harici ekipmanların 
özellikleri kullanıcı tarafından belirlenmekte ve simülasyon sonucunda güneş enerjisi sisteminin 
çalışma özellikleri tespit edilebilmektedir. Çalışmada güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı 
pompası bileşenlerinin ve güneş kolektör sisteminin matematik modeline göre oluşturulan 
ClimateWell-Solar Cooling v1.1 [4] yazılımı ile ofis binasının ve ısı pompası sisteminin ısıtma ve 
soğutma periyotları boyunca simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Ofis binasının kurulduğu ilin meteorolojik 
özelliklerinin belirlenmesinde, Meteonorm meteorolojik verileri [11] kullanılmıştır. Simülasyon 
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parametrelerinde süre olarak aylık simülasyon tanımlanmış, ısıtma-soğutma periyotları için her aya ait 
simülasyon işlemleri yapılarak, tüm yıl için sistemin çalışma özellikleri tespit edilmiştir. Simülasyonun 
gerçekleştirileceği bina tipi ofis, binanın bulunduğu bölge binanın kurulduğu il olarak belirlenmiştir. 
Simülasyon programında kontrol stratejisi olarak, güneş kolektörlerinden elde edilen termal enerjinin 
soğutma uygulamasında direkt olarak absorbsiyonlu cihaza verilmesi, ısıtma uygulamasında ise 
ısıtma ihtiyacı ve sıcak kullanım suyu eldesi için harici depolama tanklarına verilmesi öngörülmüştür. 
Konu ile ilgili yapılan yapılan deneysel çalışmalarda da ısıtma uygulaması için absorbsiyonlu cihazın 
yardımcı enerji kaynağı olarak kullanılmasının daha uygun olduğu tespit edilmiş, ayrıca deneysel ve 
sayısal analizler sonucunda elde edilen sonuçların birbirini doğruladığı bildirilmiştir [9]. Sistemde 
yardımcı ısıtma-soğutma sistemi olarak sırasıyla; ortalama verimi 0,7 olan elektrikli ısıtıcı ile soğutma 
tesir katsayısı 3 olarak belirlenen buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi seçilmiştir. Sistemin 
ekonomik analizi için, konutsal kullanımda ortalama elektrik birim fiyatı 0,42 kWh/TL [12] olarak 
alınmıştır. 
 
 
 
 
3. BULGULAR ve TARTIŞMA 
 
Ülkemizin dört farklı derece-gün bölgesinde yer alan illerinde kurulu örnek ofis binalarının ısıtma ve 
soğutma uygulamaları için, aylık bazda yapılan simülasyon işlemleri sonucunda elde edilen toplam 
enerji değerleri, güneş enerjisi ile karşılama oranları, ortalama soğutma tesir katsayıları, güneş enerjisi 
kullanımına bağlı CO2

 tasarrufu ve ekonomik tasarruf değerleri Tablo 2.’de sunulmuştur. 
 
Tablo 2. Tüm yıl boyunca Isıtma-soğutma uygulaması için simülasyon sonuçları  
 

İLLER İZMİR İSTANBUL ANKARA ERZURUM 

İhtiyaç duyulan yıllık 
toplam enerji miktarı 

[kWh] 

Isıtma 16291 22375 27462 39323 

Sıcak kullanım suyu  1963 1963 1963 1963 

Soğutma 11401 4753 6083 2941 

Güneş enerjisinden elde 
edilen yıllık toplam enerji 

miktarı [kWh] 

Isıtma 8814 8794 10899 13406 

Sıcak kullanım suyu  1955 1934 1935 1931 

Soğutma 8484 4450 5891 2932 

Güneş enerjisi ile yıllık  
ihtiyacının karşılanma 

oranı [%] 

Isıtma 79% 67% 69% 59% 

Sıcak kullanım suyu  100% 99% 99% 98% 

Soğutma 84% 96% 97% 99% 

Yıllık ort. soğ.tes.kat. [-] STK 0,44 0,36 0,38 0,35 

 Yıllık toplam tasarruf 
miktarı [TL] 

Isıtma 5289 5275 6538 8044 

Sıcak kullanım suyu 1174 1159 1161 1157 

Soğutma 1188 624 824 411 

Toplam 7651 7058 8523 9612 

CO2 salınımındaki  yıllık 
toplam azalma miktarı ve 

petrol eşdeğeri 

CO2 sal.azal. [kg] 19484 17981 21717 24487 

Petrol Eşd.[l] 8372 7725 9331 10522 
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Isıtma uygulaması için yapılan simülasyon sonuçları incelendiğinde, güneş enerjisi kullanımı ile yıl 
boyu ısıtma ihtiyacının önemli bir kısmının karşılanabildiği, özellikle mevsim geçişlerinde ihtiyacın 
tamamına yakınının karşılanabileceği görülmektedir. 4. derece-gün bölgesinde yer alan Erzurum ilinde 
bile,  bu değer %59 olarak tespit edilmiştir. 1. derece-gün bölgesinde yer alan İzmir ilinde ise ısıtma 
ihtiyacının yaklaşık 4/5 oranında güneş enerjisi ile karşılanabildiği sonucuna varılmıştır. Güneş enerjili 
soğutma sistemlerinde, güneş enerjisi sistemin hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanılabilecek 
özellikte tasarlanması ile, sistemden yıl boyunca elde edilecek faydanın önemli ölçüde artmasını 
sağlanması, bu sayede sistemin geri ödeme süresinde önemli iyileştirmeler elde edilebilir. 
 

 
 

Şekil 3. Isıtma uygulaması simülasyon sonuçları  
 

Soğutma uygulaması için elde edilen değerler incelendiğinde (Şekil 4), ikinci, üçüncü ve dördüncü 
derece-gün bölgelerinde, soğutma ihtiyacının tamamına yakınının güneş enerjisi ile karşılanabildiği 
görülmektedir. İzmir ili içinse bu değer %84 seviyesindedir. Sistem bileşenlerinde yapılacak küçük 
çaplı iyileştirmeler ya da soğutma uygulaması için çok küçük kapasiteli yardımcı enerji kaynakları 
kullanılarak, ofis binasının yıl boyunca soğutulması için ihtiyaç duyulan enerjinin tamamına yakını, 
güneş enerjisi ile karşılanabilir. 
 

 
 

Şekil 4. Soğutma uygulaması simülasyon sonuçları  
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Absorbsiyonlu ısı pompası sisteminin soğutma periyodu boyunca soğutma tesir katsayılarının 
değişimi, grafiksel olarak Şekil 5.’te yer almaktadır. Buna göre yıl boyu ortalama soğutma tesir 
katsayısı değerlerinin 0,35 – 0,44 aralığında değiştiği görülmüştür. Güneş enerjisinin en verimli elde 
edildiği yaz aylarında soğutma tesir katsayılarının en yüksek değerleri aldığı görülmektedir. Soğutma 
periyotlarının daha kısa olduğu ve güneş enerjisinin daha az elde edilebildiği Nisan-Mayıs ve Eylül-
Ekim aylarında, sistem performansı azalmaktadır. Tek kademeli klasik absorbsiyonlu soğutma 
sistemlerinin soğutma tesir katsayısının teorik olarak 0,6-0,7 arasında değiştiği [13] göz önüne 
alındığında, elde edilen sonuçlara göre sistem bileşenlerinin doğru olarak tasarlandığı söylenebilir.  
 

 
 

Şekil 5. Soğutma tesir katsayılarının değişimi  
 
Çalışmada, ofis çalışanlarının sıcak kullanım suyu ihtiyacının tamamına yakınının güneş enerjisi ile 
karşılanabildiği görülmektedir. Bu sayede, sistemden elde edilen net fayda artmakta, daha ekonomik 
ısıtma-soğutma sistemleri hayata geçirilmesi mümkün olmaktadır.   
 

 
 

Şekil 6. Sıcak kullanım suyu ihtiyacı için simülasyon sonuçları 
 
Tablo 2. incelendiğinde, ekonomik açıdan, güneş enerjisi kullanımına bağlı olarak elde edilen toplam 
tasarruf miktarında sıcak kullanım suyu eldesine bağlı tasarrufun, önemli bir payı olduğu 
görülmektedir. Toplam tasarruf miktarları incelendiğinde ise, güneş enerjisi kullanımına bağlı toplam 
ekonomik kazancın azımsanmayacak değerler aldığı görülmektedir, bu durum sistemin geri ödeme 
süresini azalmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.  
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Enerji tasarrufuna bağlı olarak atmosfere salınan CO2 oranında da önemli tasarruflar sağlandığı 
görülmektedir. Yapılan simülasyon işlemi sonucunda, tüm yıl boyunca güneş enerjisinin kullanımına 
bağlı olarak engellenen CO2 salınımının yaklaşık 19 ilâ 24 ton arasında değiştiği görülmektedir. Bu 
miktar yaklaşık 8000 ilâ 10000 l. eş değer petrol kullanımına eşittir. Güneş enerjili sistemlerin 
kullanımının yaygınlaşması ile sağlanacak CO2 salınımında azalma, enerji kullanımı ile ilintili ekolojik 
sorunların çözümünde önemli rol oynayacaktır. Şekil 7.’de, ısıtma-soğutma-sıcak kullanım suyu eldesi 
için güneş enerjisinin kullanımına bağlı CO2 salınımındaki azalma miktarının aylık değişimi grafiksel 
olarak görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. CO2 salınımındaki azalma miktarının aylara göre değişimi. 
 

 
 

 
4. SONUÇ 
 
Bu çalışmada farklı derece-gün bölgelerinde yer alan İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum illerinde 
kurulu 120 m2 kullanım alanına sahip örnek bir ofis binasının ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu 
ihtiyacının güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası sistemi ile karşılanması incelenmiştir. 
Yapılan simülasyon işlemleri sonucunda; güneş enerjisi kaynaklı sistemin yıl boyunca farklı bölgelerde 
kurulu ofis binalarının soğutma ihtiyacının 84%-99% oranında, ısıtma ihtiyacının 59%-79% oranında , 
ve sıcak kullanım suyu ihtiyaçlarının tamamına yakınını karşıladığı tespit edilmiştir. Absorbsiyonlu 
sistemin soğutma periyodu boyunca soğutma tesir katsayısının yıllık ortalama değerlerinin 0,35 – 0,44 
değerleri arasında değiştiği, bu değerlerin yaz aylarında önemli ölçüde yükseldiği görülmüştür. Ayrıca 
güneş enerjili sistemi sayesinde, güneş enerjisinin kullanımına bağlı olarak 7651 – 9612 TL değerinde 
ekonomik tasarruf sağlandığı ve yaklaşık 19 ilâ 24 ton arasında CO2 salınımının engellendiği 
sonucuna varılmıştır. 
 
Yapılan simülasyon işlemleri sonucunda elde edilen değerler, güneş enerjili ısıtma-soğutma 
sisteminin, tekno-ekonomik açıdan uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Ayrıca güneş enerjisi 
kullanımına bağlı olarak çevresel ve ekonomik açıdan önemli tasarruflar sağlanmıştır. Sistemin, farklı 
mevsimsel özelliklere sahip farklı derece-gün bölgelerinde kurulu olmasına rağmen, sistem 
performansının kabul edilebilir değerler arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca sistem bileşenlerinin 
belirlenmesinde, simülasyon işleminin sağladığı kolaylıklar vasıtasıyla, performansı daha yüksek, 
tekno-ekonomik açıdan daha uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesi mümkün olmaktadır. Bu 
sayede sistemden elde edilen net fayda artmakta, sistemin geri ödeme sürelerinde önemli ölçüde 
azalmalar kaydedilmektedir. Tamamen temiz, yenilenebilir ve dışa bağımlı olmayan güneş enerjisi ile 
çalışan sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, enerji kullanımına bağlı sosyal, ekonomik ve  
ekolojik sorunların çözümünde büyük faydalar sağlayacaktır.  
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ÖZET 
 
Uygulamada bir sistemin enerji analizini gerçekleştirmek oldukça zaman gerektiren ve maliyetli 
işlemlerdir. Sistemin tasarımı, testleri, üzerinde yapılan değişiklikler ve bu değişimlerin her defasında 
sisteme uyarlanması, maliyetli ve zaman açısından elverişsizdir. Zaman kaybını önlemek ve maliyeti 
düşürmek amacıyla çoğu zaman simülasyon programlarından yararlanılır. Bu çalışmada İzmir şartları 
için geleneksel bir güneş enerjili su ısıtma sistemine (SDHW) ısı pompası ilave edilerek geliştirilen 
güneş enerjisi ve ısı pompası destekli (HP_SDHW) bir su ısıtma sistemi TRNSYS (Zaman bağlı 
simülasyon programı)  kullanılarak modellenmiştir. Yıl boyunca, her iki sisteme ait sıcaklık değişimleri, 
güneşten sağlanan enerji miktarları, toplam yükteki güneşin etkisi (güneş fraksiyonu), tank içerisinde 
mevcut yardımcı ısıtıcıların harcadığı enerjiler, yıl boyunca toplam harcanan enerji tüketim miktarları 
hesaplanmış ve her iki sistemin performansları karşılaştırılmıştır. Yıllık analiz sonucunda, HP_SDHW 
sisteminin, geleneksel SDHW sistemine göre %38 daha az elektrik tükettiği tespit edilmiştir. Suyu 
ısıtmak için harcanan toplam enerjiye güneş enerjisinin katkısının (güneş fraksiyonu) HP_SDHW 
sistemi için %75, SDHW sistemi için ise daha düşük (%60) olduğu tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Simülasyon, güneş enerjisi, su ısıtıcı, TRNSYS 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Performing an energy analysis of a system in practice is a time consuming and costly process. The 
system’s design, testing, modification and adaptation are costly and time-unfit every time. Simulation 
programs are often used to prevent time loss and reduce costs. In this study, a solar water heating 
system (HP_SDHW) with solar energy and heat pump developed by adding a heat pump to a 
traditional solar water heating system (SDHW) for İzmir conditions is modeled using TRNSYS (Time 
dependent simulation program).Throughout the year, the amount of energy consumed during the year 
was calculated and the performances of both systems were compared, including the temperature 
changes of both systems, the amount of solar energy, the total solar energy effect (solar fraction), the 
energy consumed by auxiliary heaters in the tank.  As a result of the annual analysis, it was found that 
the HP_SDHW system consumes 38% less electricity than the conventional SDHW system. The solar 
fraction of the HP_SDHW (%75) was found higher than the SDHW system (%60). 
 
Key words: Simulation, solar energy, water heater, TRNSYS  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
Binaların birçoğunda iki ana termal yük oluşur. Bunlar konut ısıtma ve kullanım sıcak suyu ısıtma 
yükleridir. Kullanım sıcak su sistemleri için harcanan termal enerji, binadaki toplam enerji ihtiyacına 
oranla az olmasına karşın, sistemin sebep olduğu enerji kayıpları bu oranı yükseltir. Binalardaki termal 
enerjinin yaklaşık %15-20’si kullanım sıcak suyu elde etmek için kullanırken son yıllarda özellikle kent 

Simulation of a Water Heating System Supplying Hot Water with Solar Energy and Heat Pump System 
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hayatındaki insanların yaşam standartları ve buna bağlı olarak hijyen ihtiyaçlarının artması bu oranı 
biraz yükseltmiştir. Hatta binalardaki dış yalıtım metotlarının yaygınlaşması ile konut ısıtma için 
harcanan enerji miktarı azalınca bu oran yaklaşık %25 olmuştur [1].  
 
Günümüzde kullanım suyu ısıtmak için dünyada ve ülkemizde birçok farklı tasarım ve uygulamaya 
sahip sistemler giderek artmaktadır. Bunun en önemli sebebi, artan konfor ve hijyen ihtiyaçları dışında 
enerji ve su tasarrufu sağlamaktır. Türkiye’de de son dönemlerde enerji tasarrufu konusunda yapılan 
düzenlemeler doğrultusunda, geleneksel sistemlerin yerini birçok yeni teknolojili sistem ve cihazlar 
almıştır. Enerji verimliliği açısından daha verimli enerji sistem tasarımları üzerinde çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. Bu yönde yapılan çalışmalar ya deneysel test sistemleri ya da enerji sistemleri 
ile ilgili yazılım programları yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Deneysel test sistemleri üzerinde yapılan 
çalışmalar uzun süreçli ve maliyetli çalışmalar olup, enerji yazılım programlarını kullanmak bu süreçleri 
kısaltmakta ve maliyeti düşürmektedir. Ayrıca sistem üzerinde gerçekleştirilmesi düşünülen 
değişikliklerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Daha hızlı ve esnek bir çözüm 
sunmaktadır.   
 
Bu çalışmada TRNSYS programı yardımıyla güneş enerjisi ve ısı pompası destekli bir su ısıtma 
sistemi (HP_SDHW) tasarlanmıştır. Yapılan çalışmada, İzmir için gün içerisinde belirli saatlerde  (saat 
06:00, 08:00, 20:00 ve 22:00) 15’ er dakikalık 600 lt/h debisinde ve 55°C sıcaklıkta kullanım suyu 
istenen evsel bir uygulama esas alınmıştır.  Sistemin yıl boyunca ısı yük değişimleri, sıcaklık 
değişimleri ve debi değişimleri incelenmiştir. Aynı giriş şartları altında yine TRNSYS programı 
yardımıyla analizi gerçekleştirilen geleneksel güneş enerjili su ısıtma sistemiyle (SDHW) enerji tüketimi 
ve maliyetleri açısından karşılaştırılmıştır.   
 
 
 
 
2. TRNSYS PROGRAMI VE ÖZELLİKLERİ 
TRNSYS; ‘Transient Simulation Program’ kelimelerinin kısaltılmışıdır. 1972-73 yıllarında University of 
Wisconsin Madison Solar Energy Lab. ve University of Colorado Solar Energy Applications Lab. 
tarafından geliştirilmiş ve 1975 yılında kullanılmaya başlanmıştır. TRNSYS programı FORTRAN diliyle 
yazılmış bir programdır.  
 
TRNSYS, grafiksel bir ara yüze ve geniş bir bileşen kütüphanesine sahiptir. Program, modüler yapılı 
bir sistem olması ile bütün aktif ve pasif sistemlere ait detaylı analizleri gerçekleştirebilmektedir.   
TRNSYS programında kullanıcı ara yüzüne önem verilmiştir. Kullanıcılar, tasarımı alt sistemlere 
bölebilir, farklı sistemleri birleştirebilir, malzeme yapısını inceleyebilir. 1000‟e yakın bölgenin 
meteorolojik bilgilerine ulaşabilir ve enerji uygulamalarında bunun gibi birçok işlemi 
gerçekleştirebilirler. TRNSYS genellikle binaların ısıtma, soğutma, enerji giderleri, yenilenebilir enerji 
teknolojileri ve HVAC sistemleri için kullanılmaktadır. 
 
Simülasyonu oluşturan her bileşen FORTRAN diliyle tanımlanmış bir TYPE numarası ile ifade edilir ve 
bu numara bileşenin fonksiyonunu tanımlar ve diğer bileşenlerden ayırt edilmesini sağlar. TRNSYS 
programında yeni bileşenlerde tanımlanabilir. Kullanıcı FORTRAN dilini kullanarak yeni bileşene ait 
matematiksel tanımlamayı formüle edebilir. Simülasyonun doğru sonuçlar vermesi simülasyonun 
bileşenlerinin doğru tanımlanmasına, girdi ve çıktı dosyalarının doğru eşleştirilmesine bağlıdır.  
Kullanıcının, mevcut bileşenleri bir projeye eklemesi ve istenilen sistemi oluşturmak için etkileşimde 
bulunduğu diğer bileşenlere bağlamasına olanak tanıyan bir programdır. Her bileşen, kullanıcı 
tarafından belirtilen çeşitli parametreleri ve sistemin etkileşimde bulunduğu diğer bileşenlerden gelen 
girdileri okuyan bir matematik modeli temel alır. Tüm matematiksel modeller, her bir bileşenin çeşitli 
çıktılarını üretmek için parametrelerini ve girdilerini kullanarak sistemi bir araya getirir. Çıktılar, 
kullanıcı tarafından analiz edilmesi için harici bir dosyaya veya bir grafik bileşenine gönderilebilir. 
TRNSYS geçici (zamana bağlı) sistemler ile ilgilenir, böylece kullanıcının simülasyon hesaplamaları 
için kullanılacak olan zaman periyodunu ve zaman adımını ayarlaması gerekmektedir. Her bileşen 
zaman adımının başlangıcında çeşitli girdileri okur ve bu koşullarda belirtilen zaman periyoduna 
dayanan çıktılar üretir. Bu zaman adımı hesaplandıktan sonra girdiler ve çıktılar güncellenir ve 
simülasyon bir sonraki zaman adımına geçer. Bu işlem, belirlenen zaman periyoduna erişilinceye 
kadar devam eder [2]. 
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3. SİSTEMLERİN TRNSYS PROGRAMINDA MODELLENMESİ 
Geleneksel güneş enerjili sistemler sıcak su elde etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Güneşin 
yetersiz olduğu günlerde bu sistemlerin verimi düştüğünden dolayı gereken enerji, tank içine 
yerleştirilen elektrikli su ısıtıcıları yardımıyla sağlanmaktadır. Bu ise enerji tüketimini arttırmaktadır. Bu 
çalışmada geleneksel güneş enerjili sistemin bu dezavantajını avantaja çevirmek amacıyla bu sisteme 
ilave yardımcı bir tank ve ısı pompası eklenmiştir.   Bu iki sistem TRNSYS programı yardımıyla 
modellenerek analiz edilmiştir.  
 
Çalışmada yer olarak İzmir, Çiğli seçilmiştir.  Bir yıl boyunca (8760 saat) yapılan analiz sonucunda 
sistem performansları incelenmiştir. Hassas sonuçlar elde etmek amacıyla simülasyon zaman adımı 
0.015 saat (54 sn) olarak ayarlanmıştır. Her iki sistemde de su çekim kontrol elemanı kullanılıp daha 
önce bahsedildiği gibi gün içerisinde dört ayrı zamanda, on beş dakikalık 600 kg/h su çekimi için evsel 
su tankında 55°C sıcaklıkta kullanım suyu elde edilmesi hedeflenmiştir.  
 
Her iki sistemde de doğru karşılaştırma yapabilmek için, aynı özelliklere sahip evsel su tankı, güneş 
kollektörü, güneş döngüsündeki otomasyon şartları vb. kullanılmıştır.  
 
Her iki sistemdeki güneş döngüsünde alanı 4m2 olan, eğim açısı 45° ve azimutu 0° olup güneye 
konumlandırılan düz plakalı bir adet güneş kollektörü seçilmiştir [3]. Sistemlerdeki pompalar çalışma 
sırasında 60 kj/h elektrik enerjisi tüketerek, pompa debisi 100 kg/h olarak seçilmiştir. Pompalar 
çalışma esnasında sabit bir akış oranı sağlamak için her zaman % 100 güç ile çalıştırılmıştır. 
Her sistemde evsel su tankı 350 L hacminde ve 1.2 m boyunda olup ısıl tabakalaşmayı sağlamak için 
on eşit katmana bölünmüştür. Bu tankta ısıl tabakalaşma suyun yoğunluk farkından faydalanan bir 
yöntemdir. Isınan suyun yoğunluğu az olduğu için tankın üstüne gider ve böylece suyun sıcaklığına 
göre katmanlar oluşur [4].  
 
Yük gereksinimlerini sağlamak için tüm sistemlerde evsel su tankına 2 kW’lık iki tane yardımcı ısıtıcı 
yerleştirilmiştir. Üst ısıtıcı ve termostat ikinci katmana, alt ısıtıcı ve termostatı sekizinci katmana 
konumlandırılmıştır.  
 
Her iki sistemde bulunan dağıtım vanası evsel su tankından eksilen hacmi tamamlamaktadır. Ayrıca 
evsel su tankından ayar noktası sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta su geldiğinde, dağıtım vanası 
şebekeden çektiği suyu (15°C), soğutmak için karışım vanasına göndermektedir. Kullanım suyu ayar 
noktası sıcaklığından daha düşük elde edildiği takdirde, istenilen kullanım suyu sıcaklığını elde etmek 
için karışım vanasından sonra ilave birer harici ısıtıcı (2 kW) her iki TRNSYS modeline eklenmiştir. Bu 
harici ısıtıcıların kayıplarının olmadığı varsayılmıştır [5].  
 
Tüm TRNSYS modellerinde; düz çizgiler akışkanın güzergâhlarını, kesikli ve noktalı çizgiler ise ana 
bileşenleri otomasyon, işlemci, yazıcı ve grafik çıktısı gibi diğer bileşenlere bağlamak için 
kullanılmıştır. 
 
3.1. Geleneksel Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Modellenmesi 
Güneş enerjisinden yararlanılan bu sistem; düz plakalı bir güneş kollektöründen, güneş ve hava 
verilerini okumak için bir veri okuyucudan, bir sirkülasyon pompasından, güneşten gelen enerjiyi evsel 
su tankı tarafına aktarmak için bir ısı eşanjöründen ve güneş döngüsü otomasyonu için bir kontrol 
elemanından oluşmaktadır (Şekil 1).  
Bu sistemde sıcak su taleplerini karşılamak için güneş enerjisi kullanılmıştır. Güneş enerjisinin yeterli 
olmadığı özellikle kış aylarında tank içindeki ısıtıcılar devreye girmiştir. Ayrıca soğuk günlerde 
donmayı önlemek için güneş döngüsünde glikol-su karışımı dolaştırılmıştır. 
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Şekil 1. SDHW sisteminin TRNSYS modeli 

 
Güneş enerjisinin fazla olduğu zamanlarda evsel su tankında istenilen 55°C sıcaklıktan daha yüksek 
sıcaklıklarda su depo edilmiştir. Çünkü mevcut bir enerji olan güneş enerjisini depolayıp ihtiyaç halinde 
kullanmak, enerji tasarrufu sağlanmasına neden olmuştur. Enerjiyi depolamak güneş olmadığı 
zamanlarda ısıtıcıların yükünü hafifletmiştir. Bu yüksek sıcaklıkta suyun depolanmasından dolayı, 
dağıtım vanası kullanım suyunu soğutmak amacıyla sıklıkla devreye girmiştir.  
 
Güneş döngüsü otomasyonu kontrol elemanı, toplanacak güneş enerjisinin olup olmadığını belirlemek 
için evsel su tankının altındaki soğuk su sıcaklığını ve güneş kollektörünün çıkış sıcaklığını 
gözlemleyerek ikisi arasındaki farkı kontrol eder. Kollektör çıkışındaki glikol-su karışım sıcaklığı ile 
tankın altındaki suyun sıcaklığı arasındaki fark 5°C veya 5°C’den fazla olduğunda, güneş enerjisini 
toplamak için pompaları devreye sokar. Pompalar, bu sıcaklık farkı 2°C'nin altına düşene kadar 
çalışmaya devam eder. Kontrol elemanı aynı zamanda, evsel su tankının üst kısmındaki suyun 
sıcaklığını izleyerek, suyun kaynama sıcaklığına yaklaşmasını önler. Bu sıcaklık 90°C olarak 
belirlenmiştir. Böylece çalışma sırasında bu sıcaklığa ulaşıldığında, pompalar durup tanktaki suyun 
kaynaması önlenir [6]. 
 
3.2. Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Destekli Su ısıtma Sisteminin Modellenmesi     
Bu sistem geleneksel güneş enerjili sisteme, enerji depolamak amaçlı yardımcı bir tank, sudan suya 
bir ısı pompası ve ısı pompasını kontrol edecek bir diferansiyel kontrol elemanı eklenerek 
oluşturulmuştur. Sistemin TRNSYS modeli Şekil 2’de görülmektedir. 
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Şekil 2. Çift tanklı HP_SDHW sisteminin TRNSYS modeli 
 
Bu sistemde güneş döngüsü tarafı, SDHW sistemi ile benzer şekilde çalışmakta olup, evsel su tankı 
yerine yardımcı tanka bağlanıp termal depolama yapılmıştır. Ayrıca, evsel su tankından farklı olarak, 
yardımcı tankın nispeten yüksek termal kapasiteye ihtiyacı olduğu göz önüne alınarak 500 L olarak 
boyutlandırılmıştır. Bu sistemde evsel su tankı enerji ihtiyacı, içerisindeki yardımcı ısıtıcılar yerine ısı 
pompası veya eşanjör by-pass döngüsü kullanılarak yardımcı tanktan sağlanmıştır. TRNSYS 
modelinde kullanılan sudan suya ısı pompası için Trane EXW 060 modeli seçilmiştir [7].  
 
Sistemdeki her iki tank içerisinde 2 kW kapasiteli yardımcı ısıtıcılar mevcuttur. Evsel su tankında 
olduğu gibi yardımcı tankta da ısıtıcılar ikinci ve sekizinci katmanda konumlandırılmıştır. Yardımcı 
tanktaki üst ısıtıcı, ikinci katmandaki su sıcaklığı -10°C’ e düştüğünde devreye girmektedir. Alt 
yardımcı ısıtıcı, sekizinci katmandaki su sıcaklığı -15°C’ e düştüğü zaman da devreye girmektedir. Alt 
ısıtıcının devreye girme ön koşulu, üst ısıtıcı şartlarının sağlanmasıdır. Aksi takdirde devreye girmez.  
 
Bu sistemde yardımcı tankta depolanan güneş enerjisinin, evsel tanka aktarılması esnasında ısı 
pompası iki şekilde çalışmaktadır. Birincisi, yardımcı tank en üst sıcaklık değeri 55°C’ nin altındaysa 
ısı pompası, düşük sıcaklıktaki kaynaktan çektiği enerjiyi yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağına atma 
özelliğini kullanarak, devreye girerek, yardımcı tanktaki enerjiyi evsel su tankına aktarmaktadır. 
İkincisi, güneşin etkinliğinin yüksek olduğu yaz aylarında, yardımcı tank en üst sıcaklık değeri 55°C 'in 
üzerine çıktığında ise, ısı pompası kompresörü devreden çıkarak ısı pompası bir ısı eşanjörü 
mantığında çalışmaktadır. Böylece yardımcı tanktaki enerji, ısı pompası sirkülasyon pompaları 
yardımıyla evsel tanka by-pass edilmektedir. Bu durumda harcanan güç tüketimi azalmaktadır, çünkü 
enerjiyi aktarmak için sadece pompa gücü kullanılmaktadır. Bilindiği üzere pompanın harcadığı güç, 
kompresörün harcadığı güce oranla oldukça düşüktür.   
 
Kontroller, bu sistemin etkin çalışmasını sağlamak için çok önemlidir. Kontrol edilmesi gereken güneş 
döngüsü ve ısı pompası döngüsü olmak üzere iki ayrı döngü vardır. Bu sistemde de güneş döngüsü, 
sadece güneş kullanılan sistemde olduğu gibi tamamen aynı şekilde kontrol edilmiştir. Toplanan 
güneş enerjisi yardımcı tankta depolanmıştır. Kontrol edilen ikinci döngü, evsel su tankına enerji 
sağlamak için kullanılan ısı pompasıdır. Kontrol elemanı 55°C sıcaklık ile evsel su tankının üstündeki 
sıcaklık arasındaki farkı gözlemlemiştir. Yani, evsel su tankının üstündeki su sıcaklığı 52°C altına 
düştüğünde ve 55°C sıcaklığa ısıtılana kadar ısı pompası devreye girmemiştir. Tank içindeki elektrikli 
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ısıtıcıların görevini ısı pompası üstlenmesinden dolayı, bu ısıtıcılar vereye girmemişlerdir. Ayrıca evsel 
su tankında su sıcaklığı, 55°C’nin üzerine çıkmadığından dolayı da, dağıtım vanası devreye 
girmemiştir.  
 
 
 
 
4. SİMULASYON SONUÇLARI 
Her bir sistem için simülasyon sonuçları ve yıllık performans değerleri, sistemlerin toplam enerji 
dengesi bu bölümde anlatılmıştır. Sistemlerin yıllık yükleri hesaplanıp karşılaştırılmıştır. Tüm 
sistemlerde Şekil 3’ de gösterildiği gibi 55°C  sıcak su talebini karşılamak için sabah saat 6:00, 8:00 ve 
akşam 20:00, 22:00’de on beşer dakika süreyle 600kg/h debi ile su çekimleri gerçekleştirilmiştir.  
 

 
Şekil 3. Gün içerisinde planlanan saatlerde çekilen su debisi ve sıcaklığı 

 
Sistemlerde kullanılan evsel su tankı suyun çeşitli sıcaklıklardaki yoğunluk farkından faydalanılarak 
sıcaklık katmanları ile tabakalandırılmıştır. Sıcak su, tankın tepesine kadar yükselir. Çünkü yoğunluğu 
tankın altındaki soğuk suya göre daha azdır. Böylece sıcak kullanım suyu tankın üstünden çekilir ve 
tankta eksilen su, dağıtım vanası yardımıyla şebekeden alınarak, tankın alt kısmından ilave edilir. 
Tankın üstünden çekilen suyun sıcaklığı 55°C den fazla ise yine dağıtım vanası devreye girerek by-
pass hattı oluşturup suyu istenilen sıcaklığa getirir. 
 
5.1. Geleneksel Güneş Enerjili Sisteminin Simülasyonu 
Bu sistemde suyun ısınmasına yardımcı olmak amacıyla güneş enerjisi kullanılmıştır.  Güneş enerjisi 
birinci pompa yardımıyla ısı eşanjörüne aktarılırken, ikinci pompa yardımıyla da ısı eşanjöründeki 
enerji evsel su tankına aktarılmaktadır. Bu sistemin performansı dış ortamdan büyük ölçüde 
etkilenmektedir. Bu durum göz önüne alındığında, yıl boyunca günden güne sıcaklıkların, güneş 
döngüsünün ve ısıtıcıların değişken olacağı aşikârdır. SDHW sisteminin enerji dengesi eşitlik (1) 
yardımıyla hesaplanmaktadır. 
 

            (1) 
Şekil 4’ de görüldüğü gibi Şubat ayında bir kış gününde, sabah saat 06:00 ve 08:00 civarlarındaki su 
çekiminde güneş etkisi tam anlamıyla olmadığı için tank içindeki su, tank ısıtıcıları ve harici ısıtıcı 
yardımıyla ısıtılmıştır. Şubat ayında güneş etkisi az olmasına rağmen bir miktar güneş enerjisi ısı 
eşanjörü vasıtasıyla evsel su tankına aktarılıp depolanmıştır. Depolanan bu güneş enerjisi akşam saat 
20:00’ deki su çekimi esnasında kullanılmış olup, suyu 55°C’ de tutmak için yeterli olmadığından tank 
içindeki ısıtıcılar ve harici ısıtıcı az da olsa devreye girmiştir. Saat 22:00’ deki su çekiminde ise yine 
ısıtıcılar devrededir. 
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Şekil 4. Bir gün içerisinde (Şubat ayı) SDHW sistemi üzerindeki sıcaklık ve ısıl yük dağılımları 
 
Bunun aksine Temmuz ayında bir yaz günü güneş etkinliği daha erken saatlerde başlamış ve daha 
fazla güneş enerjisi toplanmıştır (Şekil 5). Sabah saat 06:00’ daki su çekiminde güneş olmadığı için 
yine sistemdeki ısıtıcılar devrededir. Şubat ayına göre sabah saat 08:00’ deki su çekiminde güneşin 
etkisi az da olsa görüldüğü için ısıtıcılar bir miktar devreye girmiştir. Öğle saatlerinde artan güneş 
enerjisi Şubat ayına göre çok daha fazladır ve suyu ısıtmak için toplanıp depo edilir. Güneş enerjisi 
sayesinde tankın üstündeki su sıcaklığı yaklaşık 65°C’dir. Depo edilen bu 65°C sıcaklıktaki su akşam 
saat 20:00 ve 22:00’deki su çekimlerinde kullanılmıştır. Isıtıcılar saat 20:00’ de devreye hiç girmeyip, 
22:00’de az miktarda girmiştir. Hatta kullanım suyunu bir miktar soğutup 55°C sıcaklığa getirmek için 
dağıtım vanası devreye girerek şebekeden soğuk su by-pass’ ı yapmıştır. Ayrıca dağıtım vanası, 
tankta eksilen suyu tamamlamak içinde şebekeden soğuk su çekmiştir.  

 
 

Şekil 5. Bir gün içerisinde (Temmuz ayı) SDHW sistemi üzerindeki sıcaklık ve ısıl yük dağılımları 
 

Güneş enerjisi sayesinde ısıtıcılar daha az devreye girmiş ve elektrikten tasarruf sağlanmıştır. Toplam 
enerjinin ne kadarının güneş enerjisinden karşılandığı güneş fraksiyonu (SF) (2) nolu eşitlik ile 
belirlenmiştir.             

                                                        (2)         
Burada, Qsun, güneşten gelen enerjiyi, ET ise suyu ısıtmak için tüketilen toplam enerji miktarıdır. SF 
değeri, karşılaştırma yapmak ve güneş destekli sistemlerin performansını değerlendirmede yardımcı 
olmak için kullanılan bir ifadedir. İzmir için SDHW sistemi üzerinde yıl boyunca yapılan analiz sonucu, 
55°C sıcaklıkta kullanım suyu sağlamak için gereken toplam enerjinin yaklaşık % 60'ını toplanan 
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güneş enerjisi sağlamıştır. Yani güneş fraksiyonu %60 dır. Tüm simülasyon periyodu için toplam 
elektrik tüketimi, toplanan faydalı güneş enerjisi, güneş fraksiyonu, tank kayıpları, ısıtıcı ve pompaların 
tükettikleri güçler Tablo 1' de verilmektedir. 
 
Tablo 1. SDHW sisteminin yıllık analiz sonuçları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Destekli Su Isıtma Sisteminin Simülasyonu 
Bu sistem, SDHW sistemine ilave olarak yardımcı bir tank ve ısı pompası eklenerek oluşturulmuştur. 
SDHW sistemi gibi dış ortam koşulları, çift tanklı HP_SDHW sisteminin performansını ve durumunu 
büyük ölçüde etkilemiştir. Simüle edilen yıl için HP_SDHW sisteminin enerji dengesi eşitlik (3) 
yardımıyla hesaplanmaktadır. 

                  (3) 
Çift tanklı HP_SDHW sistemi iki kontrol döngüsünden oluşmaktadır: Güneş döngüsü ve ısı pompası 
döngüsü. Sistemde yardımcı tankın en üstündeki su sıcaklık değeri 55°C’ i aştığında ısı pompası 
kompresörü devreden çıkmakta ve ısı pompası sirkülasyon pompaları devreye girerek, yardımcı 
tanktaki ısı enerjisini bir eşanjör gibi davranarak evsel su tankına by-pass etmektedir. Bu by-pass 
işleminin daha çok yaz aylarında artan güneş enerjisine bağlı olarak Mayıs ile Eylül arasında 
gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu by-pass işleminin yaklaşık % 90' ı, saat 08.00' de on beş dakika su 
çekilmesinin bitmesinden hemen sonra gerçekleşmiştir. Bunun nedeni, güneş etkisinin saat 8:00’ dan 
sonra artmasıdır. Böylece güneşin etkisiyle yardımcı tanktaki su sıcaklık değeri 55°C'nin üstüne 
yükseltilip gün boyunca, evsel tankın ihtiyacı için gerekli enerji depo edilmiştir. Su çekme işleminden 
sonra evsel su tankının üstündeki sıcaklık 52°C'nin altına düştüğü zamanlarda ise bu tanktaki suyu 55 
°C’e çıkarana kadar ısı pompası devreye girmiştir.  
 
Şekil 6’dan görüldüğü gibi Şubat ayında bir günde güneş döngüsünün çalışma süresi yaklaşık yedi 
saattir. Grafikten görüldüğü gibi su çekimleri sırasında kullanım suyu sıcaklığı düşmüş ve ısı pompası 
genelde bu vakitlere denk gelecek şekilde devreye girmiştir. Sabah saat 06:00’ daki su çekiminde 
güneş olmadığı için harici ısıtıcı ve ısı pompası devreye girerek istenilen su sıcaklığını muhafaza edip 
evsel su tankına aktarmıştır. Sabah saat 8:00’ deki su çekiminde ise evsel su tankındaki sıcaklık az 
miktarda düştüğü için yalnızca harici ısıtıcı devreye girmiştir ve ısı pompasına ihtiyaç duyulmamıştır. 
Çünkü evsel su tankındaki sıcaklık otomasyonda belirtilen 52°C’nin altına düşmemiştir. Bu saatlerden 
sonra güneşin etkinliğinin artmasıyla birlikte sağlanan enerji yardımcı tanka aktarılmıştır. Su çekimleri 
olmadığı süre içerisinde bu enerji depo edilmiştir. Bu sırada evsel su tankındaki sıcaklık 52°C’nin 
altına düştüğünde ısı pompası devreye girerek yardımcı tankta depo edilen güneş enerjisini evsel su 
tankına aktarmıştır. Böylece evsel tanktaki kullanım su sıcaklığı istenilen 55°C sıcaklığa getirilmiştir. 
Akşam saatlerindeki su çekiminde sıcaklık düştüğü için ısı pompası ve harici ısıtıcı bir miktar devreye 
girerek istenilen su sıcaklığı muhafaza edilmeye devam edilmiştir.  
 

Tank ısıtıcıları 8594 MJ 

Harici ısıtıcılar 887 MJ 

Pompalar 388 MJ 

Toplam tank kayıpları 1607 MJ 

Toplam elektrik tüketim 9869 MJ 

Toplanan güneş enerjisi 14907 MJ 

Güneş fraksiyonu (SF) 0.60 
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Şekil 6. Bir gün içerisinde (Şubat ayı) HP_SDHW sistemi üzerindeki sıcaklık ve ısıl yük dağılımları 
 
Daha önce belirtildiği gibi yaz aylarında güneş radyasyonun yoğunluğu yüksektir. Bu durum yardımcı 
tank sıcaklıklarına daha fazla yansımıştır. Yardımcı tank sıcaklığı Temmuz ayında daha yüksek 
olduğu için enerji, ısı pompası vasıtasıyla daha yüksek bir oranda aktarılır ve daha yüksek sıcaklıklar 
elde edilir. Böylece yaz aylarında ısı pompası daha az elektrik tüketimiyle çalışır.  
 
Şekil 7’de görüldüğü gibi Temmuz ayındaki bir günde güneş radyasyonu beklenildiği gibi fazla olup 
yaklaşık on saattir. Sabah saat 06:00 ve 08:00’deki su çekimlerinde güneş olmadığı için, sistem bu 
saatlerde yine Şubat ayındaki belirttiğimiz güne benzer çalışmıştır. Bu saatlerden sonra güneş 
radyasyon etkisinin artmasından dolayı güneşten gelen enerji ile kaynak sıcaklığı 55°C’ nin üzerinde 
olması sebebiyle, yardımcı tankta depolanan bu enerjiyi ısı pompası eşanjör gibi davranarak (sadece 
pompalar devrede) evsel su tankına by-pass eder. Şubat ayındaki günden farklı olarak akşam 
saatlerindeki su çekimlerinde depolanan bu güneş enerjisi ve harici ısıtıcı ile istenilen sıcaklık 
muhafaza edilmiştir. Sadece akşam 08:00’ deki su çekiminde evsel su tankındaki sıcaklık 52°Cnin 
altına düştüğü için ısı pompası çok az devreye girmiştir. 
 
HP_SDHW sisteminin Temmuz ayında çalışması sırasında, yardımcı tanktaki ısıtıcılar çok az devreye 
girmiştir. Çünkü yardımcı tanka ait ikinci ve sekizinci katmandaki su sıcaklıkları sadece kış aylarında 
bu katmanlar için belirltilen ayar noktası sıcaklık değerlerine nadiren düşmüştür. Evsel su tankında 
kullanım su sıcaklık değerinin sağlamnamadığı zamanlarda, harici ısıtıcıların devreye girdiği 
görülmüştür.  
 
Tüm simülasyon periyodu için toplam elektrik tüketimi, toplanan faydalı güneş enerjisi, güneş 
fraksiyonu, tank kayıpları, tank ısıtıcıları ve pompaların harcadığı güçler Tablo 2' de verilmektedir.  
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Şekil 7. Bir gün içerisinde (Temmuz ayı) HP_SDHW sistemi üzerindeki sıcaklık ve ısıl yük dağılımları 
 
Tablo 2. HP_SDHW sisteminin yıllık simülasyon sonuçları 
 

               Evsel su tankı ısıtıcıları 0 MJ 

Yardımcı tank ısıtıcıları 30 MJ 

Harici ısıtıcı 1060 MJ 

Pompalar 445 MJ 

Isı pompası 4600 MJ 

 Toplam tank kayıpları 2125 MJ 

Toplam elektrik tüketim 6135 MJ 

Toplanan güneş enerjisi 18411 MJ 

Güneş fraksiyonu (SF) 0.75 
 
Güneş döngüsüne eklenen yardımcı tank ve ısı pompası güneşin etkinliğini artırıp daha fazla faydalı 
güneş enerjisi elde edilmesini sağlamıştır. Her iki sistemin performans değerlerinin karşılaştırılması 
Tablo3’ de verilmektedir.  
 
Tablo 3. Güneş enerjili ve güneş enerji ve ısı pompası destekli su ısıtma sisteminin karşılaştırılması 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Güneş enerjili 

sistem 
Güneş enerjisi ve ısı 
pompası destekli sistem 

Tank ısıtıcıları 8594 MJ 30 MJ 

Harici ısıtıcı 887 MJ 1060 MJ 

Pompalar 388 MJ 445 MJ 

Isı pompası - 4600 MJ 

Toplam tank kayıpları 1607 MJ 2125 MJ 

Toplam elektrik tüketim 9869 MJ 6135 MJ 

Toplanan güneş enerjisi 14907 MJ 18411 MJ 

Güneş fraksiyonu (SF) 0.60 0.75 
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6. SONUÇ ve TARTIŞMA 
Yapılan analizler sonucunda HP_SDHW sistemindeki toplam elektrik tüketiminin, SDHW sistemine 
kıyasla yaklaşık % 38 daha az olduğu tespit edilmiştir.  
SDHW sisteminde güneşten gelen enerji, doğrudan evsel su tankına gönderilir. Bu tank içindeki üst ve 
alt ısıtıcıların ayar noktası sıcaklık değerlerinden dolayı, ısıtıcılar devreye girerek düşük sıcaklıklarda 
çalışmasına izin vermemektedir. Fakat HP_SDHW sisteminde güneş enerjisi önce yardımcı bir tanka 
depolanmakta ve buradan ısı pompasının düşük kaynak sıcaklığından yüksek kaynak sıcaklığına 
enerjiyi taşıyabilme özelliği sayesinde evsel su tankına iletilmektedir. SDHW sistemin aksine yardımcı 
tank içindeki ısıtıcılar daha düşük sıcaklıklarda çalışmaya izin vermektedir.  
HP_SDHW sistemi için toplam elektrik tüketiminin yaklaşık % 75’i sadece ısı pompası tarafından 
tüketilirken, SDHW sisteminde ise istenen sıcaklıkta su elde etmek için gereken enerjinin %87’ si 
devreye giren elektrikli ısıtıcılar tarafından tüketilmiştir.  
HP_SDHW sisteminin kayıpları, SDHW sistemine kıyasla yaklaşık % 24 daha fazladır. SDHW 
sisteminde yaz aylarında çevre sıcaklığına göre tankta depolanan yüksek su sıcaklıklarından dolayı 
kayıplar meydana gelse de, HP_SDHW sisteminde daha fazla kayıp vardır. Çünkü çevreye kaybı 
olana çift tank mevcuttur. Ayrıca SDHW sistemin aksine evsel su tankındaki su sıcaklığının 55°C’nin 
altına düşmesine izin vermeyen, sürekli yüksek sıcaklıklarda tutmaya çalışan bir ısı pompası vardır.  
Isı pompası, toplam elektrik tüketimini düşürürken sistemin güneş döngüsü tarafından elde edilen 
çalışma sürelerini ve verimliliklerini artırarak daha fazla güneş enerjisi toplamasına izin vermiştir.  
Sonuç olarak geleneksel güneş enerjili su ısıtma sistemlerine ısı pompası adapte edilmesi İzmir 
şartları için oldukça uygun olduğu tespit edilmiştir.   
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ÖZET 
 
Bu çalışmada dikdörtgen kanal içerisine yerleştirilen farklı gözeneklilik değerlerine sahip hava 
soğutmalı blok tip alüminyum köpük ısı kuyularının ısıl ve akış performansları sayısal olarak 
incelenmiştir. Kanalın üst duvarı ısıl olarak yalıtılmış iken alt duvar sabit sıcaklıkta tutulmaktadır. İki 
enerji denklemi ile  beraber Brinkman-Forchheimer momentum denklemine dayalı matematiksel model 
geliştirilmiştir. Korunum denklemleri eş zamanlı olarak sonlu hacimler tekniği ile çözülmüştür. Sayısal 
simülasyonlar 10, 20 ve 40 PPI gibi farklı gözeneklilik değerlerine sahip hava soğutmalı açık hücreli 
alüminyum köpükler ile gerçekleştirilmiştir. Sabit sıcaklıkta tutulan duvarda yerel ve ortalama Nusselt 
sayıları ile her bir örnek için akış doğrultusunda oluşan basınç düşümleri Reynolds sayısının (Re=500-
9500) geniş bir aralıktaki değerleri için elde edilmiştir. İncelenen alüminyum köpük ısı kuyularının ısıl 
performansının inç başına düşen gözeneklilik (PPI) miktarından yaklaşık olarak bağımsız olduğu 
bulunmuştur. Tam aksine, inç başına düşen gözeneklilik miktarının akış performansı üzerinde etkisi 
kayda değerdir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gözenekli ortam, Alüminyum köpük, Isı uzaklaştırma, Basınç düşümü  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This study numerically investigates the thermal and flow performances of air cooled block type 
aluminum  foam heat sinks of different pore densities inserted in a rectangular channel. The upper wall 
of the channel is thermally insulated while the lower wall is maintained at a constant temperature. A 
two energy equation model with the Brinkman-Forchheimer extended Darcy model is employed. The 
governing conservation equations are simultaneously solved with the finite volume technique. 
Numerical simulations are performed with air-cooled open cell aluminum foams of different pore 
densities such as 10, 20 and 40 PPI. The local and average Nusselt numbers at the constant 
temperature wall and pressure drop along the flow direction for each sample are presented for a wide 
range of Reynolds number (Re) =500-9500. It is found that thermal performance of heat sink material 
investigated is almost independent of the amount of pores per inch. Conversely, its effect on the fluid 
flow performance is significant. 
 
Key words: Porous media, Aluminum foam, Heat removal, Pressure drop 
 
 
 
 
 
 
 

Analysis of Thermal and Fluid Flow Behaviours of an Aluminium Foam Heat Sink Having Different Pore Densities 
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1.GİRİŞ 
 
Elektronik bileşenlerin aşırı ısınması üreticiler için hala önemli bir problemdir. Geleneksel soğutma 
yöntemleri örneğin hava soğutmalı metal kanatçıklı ısı kuyuları söz konusu bileşenlerden yayılan ısıyı 
uzaklaştırmak için yetersiz kalmaktadırlar. Açık hücreli metal köpük ısı kuyuları, yüksek yüzey 
alanı/hacim  oranına   sahip   olmaları   ve   güçlü   akış   karıştırma   yeteneklerinden   dolayı   
elektronik bileşenlerin  aşırı  ısınmasının  üstesinden  gelebilecek  cazip  bir  çözüm  olarak  
görülmektedirler. Son yıllarda açık hücreli metal köpükler üzerinde bir çok deneysel ve sayısal 
çalışmalar yapılmıştır. Li vd. [1] bir kanal içerisine şaşırtılmış olarak yerleştirilmiş gözenekli blokların 
akış ve ısı transferi karakteristiklerini sayısal olarak çalışmışlardır. Solmuş [2], Solmuş ve Yıldırım [3], 
dikdörtgen kanal içinde blok tip grafit ve alüminyum köpük ısı kuyularının ısıl ve akış performanslarını 
sayısal olarak incelemişlerdir. Yang ve Hwang [4] gözenekli malzeme ile doldurulmuş boruda 
türbülanslı akış koşullarında ısı transferini sayısal olarak çalışmışlardır. Dukhan ve Chen [5], açık 
hücreli alüminyum köpük dikdörtgen bloklarda ısı transferi ile ilgili deneysel  veriler ortaya 
koymuşlardır. Leong ve Jin [6] salınımlı akışa maruz bırakılmış farklı gözeneklilik değerlerine sahip 
alüminyum köpük ısı kuyularının ısı transferi performanslarını incelemek üzere deneysel bir çalışma 
gerçekleştirmişlerdir. Feng vd. [7] farklı köpük yükseklikleri ve Reynolds sayıları için hava jeti 
soğutmalı kanatlı ve kanatsız alüminyum köpük ısı kuyuları üzerinde deneysel ve sayısal çalışmalar 
yapmışlardır. Bu çalışmada, dikdörtgen kanal içerisine yerleştirilmiş farklı gözeneklilik değerlerine 
sahip hava soğutmalı blok tip alüminyum köpük ısı kuyularının ısıl ve akış performansları Re=500-
9500 gibi geniş bir aralıkta sayısal olarak incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. PROBLEM TANIMI 
 
Bu çalışmada incelenen problemin şematik gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. Dikdörtgen kanal içerisine 
açık hücreli alüminyum köpük blok yerleştirilmiş olup üst kanal ısıl olarak yalıtılmış iken alt duvar sabit 
sıcaklıkta tutulmaktadır. Kanala düzgün dağılı bir hız ve sıcaklıkta giren hava köpük blok içerisinden 
akarak kanalı terk etmektedir. Isı kuyusunun yüksekliği ve uzunluğu sırasıyla 25 ve 50 mm olarak 
sabitlenmiştir. 
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Şekil 1. Hesaplama alanı 

 
 
 
 
3. MATEMATİKSEL MODEL 
 
Yerel hacimsel ortalama yöntemi kullanılmak suretiyle makroskopik korunum denklemleri mikroskopik 
denklemlerden türetilmiştir. Yöntemin detayları Nield ve Bejan [18] tarafından ayrıntılı bir şekilde 
verilmiştir. Bu çalışmada sınır koşulları ile birlikte ortaya konan matematiksel model başlıca aşağıdaki 
varsayımlara ve sadeleştirmelere dayanmaktadır: 
 

• Köpük gözenekliliği boyutsal olarak üniform ve sabittir. 
• Akış kararlı ve sıkıştırılamazdır.  
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• Darcy rejimine dayalı modellerde atalet kuvvetleri ihmal edilebilir düzeyde olup akış laminer 
olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada Darcy rejimine uymayan akışlar için geçerli olan diğer 
bir ifade ile sürtünme kuvvetleri ile birlikte atalet kuvvetlerini de dikkate alan ve genişletilmiş 
Darcy modeli olarak adlandırılan Brinkman-Forchheimer momentum denklemi kullanılmıştır. 

• Katı ve sıvı fazların termo-fiziksel özellikleri sabit kabul edilmiştir. 
• Köpük malzeme ile kanal duvarları arasında boşluk yoktur. 
• Üst ve alt kanal duvarlarının kalınlıkları çok ince kabul edilmiştir. Bu nedenle ısıl dirençleri 

dikkate alınmamıştır. 
• Ara yüzeylerdeki ısıl temas direnci gözardı edilmiştir. 
• Kanal yan duvarları iyi şekilde yalıtılmış kabul edilmiştir. Bu nedenle iki boyutlu yaklaşım 

kullanılmıştır. 
• Fazlar arasında yerel ısıl dengenin olmadığı kabul edilmiştir. 

 
3.1. Ana Denklemler 
 
Yukarıdaki varsayımlar ve sadeleştirmeler çerçevesinde, sürekli rejimde iki boyutlu makroskopik 
korunum denklemleri katı ve sıvı fazları için aşağıda verilmiştir.  
 
Süreklilik denklemi: 

 

(1) 

(1) eşitliğinde  ( ) x-yönündeki hız bileşenini,  ( ) y-yönündeki hız bileşenini ve ,  ( )  
kartezyen koordinatları ifade etmektedir.  
 
Momentum denklemleri: 
 
Darcy ve Darcy rejimine uymayan akışlar için geçerli olan ve genişletilmiş Darcy modeli olarak 
adlandırılan Brinkman-Forchheimer momentum denklemi, gözenekli malzeme içindeki hız dağılımını 
elde etmek için kullanılmıştır ve aşağıda verildiği gibidir; 
 
x-momentum denklemi: 

 
(2) 

(2) eşitliğinde  ( ) akışkan yoğunluğunu,  gözenekliliği,  ( ) basıncı,  ( ) dinamik 
viskoziteyi,  ( ) geçirgenliği ve  atalet katsayısını ifade etmektedir. 
 
y-momentum denklemi: 

 
(3) 

Enerji korunum denklemleri: 
 
Fazlar arasında yerel olarak ısıl denge söz konusu değildir. Bu nedenle, iki farklı faz için enerji 
korunum denklemi ayrı ayrı yazılmıştır. 
 
Gaz fazı için enerji korunum denklemi: 

 
(4) 

(4) eşitliğinde  ( ) sabit basınçta özgül ısıyı,  ( ) akışkan sıcaklığını,  ( ) katı ve 
gaz fazları arasındaki ısı  transfer  katsayısını,  ( )  özgül  yüzey  alanını,  (  )  katı sıcaklığını, 

 ( ) akışkanın efektif termal iletkenliğini ve  ( ) ısıl dispersiyon katsayısını ifade 
etmektedir. 
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Katı faz için enerji korunum denklemi: 

 
(5) 

(5) eşitliğinde  ( ) katı fazın efektif termal iletkenliğini ifade etmektedir. 
 
Yukarıdaki denklemler, aşağıdaki boyutsuz parametrelere göre boyutsuz hale getirilmiştir; 

 
 

,  boyutsuz kartezyen koordinatları,  ( ) gözenekli parçanın yüksekliğini,  x-yönündeki boyutsuz 
hız bileşenini,  y-yönündeki boyutsuz hız bileşenini,  ( ) kanal girişindeki akışkan hızını,  
boyutsuz basıncı ve  Darcy sayısıni ifade etmektedir. 
  
 
 
 

 
Reynolds sayısını,  boyutsuz hız bileşenini,  fazlar arasındaki Nusselt sayısını,  boyutsuz 
sıcaklığı ve  duvar sıcaklığını ifade etmektedir. 
 
Boyutsuz süreklilik denklemi: 

 
(6) 

Boyutsuz momentum denklemleri 
 
Boyutsuz x-momentum denklemi: 

 
(7) 

Boyutsuz y-momentum denklemi: 

 
(8) 

Boyutsuz enerji korunum denklemleri: 
 
Gaz faz için boyutsuz enerji korunum denklemi: 

 
(9) 

(9) eşitliğinde  boyutsuz akışkan sıcaklığını,  boyutsuz katı sıcaklığını ve  ( ) Prandtl sayısını 
ifade etmektedir. 
 
Katı faz için boyutsuz enerji korunum denklemi 

 
(10) 

Isıl dispersiyon iletkenliği aşağıdaki gibidir [7] ; 

 
(11) 

Calmidi ve Mahajan’a göre [9] efektif ısıl iletkenlikler aşağıda önerilen formüller ile değerlendirilir; 

 (12) 

 (13) 
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Alüminyum köpüğün iç yüzey alanı/hacim oranı aşağıdaki gibi hesaplanır [10]: 

 
(14) 

(14) eşitliğinde  ( ) fiber çapını,  ( ) gözeneklilik çapını ifade etmektedir. Burada, 

 

(15) 

Yerel ve ortalama Nusselt Sayıları, sırasıyla aşağıdaki gibi tanımlanır; 

 
(16) 

 
(17) 

(16) eşitliğinde  yerel Nusselt sayısını, (17) eşitliğinde  ortalama Nusselt saysını ve  ( ) 
gözenekli parçanın uzunluğunu ifade etmektedir. 
 
Farkı gözeneklilik değerlerine sahip alüminyum köpük ısı kuyularının termo-fiziksel özellikleri Tablo 
1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Alüminyum köpüğün termo-fiziksel özellikleri [11]. 
 

  ε PPI df (mm) K (m2) CF Nufs 

A  0.93 10 0.4 7.838*10-8 0.019 0.0077Red
1.277 

B  0.93 20 0.21 5.308*10-8 0.02 0.00249Red
1.277 

C  0.93 40 0.11 2.717*10-8 0.02 0.00622Red
1.277 

 
3.2. Sınır Şartları 
 
Korunum denklemleri için sınır şartları ve sınır şartlarının boyutsuz formları sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 
3’de verilmiştir. 
 
Tablo 2. Sınır şartları. 
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Tablo 3. Sınır şartlarının boyutsuz formları. 
 

      
      

            

            

            

            
 
 
 
 
4.SAYISAL PROSEDÜR 
 
Yukarıda dikkate alınan kısmi diferansiyel denklemler Patankar [12] tarafından önerilen sonlu hacimler 
tekniği kullanılarak çözülmüştür. Bu yöntemde kaydırılmış uniform çözüm ağı düzenlemesi ile birlikte 
skaler değişkenler hücre merkezlerinde, vektörel değişkenler ise hücre yüzeylerinde tanımlanmıştır. 
Birleşik konveksiyon-difüzyon etkisi power-law yöntemi kullanılarak ele alınmıştır. Basınç hız birlikteliği 
SIMPLER algoritması ile yönetilmiştir. Lineer olmayan cebirsel denklem takımları iterativ olarak line by 
line yöntemi ve Thomas algoritmasının birlikte kullanımı ile çözülmüştür. Simülasyon programında, 
aşağıdaki koşul ϕ değişkeni tarafından karşılandığında iterasyon sonlandırılmıştır: 
 

 
(18) 

Burada, ϕ ve nb sırasıyla, hücre P’nin herhangi bir bağımlı değişkenini ve hücre komşularını temsil 
etmektedir.Sayısal sonuçların güvenirliliğini teminat altına almak için ağ bağımsızlık testi yapılmıştır. 
60*80 ağ büyüklüğünün sayısal doğruluk için yeterli olduğu bulunmuştur. 
 
 
 
 
5. SAYISAL KODUN DOĞRULANMASI  
 
Literatürde gözenekli malzeme içinde fazların sıcaklık dağılımını deneysel olarak elde etmek için sınırlı 
sayıda çalışma yapılmıştır. Bunun temel nedeni çok küçük bir hacimde hem katı hem de gaz fazının 
sıcaklık dağılımlarını hassas bir şekilde ölçmede yaşanan deneysel zorluklardır. Bu çalışmada 
geliştirilen sayısal kod Mancin vd. [13]  ve Sener  vd. [14] tarafından ortaya konan deneysel sonuçlar 
ile doğrulanmıştır. Şekil 2a’ da  Reynolds sayısının fonksiyonu olarak 10 PPI ve 40 PPI gibi iki farklı 
gözeneklilik değerine sahip açık hücreli blok alüminyüm köpük ısı kuyusunda akış boyunca oluşan 
basınç düşümü Mancin vd. [13]  tarafından sunulan deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır.  Genel 
olarak her iki çalışmadan elde edilen sonuçlar arasında oldukça iyi bir uyum söz konusudur. Şekil 2b’ 
de Sener  vd. [14] tarafından Reynolds sayısının 2930 olduğu değerde deneysel olarak elde edilen ve 
boyutsuz kanal uzunluğunun fonksiyonu olarak verilen yerel Nusselt sayısı, sayısal çözümden elde 
edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Kanal girişinde her iki çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar 
arasında kayda değer bir fark var iken söz konusu fark yaklaşık olarak x/H >1 den sonra önemini 
yitirmektedir. Kanal girişinde her iki çalışma arasında oluşan sapma ısıl çift yerlerinin, hava hızı ve 
sıcaklık ölçümlerindeki deneysel hatalardan kaynaklanabilir. 
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a) b) 

  
Şekil 2. Sayısal kodun literatürdeki deneysel çalışmalar ile doğrulanması. 

 
 
 
 
6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada, 10, 20 ve 40 PPI gibi farklı gözeneklilik yoğunluklarına sahip hava soğutmalı açık 
hücreli alüminyum köpüklerin ısı ve akış karakteristikleri araştırılmıştır. Her bir numune için basınç 
düşümü ve sabit sıcaklıkta tutulan yüzeydeki yerel ve ortalama Nusselt sayıları Reynolds sayısının 
(Re=500-9500) fonksiyonu olarak sunulmuştur. Şekil 3a’ da 10 PPI aluminyum köpük ısı kuyusu 
içerisindeki boyutsuz hız profili verilmiştir. Parametrik çalışmadan, her bir numune için incelenen 
koşullar altında boyutsuz hız profilinin akış yönünde kanal kesiti boyunca hemen hemen düzgün 
dağılım sergilediği dolayısıyla plug akış varsayımının geçerli olduğu bulunmuştur. Benzer sonuca 
Yang ve Hwang [16] kendi çalışmalarında ulaşmıştır. 10, 20 ve 40 PPI numuneleri için Reynolds 
sayısı ile akış yönündeki basınç düşümü Şekil 3b’ de gösterilmiştir. Akış yönündeki basınç düşümünün 
artan Reynolds sayısı ile birlikte artış gösterdiği ve bu durumun tüm numuneler için geçerli olduğu 
Şekil 3b’ de açık bir şekilde verilmiştir. 40 PPI alüminyum köpük, geçirgenlik değerinin fazlasıyla düşük 
olması nedeniyle akış yönündeki akıma en yüksek direnci göstermektedir. 
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Şekil 3. a) 10 PPI alüminyum köpük içerisindeki boyutsuz hız profili  b) 10, 20 ve 40 PPI alüminyum 
köpükler için Reynolds sayısı ile basınç düşümünün değişimi 
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Şekil 4. 10, 20 ve 40 PPI alüminyum köpükler için katı faza ait boyutsuz sıcaklık dağılımı 

 
10, 20 ve 40 PPI gözeneklilik yoğunluklarına sahip alüminyum köpükler için incelenen koşullar altında 
genel olarak fazlar arasında sıcaklık farkının olmadığı bulunmuştur. Diğer bir ifade ile fazlar arasında 
yerel ısıl denge söz konusudur. Katı faza ait boyutsuz sıcaklık dağılımı 10, 20 ve 40 PPI gözeneklilik 
değerlerine sahip alüminyum köpükler için Reynolds sayısının 4500 olduğu durumda  Şekil 4’de 
verilmiştir. Gözenekli köpük girişinde alt yüzeye yakın bölgede sıcaklık yüzey sıcaklığından göreceli 
olarak daha düşük iken akış yönünde yüzey sıcaklığına yaklaşmaktadır. Diğer bir ifade ile ısıl gradyan 
akış yönünde azalmaktadır. Sabit sıcaklıkta tutulan yüzeyden yalıtımlı yüzeye doğru boyutsuz sıcaklık 
azalmaktadır. Ancak boyutsuz sıcaklık her bir numune için  akış yönünde artmaktadır. Sıcaklık 
dağılımı 10 ve 20 PPI  değerine sahip gözenekli malzemeler için benzer iken özellikle yalıtımlı yüzeye 
yakın bölgede akış doğrultusunda 40 PPI değerine sahip malzemede farklılık arz etmektedir. 
 
10, 20 ve 40 PPI gözeneklilik yoğunluklarına sahip alüminyum köpük numuneler için yerel Nusselt 
sayısının akış doğrultusundaki değişimi sırasıyla Şekil 5a-c’ de gösterilmiştir. Tüm numuneler için 
kanal girişindeki yerel Nusselt sayısı kanalın geri kalan kısmına göre nispeten daha yüksektir. Yerel 
Nusselt sayısı x/H oranı yaklaşık olarak 0.25 iken keskin bir düşüş gösterir ve sonrasında kanal 
çıkışına kadar önemli bir değişiklik göstermez. Yerel Nusselt sayısının her bir numune için artan 
Reynolds sayısı ile artış gösterdiği ve inç başına düşen gözenek miktarından neredeyse bağımsız 
olduğu bulunmuştur. 10, 20 ve 40 PPI alüminyum köpükler için ortalama Nusselt sayısının Reynolds 
sayısı ile değişimi Şekil 5d’ de verilmiştir. Şekil 5d’ de açık bir şekilde görüldüğü üzere Reynolds 
sayısındaki artış incelenen numunelerin toplam ısı uzaklaştırma performansı üzerinde bir iyileşmeye 
yol açmaktadır. Bunun temel nedeni, sabit sıcaklıkta tutulan duvardan konveksiyon ile transfer edilen 
ısı miktarının artan Reynolds sayısı ile artış göstermesidir. Fakat, Reynolds sayısındaki artışın fan 
gücü (basınç düşümünün artması) üzerinde olumsuz bir etki yaratmasından dolayı özel bir dikkat 
gösterilmelidir. İnç başına düşen gözenek miktarının incelenen ısı kuyularının toplam ısı uzaklaştırma 
performanslarına etkisi 40 PPI numune için düşük Reynolds sayıları haricinde hemen hemen 
önemsizdir. Bu bulgu Tzeng ve Jeng [17]’ in sonuçları ile uyumludur. Reynolds sayısı yaklaşık olarak 
4000’den az olduğu durumda C numunesinin toplam ısı uzaklaştırma performansı diğer numunelere 
göre daha iyidir. Bunun temel nedeni, ısı transfer alanının inç başına düşen gözenek miktarı ile artış 
göstermesi ve bununda özellikle Reynolds sayısının düşük değerlerinde konveksiyonla ısı transferinde 
iyileşmeye yol açmasıdır. 
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Şekil 5. 10, 20 ve 40 PPI alüminyum köpükler için Nu ve ’nun değişimi 

 
 
 
 
6. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, dikdörtgen bir kanal içerisine yerleştirilmiş hava soğutmalı blok tip 10, 20 ve 40 PPI 
alüminyum köpük ısı kuyularının akış ve ısıl karakteristikleri, Reynolds sayısının farklı değerleri için 
sayısal  olarak  incelenmiştir.  Sayısal  sonuçlar, farklı  gözeneklilik değerlerine sahip aluminyum 
köpük ısı kuyuları içerisinde plug akış koşullarının geçerli olduğunu göstermiştir. Reynolds sayısındaki 
artış ortalama  Nusselt  sayısı ve akış yönündeki basınç düşümü üzerinde bir artışa yol açmıştır.  İnç 
başına düşen gözenek miktarının ortalama Nusselt sayısı üzerindeki etkisi C numunesi için Reynolds 
sayısının 4000’den az olduğu durum haricinde ihmal edilebilir düzeydedir. Ancak, inç başına düşen 
gözenek miktarının basınç düşümü üzerinde önemli bir etkisi vardır. 
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BORU DEMETLERİ ÜZERİNDE ÇAPRAZ AKIŞTA NUSSELT 
SAYISININ NÜMERİK İNCELENMESİ 

 
 

Berrin KARAÇAVUŞ 
Kadir AYDIN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Güç santralleri, petrol rafineleri ve hava şartlandırıcıları gibi endüstriyel uygulamaların birçok alanında 
karşımıza çıkan boru demetleri, gövde borulu ısı değiştiricilerinin temel elemanlarından biridir. Analitik 
yoldan çözümü mümkün olmayan, ampirik ifadelere bağlı Nusselt sayısının bulunması ise boru 
demetinde akış problemi için büyük öneme sahiptir. Boru demetleri üzerine çapraz akışta Nusselt 
sayısının değeri için deneysel çalışmalardan elde edilen korelasyonlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 
sıralı ve şaşırtmalı düzende dizilen bir boru demeti üzerine uygulanan çapraz akışta Nusselt sayısının 
değişimi farklı akışkan hızlarına bağlı olarak nümerik incelenmiştir. Nümerik çalışma sonlu hacimler 
metodunu kullanan Fluent paket programı yardımı ile yapılmıştır. Akış modeli için RNG k-e türbülans 
modeli seçilmiştir. Farklı akış hızları için pratikte kullanılan standart ısı değiştiricileri baz alınmıştır. 
Boru demetleri için ise borular içinde buharın yoğuşmakta olduğu kabul edilerek sabit yüzey sıcaklığı 
sınır şartı tanımlanmıştır. Programdan elde edilen n değerleri ise korelasyonlar yardımıyla hesaplanan 
değerler ile karşılaştırılarak grafikler halinde sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Boru demetleri, Nusselt sayısı, Fluent. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The tube banks, encountered in many areas of industrial applications such as power plants, oil 
refineries and air conditioners, are one of the basic elements of the shell and tube heat exchangers. 
To find Nusselt number, due to empirical expressions which can not be solved analytically, has a great 
important for the flow problem in the tube banks. Correlations obtained from experimental studies are 
used for the value of Nusselt number in cross flow over tube banks. In this study, the variation of 
Nusselt number in cross flow on tube banks which are arranged in an in-line and staggered manner, is 
investigated numerically depending on different fluid velocities. Numerical study is done with the help 
of the Fluent using the finite volume method. The RNG k-e turbulence model is chosen for the flow 
model. The choice of different flow rates is based on the heat exchangers used in practice. For the 
tube banks, constant surface temperature boundary condition is defined by assuming condensation of 
vapor in the pipes. The Nusselt values obtained from the program are compared with the Nusselt 
values calculated with the help of correlations and then they presented in graphical form. 
 
Key Words: Tube banks, Nusselt number, Fluent. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Birçok mühendislik uygulamasında karşımıza çıkan boru yüzeyleri üzerinde akıştan kaynaklanan ısı 
transferi, boru içinden akan akışkan ile borular üzerinde akan ikinci akışkan arasında gerçekleşir. Boru 
demetleri çeşitli ısı değiştiricileri, yoğuşturucular, buharlaştırıcılar gibi elemanlara sahip birçok 

Numerical Investigation of Nusselt Number in Cross-flow over Tube Banks 
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endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Boru demetleri üzerinde çapraz akışta ısı 
transferinin hesaplanması ısı değiştiricilerinin tasarımında büyük öneme sahiptir. Boru demetleri 
çoğunlukla sıralı ve şaşırtmalı dizilişlerde düzenlenir ve enine, boylamasına ve diyagonal aralıklarla 
karakterize edilir. Şekil 1.’de boru demetlerinde iki boyutlu olarak sıralı ve şaşırtmalı düzenler için 
karakteristik uzunluklar ve akış yönleri şematik olarak gösterilmiştir [1]. 
 

 
                                                 a.                                                     b. 

Şekil 1. Boru demetinin karakteristik uzunlukları (a. Sıralı diziliş b. Şaşırtmalı diziliş). 
 
Boru demetine çapraz akışta ısı transferi çözümü yapabilmek için, öncelikle L uzunluğunda D çapına 
sahip borular arasındaki akış kesitinde oluşan maksimum Reynold (Re) sayısı bulunmalıdır. Sıralı 
diziliş için maksimum akış hızı Eşitlik (1) ile ifade edilir [2]. 
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= ∞                                                                                                     (m/s)       (1) 

Şaşırtmalı diziliş halinde, akış geometrisine bağlı olarak, maksimum hız akışa dik yöndeki iki boru 
sırası arasındaki kesitte veya diyagonal kesitte meydana gelir. Hangi kesit daha küçük ise o kesitte 
maksimum hız oluşacaktır. Eğer dar kesit iki boru arasındaki kesit ise maksimum hız Eşitlik (1) ile eğer 
dar kesit diyagonal kesit ise maksimum hız Eşitlik (2) ile hesaplanır [2]. 
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Eşitlik (1) ve (2)’de u ∞  giriş kesitindeki hızı, umax en dar kesitteki hızı temsil etmektedir. Borular 
arasındaki maksimum akış hızı bulunduktan sonra Eşitlik (3) ile Re sayısı hesaplanır [2]. 

µ
= max

max
DG

Re                                                                                                                      (3) 

Burada Gmax (kg/s) birim kesitten geçen maksimum kütlesel akış debisidir. µ  (kg/ms) ise akışkanın 
dinamik viskozitesidir. Re sayısının bulunması ile akış türünün laminer veya türbülanslı olduğuna karar 
verilir. Nusselt (Nu) korelasyonlarının Re sayısına göre kullanım aralıkları yardımıyla gerekli 
korelasyon tespit edilerek ısı taşınım katsayısı hesabına geçilir. Kullanılan akışkan özellikleri ise 
ortalama akışkan sıcaklığında belirlenir. 
 
Isı değiştiricilerinde oluşan basınç düşümü, gerekli kütlesel debiyi sağlamada kullanılacak olan 
pompalama enerjisini önemli ölçüde etkiler. Basınç düşümünün yüksek olması enerji ihtiyacının da 
yüksek olması anlamına gelir. Boru demetine dik akışta basınç düşümü için Zukauskas [3] tarafından 
verilen aşağıdaki eşitlik kullanılabilir.  

X
2
VN

fP
2

maxLρ=∆                                                                                                (Pa)        (4) 

U∞ , Ta U∞ , Ta 
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Burada f sürtünme faktörü, X ise boru diziliş şekline bağlı olan bir düzeltme katsayısı, maxV  (m/s) 

maksimum akış hızı, LN  akış yönünde boru sıra sayısı, ρ (kg/m3) akışkanın yoğunluğudur. Sürtünme 
faktörü ve düzeltme katsayısı Şekil 2 ve Şekil 3’te sıralı ve şaşırtmalı dizilişe bağlı olarak bulunabilir. 
 

 
Şekil 2. Sıralı dizilişte sürtünme katsayısı ve düzeltme katsayısının değişimi [4] 

 

 
Şekil 3. Şaşırtmalı dizilişte sürtünme katsayısı ve düzeltme katsayısının değişimi [4] 

 
 
 
 
2. NUSSELT SAYISI VE KORELASYONLAR 
 
Boru demetlerinde ısı transferi çözümü yapabilmek için gerekli olan ısı taşınım katsayısının bulunması 
Nu sayısının hesaplanmasını gerektirir. Nu sayısı, h (W/m2K) ısı taşınım katsayısını boyutsuzlaştırmak 
için kullanılır. Bir akışkan tabakası üzerinde taşınım ile ısı transferinin iletim ile ısı transferine oranıdır 
ve o akışkan tabakasındaki ısı transferi iyileşmesini gösterir [4]. 

k
hL

q

q
Nu

iletim

.
taş

.

==                                                                                                                    (5) 

Eşitlik (5)’de k (W/mK) akışkanın ısıl iletkenliğini, L (m) ise karakteristik uzunluğu gösterir.  
Boru demetlerinde Nu sayısı akışın türü, akışkanın cinsi, hızı, sıcaklığı gibi birçok değişkene bağlı 
olduğundan dolayı hesabı çok karmaşık ve zordur. Uzun yıllar boyunca boru demetlerinde ısı transferi 
için deneysel, nümerik ve analitik çalışmalar yapılmıştır. Bu yüzden deneysel çalışmalardan elde 
edilen veriler ile Prandtl (Pr) ve Re boyutsuz sayılarına bağlı olan birçok korelasyon elde edilmiştir. 
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Colburn [5] şaşırtmalı düzende oluşturulan boru demetleri üzerinde akış için basit bir korelasyon 
bulmuştur. 

3/16.0
DD PrRe33.0Nu =   (6) 

Eşitlik (6) sıra sayısının 10’dan fazla olduğu ve Re sayısının 10 ile 40000 arasında değer aldığı 
şaşırtmalı düzen için kullanılmaktadır.  
 
Huge [6], Pierson [7], Bergelin vd. [8], Jones ve Monroe [9] sıralı ve şaşırtmalı dizilişlerde borular 
üzerinde sabit yüzey sıcaklığı ve sabit ısı akısında ısı transferi için birçok farklı deneysel çalışma 
yapmışlardır. 
 
Grimison [10], Huge [6] ve Pierson [7] tarafından yapılan deney sonuçlarına bağlı (7) eşitliğini akışkan 
olarak sadece havayı kapsayacak şekilde, 10 ve daha fazla boru için elde etmiştir.  

n
DD ReCNu =                        40000Re2000 <<         10N ≥                                           (7) 

Bu bağıntı sadece hava içindir ve diğer akışkanları da içerecek şekilde Eşitlik (8) ile genişletilmiştir. 
3/1m

max0 PrReC.13,1Nu =       40000Re2000 <<        10N ≥            7.0Pr >                (8) 
Kays ve London [11] bir C2 katsayısı tanımlayarak 10’dan daha az boru için Eşitlik (8)’e bağlı 
Aşağıdaki eşitliği tanımlamışlardır.  

10L10L
ND2ND NuCNu

≥<
=                                                                                                        (9) 

Eşitlik (8) ve (9)’da C, n ve C2 katsayıları SL/D ve ST/D oranlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. 
 
Zukauskas [12] 20 veya daha fazla boru sayısı için bulduğu ortalama Nu sayısını, deneysel 
sonuçlardan elde ettiği aşağıdaki korelasyonu ile tanımlamıştır. 

4/1

y

36.0n
max1D Pr

PrPrReCNu 









= ∞                                                                                           (10) 

Eşitlik (10)’da C1 ve m sabitleri Re aralığına ve diziliş düzenine bağlı olarak değişmektedir. Tablo 1’de 
C1 ve m sabitlerinin aldığı değerlere göre korelasyonun nasıl tanımlandığı gösterilmiştir. 
 
Eğer boru sıra sayısı 20’den küçük ise bu durumda F düzeltme katsayısı kullanılır.  

20L20L
NDND Nu.FNu

≥<
=                                                                                                        (11) 

Eşitlik (11)’de F düzeltme katsayısı ise sıra sayısının değerine göre değişmektedir ve Tablo 2.’de 
verilmiştir.   
 
Tablo 1. Boru demetleri üzerinde çapraz akışta N>16 ve 0.7<Pr<500 için Nu bağıntıları [12]  
 

Düzen Reynolds aralığı Korelasyon 

Sıralı 

0 - 100 ( ) 25.0
s

36.04.0
DD PrPr/PrRe.9.0Nu =  

100 - 1000 ( ) 25.0
s

36.05.0
DD PrPr/PrRe.52.0Nu =  

1000 - 2.105 ( ) 25.0
s

36.063.0
DD PrPr/PrRe.27.0Nu =  

2. 105 - 2.106 ( ) 25.0
s

4.08.0
DD PrPr/PrRe.033.0Nu =  

Şaşırtmalı 

0 - 500 ( ) 25.0
s

36.04.0
DD PrPr/PrRe.04.1Nu =  

500 - 1000 ( ) 25.0
s

36.05.0
DD PrPr/PrRe.71.0Nu =  

1000 - 2.105 ( ) ( ) 25.0
s

36.06.0
D

2.0
LTD PrPr/PrReS/S.35.0Nu =  

2.105 - 2.106 ( ) ( ) 25.0
s

36.08.0
D

2.0
LTD PrPr/PrReS/S.031.0Nu =  
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Tablo 2. NL<16  ve  ReD>1000   için F düzeltme faktörü değerleri [12] 
 

NL 1 2 3 4 5 7 10 13 
Sıralı 0.7 0.8 0.86 0.9 0.93 0.96 0.98 0.99 

Şaşırtmalı 0.64 0.76 0.84 0.89 0.93 0.96 0.98 0.99 
 
Launder ve Massey [13] , Wung ve Chen [14] ve Murray [15] boru demetlerinde yerel ısı transferi 
problemi için nümerik çalışmalar yapmışlardır.   
 
Beale [16] boru demetleri üzerinde akış için detaylı bir şekilde nümerik bir çalışmada bulunmuştur. 
Basınç düşümü, ısı transfer katsayısı ve yüzey pürüzlülüğü için farklı ısıl sınır koşullarında çözümler 
elde etmiştir.  
 
Mandhani vd [17] sıkıştırılamaz newtonien akışta, tipik bir boru yüzeyindeki sıcaklık dağılımını nümerik 
olarak elde etmek için enerji denkleminin ve Nu sayısının çözümünü yapmışlardır. Nu sayısının Pr ve 
Re boyutsuz sayılarının artan değerleri ile doğru orantılı olduğunu bulmuşlardır. Elde ettikleri sonuçlar 
daha önce yapılan sayısal ve deneysel verilerle büyük bir uyuşma göstermiştir. 
 
Bu çalışmada boru demetleri üzerinde sıkıştırılamaz, sürekli ve newtonian akışta Nusselt sayısının 
hesaplanması nümerik olarak incelenmiştir. Gövde içerisindeki boru demetleri modeli 2 boyutlu olarak 
tasarlanmıştır. Boru yüzeylerine sabit yüzey sıcaklığı sınır şartı uygulanmıştır. Farklı akış hızlarındaki 
akışkan gövde içerisine yönlendirilmiştir. Hız değişiminin Nu sayısı üzerindeki etkisi, Zukauskas’ın [12] 
bulduğu Eşitlik (10) ile tutarlılık gösterip göstermediği incelenerek hata oranları tespit edilmiştir. Ayrıca 
basınç düşümü değerleri de irdelenerek programdan elde edilen değerler ile karşılaştırılıp grafikler 
halinde sunulmuştur. 
 
 
 
 
3.1. Model 
 
Çözümü yapılan boru demetleri 0.015 m çapında ve 1m uzunluğundadır. Diziliş biçimlerinin enine ve 
boyuna uzunlukları (ST ve SL) 0.05’er m’dir. Akış yönünde 6 sıra ve her bir sırada 10 boru olmak 
üzere toplam boru sayısı 60’tır. Sıralı ve şaşırtmalı dizilimlerde her bir model için karakteristik değerler 
değiştirilmemiştir. Şekil 4.’te sıralı ve şaşırtmalı düzenlerde çizimi yapılan modeller gösterilmiştir.  

 
Şekil 4. Sıralı ve şaşırtmalı diziliş için oluşturulan geometriler. 

 

a) Şaşırtmalı b) Sıralı 

u∞ =0.3 - 3 m/s 

T∞ = 60 °C T∞ = 60 °C 

u∞ =0.3 - 3 m/s 

ST = 0.05 m SL = 0.05 m 
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Gövde içerisine giren akışkanın cinsi hava olarak seçilmiştir. Gövde içerisine giren havanın giriş 
sıcaklığı 20 °C ve giriş hızı ise 0.3 m/s ile 3 m/s arasında değişmektedir. Toplam 8 farklı akışkan hızı 
düşünülmüştür ve bunlar 0.3, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 2.5 ve 3 m/s’dir. Boru demetleri için sabit yüzey 
sıcaklığı sınır şartı belirlenmiştir ve değeri ise 120 °C’dir. Gövde içerisindeki akışkanın ortalama 
sıcaklığı 60 °C olarak tahmin edilmiş ve bu sıcaklıktaki havanın termodinamik özellikleri Tablo 3.’te 
verilmiştir. Prs değeri boru sabit yüzey sıcaklığı olan 120 °C’de belirlenmiştir.  
 
Tablo 3. Havanın 60 °C sıcaklıktaki termodinamik özellikleri [4] 
 

Termodinamik özellikler Değer 

Yoğunluk 1.059   [kg/m3] 

Özgül ısı 1007   [kj/kgK] 

Isı iletim katsayısı 0.02808   [W/mK] 

Dinamik viskozite 2.008 .10-5   [kg/ms] 

Pr 0.7202 

Prs (120 °C) 0.7073 
 
3.2. Analitik Çözümler 
 
Öncelikle her bir model için gövde içerisindeki maksimum hız, sıralı diziliş için Eşitlik (1), şaşırtmalı 
diziliş için Eşitlik (1) veya Eşitlik (2) ile (minimum kesit alanını hangi eşitlik sağlıyorsa) hesaplanmış ve 
daha sonra ise maksimum hıza bağlı Re değeri Eşitlik (3) kullanılarak tespit edilmiştir. Bulunan Re 
sayısı Tablo 1.’de sıralı ve şaşırtmalı diziliş için verilen hangi aralıklar içerisinde kalıyorsa, o aralık için 
verilen korelasyon ile Nu sayıları bulunmuştur. Her bir hız değeri için Zukauskas‘ın [12] verdiği 
korelasyonlar kullanılarak hesaplanan Nu değerleri Tablo 4.’te sunulmuştur. Re sayısının değeri için 
maksimum hız değeri kullanılmıştır.  
 
Tablo 4. Sıralı ve şaşırtmalı diziliş için Zukauskas [12] korelasyonları ile hesaplanan Nu değerleri 
 

 
Basınç düşümü hesabı için Eşitlik (4) kullanılmıştır. Re sayısına bağlı sürtünme katsayısı ve düzeltme 
faktörü değerleri ise sıralı ve şaşırtmalı diziliş için Şekil 2. ve Şekil 3.’ten okunarak basınç düşümü 
değerleri hesaplanmıştır. Her bir model için hesaplanan basınç düşümü değerleri Tablo 5.’de 
verilmiştir. 
 
 
 
 
 

Giriş Hızı              
(m/s) 

Maksimum Hız 
(m/s) Reynolds 

Nusselt 
Zukauskas Korelasyonu 

Sıralı Düzen Şaşırtmalı Düzen 
0,3 0,428 338,53 8,07 10,14 
0,5 0,714 594,76 10,42 14,6 
0,7 1 791 12,33 16,83 
1 1,428 1129,51 19,079 20,039 

1,5 2,143 1695,29 24,64 25,56 
2 2,857 2259,82 29,53 30,37 

2,5 3,572 2825,75 34 34,73 
3 4,286 3390 38,131 41 

 Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu 



  _____________________ 951 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Tablo 5. Sıralı ve şaşırtmalı dizilişte hesaplanan basınç düşümü değerleri 
 

Giriş Hızı              
(m/s) 

Maksimum Hız 
(m/s) Reynolds 

Basınç Düşümü ( P∆ ) [Pa] 
Zukauskas Eşitliği 

Sıralı Düzen Şaşırtmalı Düzen 
0,3 0,428 338,53 0,08 0,23 
0,5 0,714 594,76 0,21 0,615 
0,7 1 791 0,38 1,175 
1 1,428 1129,51 0,777 2,26 

1,5 2,143 1695,29 1,75 5,10 
2 2,857 2259,82 3,116 7,779 

2,5 3,572 2825,75 4,86 12,159 
3 4,286 3390 7,00 16,92 

 
3.3. Nümerik Çözümler 
 
3.3.1. Nümerik Yaklaşım 
 
Nu sayısının hesaplanması için nümerik olarak hesaplamalı akışkanlar dinamiği  (HAD) yardımıyla 
akış ve ısı transferi çözümlemesi yapabilen bir bilgisayar programı kullanılmıştır. (HAD), ilgili alanda 
detaylı hesaplamaların yapılabildiği, akış alanı ve diğer fiziksel detayların gösterilebildiği, bilgisayar 
tabanlı bir mühendislik yöntemi ve nümerik bir yaklaşımdır. 
 
HAD’de çözüm yapılırken korunum denklemleri gibi bazı akışkanlar mekaniğine ait matematiksel 
ifadeler kullanılır. Newtonian akış için korunum denklemleri; kütlenin, momentumun ve enerjinin 
korunum denklemleridir. Sıkıştırılamaz ve daimi akışta süreklilik denklemi Eşitlik (12) ile verilmiştir. 

0
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v

x
u

=
∂
∂

+
∂
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                                                                                                                          (12) 

Momentumun korunumu x ve y eksenlerinde Eşitlik (13) ve (14); 
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şeklinde verilebilir. Enerjinin korunumu ise  
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olarak tanımlanır. Eşitliklerde u, v ve w (m/s) hız vektörünün bileşenlerini , ρ yoğunluğu, g (m/s2) 
yerçekimi ivmesini, ν (m2/s) kinematik viskoziteyi, p (Pa) basıncı, α (m2/s) ısıl yayınım katsayısını ve T  
(°C ) ise sıcaklığı temsil etmektedir. 
 
Nümerik çözüm için akış ve ısı transferi çözümü yapabilen Fluent programı kullanılmıştır. Fluent 
programı içerisinde model öncelikle yeterli ölçüde ağlara ayrılmıştır. Model 125000, 200000 ve 350000 
olmak üzere 3 farklı ağ sayısına bölünmüştür. Nusselt sayısının virgülden sonraki iki basamağının 
değişmediği 200000 elemana bölünmüş ağ sayısı çözüm ağı olarak seçilmiştir. Ağ yapısının minimum 
ortogonal kalitesi 0.22, maksimum çarpıklık değeri ise yaklaşık 0.67‘dir. Örnek olarak şaşırtmalı 
düzendeki ağ yapısının gösterimi Şekil 5. ile verilmiştir. 
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Şekil 5. Şaşırtmalı düzende ağ yapısına ayrılan modelin örnek görünüşü. 
 
Çözümlerde kullanılan türbülans modeli RNG k-epsilon (2eqn) olarak seçilmiştir. Bu türbülans modeli 
literatürdeki çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre kapalı ortamlarda akış analizi için hassas 
sonuçlar verdiği bilinmektedir [18].  
 
Model tasarımı inlet, outlet, gövde alt ve üst yüzeyi ve boru demetlerinden oluşan bir yapıya sahiptir. 
Gerekli sınır şartları ile programa girilen değerleri Tablo 6.’da gösterilmiştir.  
 
Tablo 6. Programda kullanılan sınır şartları ve değerleri 
 

  Sınır Şartları Değerler 
İnlet Hız girişi 0.3 / 0.5 / 0.7 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 [m/s] 

Outlet Basınç  0 [Pa] 
Gövde üst ve alt yüzeyi Adyabatik - 

Borular Sabit yüzey sıcaklığı 120 [°C] 
 
Özellikle kaba ve çarpık hücrelerin çözümünü geliştirmek için gradyen çözücüsü olarak “Green Gauss 
Node - based” seçilmiştir. Basınç çözücüsü olarak “PRESTO!” seçilmiştir. “Second Order Upwind”  
“Firs Order Upwind” ‘e göre daha doğru çözüm ve daha iyi bir yakınsama sunmasına rağmen çözüm 
süresinin uzun zaman almasına neden olmaktadır. Yine de çözümlerde gerçeğe yakın sonuçlar 
alabilmek için momentum, türbülans kinetik enerji, türbülans kayıp oranı ve enerji için “Second Order 
Upwind” çözüm metodu kullanılmıştır. 
 
Süreklilik için 10-5,  x, y, z yönündeki hızlar, k ve epsilon için 10-4, enerji için 10-6 tolerans aralığı uygun 
görülmüş ve her bir çözümde bu tolerans aralıkları için yakınsama sağlanmıştır. 
 
8 farklı giriş hızı değeri ile sıralı ve şaşırtmalı diziliş için iki farklı model oluşturulduğundan dolayı 
toplam 16 farklı çözüm elde edilmiştir. Sıralı ve şaşırtmalı diziliş için Fluent ile hesaplanan Nu ve 
basınç düşümü değerleri sırası ile Tablo 7. ve Tablo 8.’de farklı akış hızlarına bağlı olarak 
sunulmuştur. 
 
Tablo 7. Sıralı ve şaşırtmalı düzende Nu sayısının Fluent ile hesaplanan değerleri 
 

Giriş Hızı              
(m/s) Maksimum Hız (m/s) Reynolds 

Nusselt 
Fluent 

Sıralı Düzen Şaşırtmalı Düzen 
0,3 0,428 338,53 8,31 10,05 
0,5 0,714 594,76 12,075 14,28 
0,7 1 791 15,54 18 
1 1,428 1129,51 20,224 23,138 

1,5 2,143 1695,29 27,158 30,49 
2 2,857 2259,82 32,72 36,79 

2,5 3,572 2825,75 38,624 42,07 
3 4,286 3390 44 46,801 
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Tablo 8. Sıralı ve şaşırtmalı düzende basınç düşümünün Fluent ile elde edilen değerleri 
 

Giriş Hızı              
(m/s) 

Maksimum Hız 
(m/s) Reynolds 

Basınç Düşümü ( P∆ ) [Pa] 
Fluent 

Sıralı Düzen Şaşırtmalı Düzen 
0,3 0,428 338,53 0,261 0,25 
0,5 0,714 594,76 0,632 0,61 
0,7 1 791 1,185 1,09 
1 1,428 1129,51 2,228 2,05 

1,5 2,143 1695,29 4,524 4,21 
2 2,857 2259,82 8,210 7,03 

2,5 3,572 2825,75 12,784 10,36 
3 4,286 3390 19,270 15,07 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Boru demetinde çapraz akış için oluşturulan sıralı dizilişe sahip modellerde, Nu sayısı Zukauskas [12] 
korelasyonları ile hesaplandığında 8 ile 38 arasında değişen değerler almıştır. Şaşırtmalı dizilişe sahip 
modellerde ise Nu sayısı değeri 10 ile 41 arasında değişmektedir. Akış hızı arttıkça buna bağlı olarak 
Re sayısı da artış gösterdiğinden dolayı Nu sayıları akış hızı ile doğru orantılı olarak değişmiştir. 
Fluent’ten elde edilen değerlere bakıldığında Nu ile akış hızı arasında doğru orantı olduğu 
görülmüştür. Fluent ve Zukauskas [12] korelasyonlarından elde edilen Nu değerleri arasındaki farkın 
yüzdesi sıralı düzen için %2 ile %13 arasında değişmektedir. Şekil 6.’da sıralı düzen için 
korelasyonlardan ve programdan elde edilen Nu değerlerinin değişim grafiği verilmiştir. 

 
 
Şekil 6. Sıralı düzen için Nu sayısının Zukauskas korelasyonları ve Fluent’ten hesaplanan değerlerinin 

grafiksel karşılaştırılması 
 

Şaşırtmalı düzende Nu sayısının hesaplanan ve Fluent’ten alınan değerleri arasındaki fark yüzdesi %1 
ile %17 arasında değişmektedir. Akışkan hızının artışı fark yüzdesinde de doğru orantılı olarak artışa 
sebep olmuştur. Sıralı düzendeki akışın şaşırtmalı düzene göre türbülans seviyesinin düşük olması 
programın çözüm hassasiyetini düşürdüğü ve böylece fark yüzdesinin artışa geçtiği düşünülmüştür. 
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Şekil 7’de şaşırtmalı düzen için korelasyonlardan ve programdan elde edilen Nu değerlerinin değişim 
grafiği verilmiştir. 
 

 
Şekil 7. Şaşırtmalı düzen için Nu sayısının Zukauskas korelasyonları ve Fluent’ten hesaplanan 

değerlerinin grafiksel karşılaştırılması 
Basınç düşümleri için Zukauskas [3] ‘ın sunduğu Eşitlik (4) ile analitik olarak hesaplanan değerler, 
Fluent’ten elde edilen değerler ile karşılaştırılmıştır. Şekil 8.’deki sıralı düzen için hız değerlerine bağlı 
basınç düşümü grafiğine bakıldığında hız değeri 1m/s’nin üzerine çıkmaya başladığında analitik olarak 
hesaplanan basınç düşümü değeri ile Fleunt’ten elde edilen değerler arasındaki fark giderek artma 
eğilimi göstermektedir.  Şekil 9.’daki şaşırtmalı düzendeki modelden elde edilen basınç düşümü değer 
grafiğinde ise hızın artışı ile birlikte iki eğri arasındaki fark artsa dahi, bu farkın kabul edilebilir 
aralıklarda kaldığı görülmüştür.  

 

 
 

Şekil 8. Basınç düşümünün sıralı düzende Fleunt ve Zukauskas korelasyonu ile hesapalanan 
değerlerinin grafiği 
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Şekil 9. Basınç düşümünün şaşırtmalı düzende Fleunt ve Zukauskas korelasyonu ile hesapalanan 

değerlerinin grafiği 
 

Sonuç olarak oluşturulan modellerde, Fluent’ten elde edilen veriler ile korelasyonlar vasıtasıyla 
hesaplanan Nu sayısı ve basınç düşümü değerleri arasında bir fark söz konusu olmuştur. Sıralı ve 
şaşırtmalı düzenlerde oluşturulan modellerde bu farklılık değişim göstermektedir. Nu sayısı için sıralı 
ve şaşırtmalı düzende oluşturulan modeller, hız değerlerinin 0.3 ile 1.5 m/s arasında değişmesi koşulu 
ile boru demetlerinde ısı transferi hesaplarında kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak hız 
değerleri 1.5 m/s’nin üzerine çıktığında oluşturulan modellerin Nu sayısının değerleri için gerçeğe 
yakın sonuçlar vermesinin mümkün olmadığı düşünülmüştür. Basınç düşümü çözümlerinde ise sıralı 
düzende oluşturulan modellerde, Eşitlik (4) ile hesapalanan basınç düşümü değeri ile Fluent’ten 
okunan değerler arasındaki fark kabul edilemeyecek derecede yüksektir. Bu yüzden sıralı düzen için 
oluşturulan model basınç düşümü hesaplamada kullanılamaz. Şaşırtmalı düzende ise programdan 
alınan basınç düşümü değerleri analitik olarak hesapalan değerler ile büyük bir uyum içindedir. Bu 
yüzden şaşırtmalı düzen modellerinin, basınç düşümü için kullanılabilir olduğu düşünülmektedir. 
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ÖZET 
 
Levhalı ısı değiştiricilerinde yaygın olarak kullanılan periyodik dalgalı yüzeyli kanal için taşınımla ısı 
geçişi ve sürtünme faktörü sayısal incelenmiştir. Sayısal çalışmada Sonlu Hacimler Yöntemi (Finite 
Volume Method – FVM) kullanılmıştır. Realize edilebilir k-ε (Realizable k-ε), k-ω, Kayma Gerilmesi 
Taşınımı (Shear Stress Transport – SST) ve geçiş SST (transition SST) olarak adlandırılan, dört farklı 
Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes (Reynolds Averaged Navier-Stokes Simulations – RANS) tabanlı 
türbülans modelleri kullanılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.  
 
Önceki deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar da sayısal sonuçları doğrulamak için 
kullanılmıştır. Çalışmalar, dalga eğim açısının 30° olduğu dalgalı yüzeyli kanallarda hava akışı için 
yapılmıştır. Prandtl sayısı 0.70 sabit kalırken, Reynolds sayısı 2000 ile 11000 arasında değiştirilmiştir. 
Nusselt sayısı, Colburn faktörü, sürtünme faktörü ve ısı geçişi iyileştirme performansı Reynolds 
sayısına bağlı olarak verilmiştir. 
 
Dalgalı yüzeyli geometrinin ve kanal yüksekliğinin etkileri ele alınmıştır. Deneysel ve sayısal sonuçlar 
arasında en iyi uyum SST modeli ile sağlanırken, en çok hata ise realize edilebilir k-ε modelden elde 
edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dalgalı yüzeyli kanal; Taşınımla ısı geçişi; Sürtünme faktörü; Sonlu hacimler 
yöntemi; RANS tabanlı türbülans modelleri 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The characteristics of convective heat transfer and friction factor for a periodic corrugated channel 
extensively used in compact heat exchangers have been investigated numerically. In numerical study 
Finite Volume Method (FVM) was used. Four different Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) 
based turbulent models, namely the realizable k-ε, k-ω, Shear Stress Transport (SST) and transition 
SST models are used and compared with each other within RANS formulation. 
 
Experimental results which are get from previous study used for validation the numerical results. 
Studies were conducted for air flow conditons where contact angle is 30°. The Reynolds number is 

Computational Investigation of the Velocity and Temperature Fields in Corrugated Heat Exchanger Channels using RANS 
based Turbulence Models with Experimental Validation 
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varied from 2000 to 11000, while keeping the Prandtl number constant at 0.70. Nusselt number, 
Colburn factor, friction factor, and goodness factor against Reynolds number have been studied.  
 
The effects of the corrugation geometry and channel height have been discussed. The best 
agreement with the experimental data is provided by the SST model, whereas the least accurate 
results are obtained by the realizable k-ε model. 
 
Keywords: Corrugated channel; Convective heat transfer; Friction factor; Finite volume method; 
RANS based turbulence models 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Son yıllarda özellikle ısı ekonomisi ve enerji tasarrufu konularına verilen önemin artması, verimli ısı 
geçişi sağlayan cihazların üretimine, dolayısıyla ısı geçişini iyileştirmeye yönelik yoğun çalışmaların 
başlamasına sebep olmuştur. Isı geçişini iyileştirme yöntemleri genel olarak aktif, pasif ve bileşik 
yöntemler şeklinde sınıflandırılır. Pasif yöntemler, dış güç kullanılmasını gerektirmeyen yöntemler 
olup, pürüzlü yüzeyler, kanal içine yerleştirilen iyileştirme elemanlar söz konusu yönteme örnek 
verilebilir. Aktif yöntemlerde ise dış güç kullanılmakta olup, mekanik karıştırıcılar, akışkan ve yüzey 
titreşimi, elektrostatik alanlar bu yöntemler arasındadır. Bileşik yöntemlerde ise aktif veya pasif 
yöntemlerden iki veya daha fazlası bir arada kullanılmaktadır [1,2]. 
 
Levhalı ısı değiştiricileri, dalgalı geometrik yapıya sahip levhaların bir araya getirilmesiyle 
oluşturulmuştur.  Dalgalı geometrik yapı, hem levhanın mukavemetini artırmakta hem de düşük 
Reynolds sayılarında bile türbülans oluşturarak ısı geçişinin artmasını sağlamaktadır. Reynolds 500 
mertebelerinde türbülanslı akış geliştiğinden dolayı, levhalı ısı değiştiricileri türbülans rejiminde 
tasarlanırlar. Kanal geometrisi ve türbülans, ısı geçişini etkileyen sınır tabakalarda ayrılmalara, 
girdaplara ve sınır tabakalarda tekrar birleşmelere sebep olan karmaşık bir yapı meydana 
getirmektedir [3]. 
 
Dalgalı yüzeyli kanallarda, zorlanmış taşınım halinde ısı taşınım ve sürtünme katsayısını hesaplamak 
için deneysel ve sayısal çalışmalar yapılmıştır. Deneysel çalışmaların zaman alıcı ve pahalı 
olmasından dolayı sayısal yöntemler büyük ilgi görmektedir. Bununla birlikte Sparrow ve Hossfeld [4], 
Snyder ve arkadaşları [5], Bilen ve arkadaşları [6], Nilpueng ve Wongwises [7], dalgalı yüzeyli 
kanallarda ısı geçişi ve basınç düşüşünü belirlemek için deneysel çalışmalar yapmışlardır.  
 
Dalgalı yüzeyli kanallarda taşınımla ısı geçişi için sayısal çalışmalar yapılmıştır.  Sayısal çalışmalarda, 
türbülans modellerine ağırlık verildiği literatür araştırmasıyla anlaşılmaktadır. Ciofalo ve arkadaşları 
[8], dalgalı yüzeyli kanallardaki ısı geçişini belirlemek için 103 ile 104 arasında seçilen Reynolds 
sayıları için sayısal çalışmalar yapmıştır. Ayrıca sayısal sonuçları deneysel sonuçlarla karşılaştırmışlar 
ve sonuçları uyumlu bulmuşlardır.  Zhang ve Tian [9], dalgalı yüzeyli levhalı ısı değiştiricilerinde ısı 
geçişi için sayısal çalışmalar yapmıştır.  Dalga eğim açısının ısı geçişi ve basınç düşümü üzerindeki 
etkileri incelemek için Yeniden Normalize Edilmiş Grup (Renoralized Group – RNG) k-ε modeli 
kullanılmıştır. Sayısal sonuçların önceki deneysel sonuçlarla uyumlu bulunmuştur. Eimsa-ard ve 
Promvonge [10], tarafından iki boyutlu periyodik oluklu kanal içerisinde türbülanslı zorlanmış taşınım 
halinde sayısal çalışma yapılmıştır. Sayısal çalışmalarda k-ε, RNG k-ε,  k-ω ve Kayma Gerilmesi 
Taşınımı (Shear Stress Transport – SST) olarak adlandırılan dört türbülans modeli kullanılmıştır. RNG 
ve k-ε türbülans modellerinin, mevcut deneysel sonuçlara genel olarak diğer türbülans modellerinden 
daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir. Oluklu kanallardaki ısı geçişinde iyileşme, düz paralel kanallara 
göre % 158 oranındadır. Zhang ve Chen [11], taşınımla ısı geçişi için üçgen şeklinde dalgalı 
kanallarda hem deneysel hem de sayısal çalışmalar yapmıştır. Akış içerisindeki türbülansı 
hesaplamak için düşük Reynolds sayılı k-ω türbülans modeli kullanılmıştır. Düzgün yayılı ısı akısı sınır 
şartı koşullarında Nusselt sayısı ve sürtünme faktörü tahmini için korelasyonlar geliştirilmiştir. Liu ve 
Niu [12], tarafından 200-3000 Reynolds sayısı aralığında periyodik dalgalı kanallarda taşınımla ısı 
geçişi incelenmiştir. Dalga eğim açısı, hatve / yükseklik oranının ısı geçişi ve basınç düşüşü üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır. Sayısal çalışmalarda yedi adet türbülans modeli seçilmiştir. Bu modeller k-ε, 
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RNG k-ε, realize edilebilir k-ε (realizable k-ε), SST, geçiş SST (transition SST), k-kl-ω ve Reynolds 
gerilme (Reynolds stress model) modelleridir.  “Reynolds stress modeli”, deneysel sonuçlarla uyum 
göstermiştir. Mirzaei ve arkadaşları [13], “Large-Eddy Simulation – LES”  yaklaşımı ile dalgalı yüzeyli 
kanallarda türbülanslı akış için taşınımla ısı geçişi dalga genliğine bağlı olarak incelemişlerdir. Dalga 
genliği, dalga yüksekliğinin dalga uzunluğuna oranını göstermektedir. Sayısal çalışmalarda, Reynolds 
sayısı ve Prandtl sayısı sırasıyla 10000 ve 0.71 olarak alınmıştır. En iyi performans, 0.1 dalga 
genliğinde sağlanmıştır. Artemov ve arkadaşları [14], dalgalı yüzeyli dairesel bir kanal içerisindeki sıvı-
nitrojen akışını deneysel ve sayısal olarak incelemiştir. Sayısal çalışmada düşük Reynolds sayılı 
türbülans modelleri (k-ε & k-ω) ve cebirsel LVEL modelleri kullanılmıştır. Her iki türbülans modeli de 
deneysel sonuçlar ile yakın sonuçlar vermiştir. Farklı yüzey konfigrasyonlara sahip kanallarda 
taşınımla ısı geçişinin sayısal çözümü için birçok örnek bulunabilir [15-17]. Yukarıdaki literatür 
araştırması, sayısal yöntemlerin özellikle başta kompakt ısı değiştiricileri olmak üzere dalgalı yüzeyli 
kanallarda taşınımla ısı geçişi çözümlemelerinde kullanılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, 
yukarıda değinilen çalışmalar, özellikle türbülanslı akış halinde taşınımla ısı geçişi ve basınç 
düşüşünün belirlenmesine önem verildiğini göstermektedir. Sunulan çalışma, güç sistemleri, proses 
endüstrisi ve ısı geri kazanım ünitelerinde önemli rolü bulunan kompakt ısı değiştiricilerin [18] sayısal 
ısıl analiz için katkı sağlayacaktır  
 
Bu çalışmada, periyodik dalgalı bir kanal içerisinde taşınımla ısı geçişi ve basınç düşümü, Sonlu 
Hacimler Yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca, sayısal analizde realize edilebilir k-ε, k-ω, SST ve 
geçiş SST olarak adlandırılan, dört farklı Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes (Reynolds Averaged 
Navier-Stokes Simulations – RANS) tabanlı türbülans modelleri kullanılmıştır. Bu türbülans modelleri 
ile elde edilen sonuçlar hem birbiriyle ve deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Sayısal sonuçları 
doğrulamak için deneysel sonuçlar kullanımıştır. Deneysel sonuçlar önceki çalışmadan alınmıştır 
[Aslan arkadaşları, 2016]. Aynı dalga eğim açısında kanal tipinin ve kanal genişliğinin ısı transferi ve 
basınç düşümü üzerindeki etkileri üzerine çalışılmıştır. Dalgalı kanallardaki akış ve ısı transferi 
karakterizasyonunun en iyi performansını belirmemek için farklı geometrik ölçüler kullanılmıştır. 
 
 
 
 
2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 
 
Deneysel çalışmalarla, akış doğrultusunda periyodik kesit alanına sahip olan kanallarda, akışın düz 
kanallara göre daha kısa ve çabuk geliştiği anlaşılmıştır. Üç ile beş hatveden sonra akışın tam geliştiği 
kabul edilmektedir. Akış tam geliştikten sonra, hız ve sıcaklık alanları periyodik olarak aynı değerleri 
alarak tekrarlamaktadır. Sayısal çözüm yöntemlerinde bu esas dikkate alınarak problemin çözümünde 
kanalın tamamı değil sadece iki adet dalgalı geometri ele alınmaktadır. Tam gelişmiş akış halinde ısı 
taşınım katsayısı ve basınç düşüşünü sayısal olarak incelemek amacıyla ele alınan dalgalı geometriler 
Şekil 1’de gösterilmektedir. Çalışmada kullanılan levhaların karakteristik boyutları Tablo 1’de 
verilmektedir.  Sayısal çalışmada Prandtl sayısı ( Pr ) 0.70 olarak alınırken, Reynolds sayısı ( Re ) 
2000 ile 11000 arasında değiştirilmiştir. Önceki çalışmadan [19] alınan deneysel sonuçlar sayısal 
sonuçların doğrulanması için kullanılmıştır.  

 
(a) Dalga ucu yuvarlatılmış kanal 

 

 
(b) Dalga ucu sivri kanal 

 
Şekil 1. Dalgalı yüzeyli kanalı tanımlayan parametreler. 
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Tablo 1. Dalgalı yüzeyli kanalları tanımlayan boyutlar (mm) 

 
Kanal no ( )θ °  S  a  b  min ( ) 2H b a= − ×  r  

1 30 17.32 3.91 6.41 5 7 
2 30 17.32 5 7.5 5 - 
3 30 17.32 5 10 10 - 

 
 
 
 
3. MODELLEME 
 
3.1. Türbülans Modelleri 
 
Hesaplamalar, sonlu hacimler yöntemi ile çözüm yapan, ANSYS-Fluent [20] Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (HAD veya CFD) yazılımı ile yapılmıştır. Türbülans modelinde RANS yaklaşımı tercih 
edilmiştir. Realize edilebilir k-ε, k-ω, SST ve geçiş SST olmak üzere dört farklı türbülans modeli 
kullanılmıştır. k-ε ve k-ω modellerinde, sırasıyla  k, ε ve ω, türbülans kinetik enerjisini, k’ nın yayılma 
oranı ve spesifik yayılma oranını göstermektedir [20]. 
 
Realize edilebilir k-ε modeli, Shih ve arkadaşları [21] tarafından, Launder ve Spalding tarafından [22] 
tarafından önerilen standard k-ε modelinin bazı eksiklerini gidermek için önermiştir. Realize edilebilir k-
ε modeli, güçlü akım çizgili akışlarda bazı avantajları vardır. k-ω modeli [23] düşük Reynolds sayılı 
etkileri, sıkıştırabilir akış ve akış ayrılması için değişiklikler içerir. Wilcox’un önerdiği k-ω modelinin 
zayıf noktalarından biri, türbülans kinetik enerji ve sınır tabakası dışındaki spesifik yayılma oranına 
karşı çok hassas olmasıdır [20]. Bu soruna çözüm için, Menter [24] tarafından SST türbülans modeli 
geliştirilmiştir. SST türbülans modelinde, duvara yakın bölgelerde k-ω modelininin denklemleri ile 
duvardan uzak bölgelerde k-ε modelnin güçlü yanlarını etkin bir şekilde harmanlayarak hassas 
denklemler üretmiştir [20]. Geçiş SST modeli, SST yöneten denklemlere ilaveten iki yönetici denklemin 
çözümüne dayanır. Ayrıntılı bilgi [25,26] kaynaklarında verilmektedir. 
 
Duvara yakın bölgelerdeki türbülans modellemesi, türbülans etkilerinin sönümlenmesinden dolayı her 
zaman sorun olmuştur. İyileştirilmiş duvar davranışı (enhancement wall treatment) [21] sadece realize 
edilebilir k-ε modelinde uygulanmıştır. Aynı zamanda, boyutsuz duvar mesafesi y +  değeri her zaman 
1’ in altında kalacak şekilde ağ yapısı oluşturuldu. 
 
 3.2. Çözüm Bölgesi ve Sınır Şartları 
 
Sayısal çalışmada, taşınımla ısı geçişi iki boyutlu, sürekli rejimde ve hava özelikleri sabit kabul 
edilmiştir. Şekil 2’ de çözüm bölgesi ve sınır şartları gösterilmektedir. Momentum denklemi için, girişte 
sabit bir hız profili, çıkışta ise sıfır basınç gradyanını sağlayan sınır şartı uygulanmıştır. Duvarlarda, 
kaymama sınır koşulu uygulanmıştır. Enerji denklemi için, giriş koşulu olarak sabit bir sıcaklık (300K) 
tanımlanmış, kanal duvarlarında sabit ısı akısı (616W/m2K) uygulanmıştır. Çıkışta ise sıfır sıcaklık 
gradyanı uygulanmıştır.  
 

 
 

Şekil 2. Çözüm bölgesi ve sınır şartları 
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3.3. Model Yaklaşımı ve Kabuller 
 
Mevcut çalışmada, Nusselt sayısı, sürtünme faktörü, Colburn faktörü ve ısı geçişi iyileştirme faktörü 
üzerinde durulmuştur. Sayısal çalışmada, tam gelişmiş rejim için hatve ortalamalı Nusselt sayısı  
 

hhD
Nu

k
=                  (1) 

 
şeklinde hesaplanmıştır. Burada hD  hidrolik çap, h  hatve ortalamalı ısı taşınım katsayısı ve k  ise ısı 
iletim katsayısıdır. 
 
Hidrolik çap aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır [2]. 
 

( )min maxhD H H= +  (mm)      (2) 
 
Deneysel çalışmalarda, son hatveden önceki üç hatvede düzenli aralıklarla sıcaklık ölçümleri 
yapılmıştır [19]. Duvar ve akışkan sıcaklıkları da deneysel çalışmalarda ölçülmüştür. Sayısal 
çalışmada, ilk olarak, son hatveden önceki üç hatvede yerel ısı taşınım katsayıları ( xh ), duvar ve 
akışkan sıcaklıkları kullanılarak hesaplanmıştır. Daha sonra ise hatvelerin ortalama ısı taşınım 
katsayıları ( h )  bu yerel ısı taşınım katsayıları kullanılarak elde edilmiştir 
 
Hatve ortalamalı ısı taşınım katsayısı aşağıdaki eşitlikte verilmektedir. 
 

0

1
3

S

xh h dx
S

= ∫                                                                                                  ( 2W m K⋅ )       (3) 

 
Deneysel çalışmalarda, son hatveden önceki üç hatve için basınç düşümü değeri ölçülmüştür [19]. 
Sayısal çalışmada, son hatveden önceki üç hatvenin başında ve sonunda iki akış kesiti belirlenmiştir 
ve kesit ortalamalı basınç değeri bu kesitlerden hesaplanmıştır. Basınç gradyenini ( dP dX ) 
hesaplamak için, kesitlerdeki bu basınç değerleri kullanılmıştır. 
 
Sürtünme faktörünün tahmini için son hatveden önceki üç hatve kullanılmıştır. Sürtünme faktörü 
aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.  
 

2

-

1
2

h
dP D
dXf

Vρ
=                (4) 

 
Burada ρ  yoğunluğu ve V hızı belirtmektedir.  
 
Colburn faktörü Kuppan [2] tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.  
 

1 3RePr
Nuj =                (5) 

 
Burada Re , Reynolds sayısını ve Pr ise Prandtl sayısını göstermektedir. Reynolds sayısı giriş hızı ve 
hidrolik çapa bağlıdır.  
 
Ayrıca ısı geçişi iyileştirme faktörü Colburn faktörü j ’nin sürtünme faktörü  f ’ye oranıdır.  
 
Sürekli rejimde sıkıştırılamaz Navier-Stokes eşitlikleri, enerji denklemi ve türbülans modeli 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği  tabanlı Ansys-Fluent yazılımı ile çözülmüştür. İkinci dereceden 
akıma karşı (Second order upwind) yöntemi taşınım terimlerinin ayrıklaştırmasında kullanılmıştır [20]. 
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Buna ek olarak, birleşik basınç ve hız çözümü için yarı-kapalı yöntem olan SIMPLE (Semi Implicit 
Method for pressure-linked equations) kullanılmıştır. Akışkanın termofiziksel özelikleri önceki deneysel 
çalışmadan alınmıştır [19]. Varsayılan yakınsattırma (under-relaxation) faktörleri (basınç 0.3, 
momentum 0.7, türbülans özelikleri 0.8 ve enerji 1.0) kullanılmıştır. Enerji eşitliği dışındaki bütün 
eşitlikler için yakınsama kriteri (convergence criteria) 10-6, enerji eşitliği için ise 10-8 değeri alınmıştır. 
Sayısal hesaplama için dört köşeli yapısal ağ kullanılmıştır. Ağdan bağımsızlık çalışması için Nusselt 
sayısı ve sürtünme faktörü birlikte hesaba katılmıştır. Ağ sayısına bağlı olarak Nusselt sayısı ve 
sürtünme faktörü hemen hemen sabit kaldığı zaman, sonuçların ağdan bağımsız olduğu kabul 
edilmiştir. Ağdan bağımsızlık çalışması tüm kanal tipleri ve türbülans modelleri için sadece yüksek 
Reynolds sayılarında yapılmıştır. Dalga eğim açısı 30° ve minimum kanal yüksekliği 5 mm olan dalga 
ucu yuvarlatılmış kanal-1’ de, Şekil 3’ te gösterildiği gibi ağ sayıları, 66240, 103500, 140940, 198720, 
207540, 264960 ve 293760 olan 7 ağ yoğunluğu SST türbülans modeli için kullanılmıştır. Kanal-1 için 
bulunan ağdan bağımsızlık sayısı 264960’ dır. Bu ağ sayısı değeri,  düşük Reynolds sayıları için de 
kullanılmıştır. Kanal-2 ve kanal-3 için de ağdan bağımsızlık sayıları sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’ de 
gösterilmektedir. Kanal-2 ve kanal-3 için de 7 ağ yoğunluğu kullanılmıştır. SST türbülans modelinin 
kanal-2 ve kanal-3 için ağdan bağımsızlık değerleri sırasıyla 192000 ve 259200 ağ sayılarıdır. Tablo 2’ 
de çalışmada kullanılan bütün türbülans modellerinin ağdan bağımsızlık sayıları gösterilmektedir. k-ω, 
SST ve geçiş SST türbülans modellerinde duvar fonksiyonu kullanılmamıştır ve laminer alt tabakayı 
( 5y + < ) çözümlemek için duvar kenarlarında daha sık ağ kullanılmıştır. Realize edilebilir k-ε modeli 
için duvar kenarlarında iyileştirilmiş duvar davranışı olarak bilinen bir duvar fonksiyonu kullanılmıştır.  
Realize edileblir k-ε modeli için iyileştirilmiş duvar davranışı kullanılmasına rağmen, yine de laminer alt 
tabakayı çözümlemek için duvar kenarlarına daha sık ağ uygulanmıştır. Bu yüzden laminer alt-
tabakayı çözümlemek için bütün kanal tiplerinde yüksek Reynolds sayıları ve tüm türbülans modelleri 
için duvara yakın bölgede 1y + =  yapan dört köşeli yapısal ağlar kullanımıştır. Her bir kanal tipi ve 
bütün türbülans modelleri için aynı ağ yapısı kullanıldığından, düşük Reynolds sayılı çözümlerde 

1y + <  kullanılmıştır. 
 

 

 

(a) (b) 
Şekil 3. Kanal-1 için SST türbülans modelinde (a) Nusselt sayısı, (b) Sürtünme faktörü’ nün aü 

sayısına bağlı değişimi 

 

 

 

(a) (b) 
Şekil 4. Kanal-2 için SST türbülans modelinde (a) Nusselt sayısı, (b) Sürtünme faktörü’ nün aü 

sayısına bağlı değişimi 
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(a) (b) 
Şekil 5. Kanal-3 için SST türbülans modelinde (a) Nusselt sayısı, (b) Sürtünme faktörü’ nün aü 

sayısına bağlı değişimi 

 
Table 2. Sayısal çözümün değişmediği ağ sayıları 

 
kanal no Realize 

edilebilir k-ε 
k-ω SST geçiş SST 

1 317952 471040 264960 317952 
2 230400 256000 192000 172800 
3 172800 268800 259200 264000 

 
 
 
 
4. Sonuçlar ve Tartışma  
 
RANS tabanlı türbülans modellerinin güvenilir sonuç verebilmesi için, türbülans viskozite oranının 
tersinin 1’ den çok küçük olmalıdır.  Üç kanal tipi ve dört türbülans modeli için maksimum türbülans 
viskozite oranının tersinin değerleri Tablo 3’ te gösterilmektedir. Tablo 3’ e göre, minimum Reynolds 
sayısı (Re 1983= ) kanal-1’ de görülmektedir. Bu Reynolds sayısı için SST ve geçiş SST türbülans 
modellerinde maksimum viskozite oranının tersi 0.0563’ tür. Reynolds sayısı düşük olmasına karşın, 
gerekli türbülans akışını sağlamak için maksimum türbülans viskozite oranı tersi mevcuttur.  Bu 
yüzden realize edilebilir k-ε, k-ω, SST ve geçiş SST olarak adlandırılan RANS tabanlı türbülans 
modelleri bu kanallar için kullanılabilir.     
 
Table 3.  Üç kanal tipi ve dört türbülans tipi için minimum ve maksimum Reynolds sayılarında 
maksimum türbülans viskozite oranının tersi 
 

kanal no min & maks Re Realize 
edilebilir k-ε 

k-ω SST geçiş SST 

1 1983 0.0520 0.0544 0.0563 0.0563 
6576 0.0069 0.0169 0.0169 0.0170 

2 2225 0.0165 0.0493 0.0536 0.0554 
7380 0.0067 0.0151 0.0153 0.0180 

3 3338 0.0101 0.0324 0.0334 0.0335 
11071 0.0077 0.0098 0.0100 0.0101 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 
 

Şekil 6. SST türbülans model için eksenel hız dağılımları                                                                      
(a) kanal-1 için, (b) kanal-2 için ve (c) kanal-3 için 

 
Şekil 6, aynı giriş hızı (6.79212 m/s) ve maksimum Reynolds sayıları için üç kanaldaki eksenel hız 
dağılımını göstermektedir. Şekil 6’ daki eksenel hız dağılımları SST türbülans modeli çözümlerinden 
elde ediilmiştir.  Hidrolik çapların farklı olmasından dolayı aynı giriş hızları kullanılmasına rağmen farklı 
maksimum Reynolds sayıları elde edilmiştir. Kanal-1, kanal-2 ve kanal-3 için maksimum Reynols 
sayıları sırasıyla Re 6576= , Re 7380= Re 11071=  alınmıştır. Kanal boyunca akışın geliştiği ve tüm 
kanal tipleri için son hatvelerde akış karakteristikleri aynı olduğu için son hatvelerde akışın geliştiği 
kabul edilmiştir. Bu çalışamada SST türbülans modeli için elde sonuçlar sunulmuştur. Diğer türbülans 
modelleri (realize edilebilir k-ε, k-ω ve geçiş SST) için sunulmamış ancak tüm türbülans modelleri için 
aynı akış karekteristikleri gözlemlenmiştir. Yine burada gösterilmeyen düşük Reynolds sayılarında 
eksenel hız dağılımlarına bakarak, akışın yüksek Reynolds sayılarına göre daha çabuk geliştiği 
gözlemlenmiştir. Dalga ucu yuvarlatılmış kanal-1 için eksenel hız değeri dalga ucu keskin kanallardan 
(kanal-2 ve kanal-3) daha düşük çıkmıştır. Dalgalı kanalın üst ve alt duvarlarına yakın bölgelerde  ters 
akış meydana gelmektedir. Artan Reynolds sayısı ile duvarlara yakın bölgelerdeki ters akış hızları da 
artmaktadır. Ana akıştaki ikincil akışın yoğunluğu artması ile ters akış bölgesinin büyüklüğü 
artmaktadır.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 
        

Şekil 7. SST türbülans modeli için akım çizgileri  
(a) kanal-1 için, (b) kanal-2 için ve (c) kanal-3 için 

 
Şekil 7’ de SST türbülans modeli için üç adet dalgalı kanaldaki akım çizgilerinin maksimum Reynolds 
sayısına göre değişimi gösterilmektedir. Son hatveden önceki iki hatvedeki akım çizgileri aynı şekil 
üzerinde gösterilmektedir. Boyutsuz akım fonksiyonu değerleri, alt duvarda bölgesinde “0”, üst 
duvarda bölgesinde “1” için akım çizgilerinin aralığı 0.0164 olmaktadır. Son hatveden önceki iki 
hatvede akış karektersitiği değişmediğinden akışın tam geliştiği kabul edilir (Şekil 6). Akış 
karakteristikleri taşınımla ısı geçişini etkilediğinden, kanal geometirisi tasarlanırken, taşınımla ısı 
geçişini gözönünde bulundurulmalıdır.Akış özelliklerinden birisi ters akış bölgesinin varlığıdır ve bu 
bölge duvarda kaymama sınır koşulundan kaynaklanmaktadır. Kanal-2’deki ters akış bölgesi akışta 
daha fazla karışım sağladığından, kanal-1 ve kanal-3’ e göre taşınımla ısı geçişini daha çok 
iyileştirmektedir. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 
 

Şekil 8. SST türbülans modeli için sıcaklık dağılımları  
(a) kanal-1 için, (b) kanal-2 için  ve  (c) kanal-3 için 

 
Üç farklı kanal için maksimum Reynolds sayısında SST türbülans modelinde hesaplanan sıcaklık 
dağılımı Şekil 8a-c’de gösterilmektedir. Duvarlardaki ısı akısı sebebiyle akış kanal içerisinde ilerledikçe 
sıcaklığı yavaş yavaş artmaktadır. Duvar yakınlarındaki ters akıştan dolayı duvardaki sıcak akışkan ile 
kanal merkezindeki soğuk akışkan karışmaktadır. Bu da  duvar yakınlarında yüksek sıcaklık gradyeni 
oluşmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı duvarlardan akışkana doğru olan taşınımla ısı geçişi 
artmaktadır. Dalgalı yüzey boyunca  ters akış bölgesinde oluşan akış karışımı  Reynolds sayısıyla 
arttığından, taşınımla ısı geçişi atmaktadır. 
 
Üç kanal geometrisi için tam gelişmiş akış halinde deneysel Nusselt sayılarının Reynolds sayılarına 
göre değişimi Şekil 9a’ da verilmektedir. Deneysel ve sayısal Nusselt sayılarının değişimi kanal-1 için 
Şekil 9b’ de, kanal-2 için Şekil 9c’ de ve kanal-3 için Şekil 9d’ de gösterilmektedir. Nusselt sayısı, 
Reynolds sayısı ve kanalın geometrik özelliklerinin bir fonksiyonudur. Artan Reynolds sayıları ile 
akıştaki düzensizlikler artar ve akış daha da türbülanslı hale gelir. Bu nedenle her üç kanal için 
Reynolds sayısı Nusselt sayısı ile artmaktadır. Reynolds sayısına bağlı olarak Nusselt sayısındaki en 
büyük artış dalga ucu yuvarlatılmış kanal-1 için belirlenmiştir. Maksimum Nusset sayısına 6270 
Reynolds sayısında erişilmiştir. Azalan minimum kanal yüksekliği ile taşınımla ısı geçişi artmaktadır.  
Kanal-3’ ten elde edilen Nusselt sayısı kanal 2’ den elde edilen Nusselt sayısından daha düşüktür. 
Çünkü, minimum kanal yüksekliğinin küçülmesi duvar kenarlarındandaki ters akış bölgesini ve akış 
girdaplarını artırır (Şekil 7b). Dalga ucu yuvarlatılmış kanal, dalga ucu keskin kanala göre daha az akış 
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girdabı oluşturduğunan dolayı aynı minimum kanal yüksekliği için dalga ucu keskin kanaldaki Nusselt 
sayısı daha yüksektir. Kanal-1 için, 4434 – 6576 Reynolds sayısı aralığında, SST ve k-ω türbülans 
modelleri uygun sonuçlar vermektedir. Düşük Reynolds sayılarında, SST ve k-ω türbülans modelleri 
için Nusselt sayıları deneysel sonuçlardan uzaktır. Kanal-1 için geçiş SST türbülans modeli ile 
hesaplanan Nusselt sayısını deneysel verilerden daha büyük çıkmıştır. Kanal-1 için en çok hata 
realize edilebilir k-ε türbülans modelinden alınmıştır. Kanal-2 için en iyi yaklaşık çözüm Re=5887 
değerinden sonra SST türbülans modelinden alınmıştır. k-ω türbülans modeli ile yapılan çözümlemede 
Nusselt sayıları deneysel sonuçlardan daha düşük çıkmaktadır. Kanal-2 için, geçiş SST ve realize 
edilebilir k-ε türbülans modelleri aynı sonuçları vermekte ve bu sonuçlar genellikle deneysel 
sonuçlardan yüksek çıkmaktadır. Kanal 3 için, özellikle yüksek Reynolds sayılarında, SST türbülans 
model sağlıklı sonuçlar verirken, düşük Reynolds sayılarında ise SST türbülans model sonuçları 
deneysel sonuçlara çok yaklaşmamaktadır. Kanal-3 için k-ω türbülans modeli ile elde edilen Nusselt 
sayıları  deneysel sonuçlardan küçük çıkmaktadır. Geçiş SST türbülans modeli ile elde edilen Nusselt 
sayıları Re=6676 değerinden sonra uygun çıkmıştır. Realize edilebilir k-ε türbülans modeli ile geçiş 
SST türbülans modelinden elde edilen Nusselt sayısı eğrilerinin eğimi aynıdır, fakat realize edilebilir k-
ε türbülans modeli sonuçları geçiş SST türbülans modeli sonuçlarından daha yüksektir. 
 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
 

Şekil 9. Nusselt sayılarının Reynolds sayılarına göre değişimi 
(a) üç kanal için deneysel çalışma, (b) kanal-1 için sayısal ve deneysel çalışma 

 (c) kanal-2 için sayısal ve deneysel çalışma, (d) kanal-3 için sayısal ve deneysel çalışma 
 
Üç kanal geometrisi için tam gelişmiş akış halinde deneysel sürtünme faktörlerinin Reynolds sayılarına 
göre değişimi Şekil 10a’ da verilmektedir. Deneysel ve sayısal sürtünme faktörlerinin değişimi kanal-1 
için Şekil 10b’ de, kanal-2 için Şekil 10c’ de ve kanal-3 için Şekil 10d’ de gösterilmektedir. Sürtünme 
faktörü tüm kanallar için Reynolds sayısı ile artmaktadır (Şekil 10a). Sürtünme faktörü artan kanal 
yüksekliği ile artmaktadır. Kanal-1’ de minimum, kanal-3’ de maksim sürtünme faktörleri belirlenmiştir. 
Aynı minimum kanal yüksekliği için ( min 5mmH = ), dalga ucu keskin kanal dalga ucu yuvarlatılmış 
dalga kanala göre daha yüksek sürtünme faktörüne sahiptir. Kanal-1 için, SST türbülans modeli ile 
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hesaplanan sürtünme faktörü özellikle Re=4434 değerinden sonra deneysel sonuçlara yaklaşmıştır.  
Yine kanal-1 için, k-ω ve geçiş SST modelleri kabul edilebilir sonuçlar verirken, realize edilebilir k-ε 
türbülans modeli ile hesaplanan sürtünme faktörü deneysel sonuçlardan uzaktır. Kanal 2’ de, SST ve 
k-ω türbülans modelleri deneysel verilerden büyük, SST ve realize edilebilir k-ε türbülans modelleri ise 
küçük sonuçlar vermiştir. Kanal-3 için, SST ve k-ω türbülans modelleri kabul edilebilir sonuçlar 
verirken, SST ve k-ω türbülans modelleri azda olsa deneysel sonuçlara göre sırası ile hem büyük hem 
de küçük sonuçlar vermektedir. Yüksek Reynolds sayılarında geçiş SST türbülans modeli sonuçları 
deneysel verilere çok yakındır, ancak düşük Reynolds sayılarında hata artmaktadır.  
 
Realize edilebilir k-ε türbülans modeli yüksek Reynolds sayılarında uygun sonuçlar verirken, düşük 
Reynolds sayılarında daha yüksek sonuçlar vermekedir. 
 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
 

Şekil 10. Sürtünme faktörlerinin Reynolds sayılarına göre değişimi 
(a) üç kanal için deneysel çalışma, (b) kanal-1 için sayısal ve deneysel çalışma  

(c) kanal-2 için sayısal ve deneysel çalışma, (d) kanal-3 için sayısal ve deneysel çalışma 
 
Colburn faktörü taşınımla ısı geçişini hesaplamak için kullanılan boyutsuz bir denklemdir. Üç kanal 
geometrisi için tam gelişmiş akış halinde deneysel Colburn faktörlerinin Reynolds sayılarına göre 
değişimi Şekil 11a’ da verilmektedir. Deneysel ve sayısal Colburn faktörlerinin değişimi kanal-1 için 
Şekil 11b’ de, kanal-2 için Şekil 11c’ de ve kanal-3 için Şekil 11d’ de gösterilmektedir. Colburn 
faktörünü Reynolds sayısı ile azalmaktadır (Şekil 11a). Colburn faktörü kanal yüksekliği azalması ile 
birlikte artmaktadır. Aynı minimum kanal yüksekliği için ( min 5mmH = ) Colburn faktörü, Re 5000< ’ de 
dalga ucu yuvarlatılmış kanalda dalga ucu keskin kanala göre daha küçük çıkmatadır. Kanal-1 için, 
SST ve k-ω türbülans modelleri benzer sonuçlar vermektedir. Bu sonuçlar özellikle yüksek Reynolds 
sayılarında deneysel sonuçlarla uyumludur. Ayrıca, geçiş SST türbülans modeli sonuçları deneysel 
sonuçlara yakındır. Kanal-1 için, realize edilebilir k-ε türbülans modeli deneysel sonuçlardan çok 
sapma göstermiştir. Kanal-2 ve kanal-3 için, SST türbülans modelinin Colburn faktörü sonuçları 
yüksek Reynolds sayılarında deneysel sonuçlara yakın çıkmıştır. Kanal-1 ve kanal-2 için, k-ω 
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türbülans modeli, Colburn faktörü deneysel sonuçlara göre daha küçük çıkmaktadır. 
4450 Re 7380≤ ≤  Reynolds sayısı aralığında, kanal-1 için, geçiş SST ve realize edilebilir k-ε 
türbülans modelleri benzer sonuçlar verirken düşük Reynolds sayılarında geçiş SST türbülans modeli 
realize edilebilir türbülans modeline göre daha uygun sonuçlar vermektedir. Kanal-3 için, Reynolds 
sayısı 7646 değerinden sonra geçiş SST ve realize edilebilir türbülans modelleri deneysel sonuçlara 
yakın sonuçlar vermektedir. Düşük Reynolds sayılarında, kanal-3 için, realize edilebilir k-ε türbülans 
modeli için Colburn faktörü, geçiş SST türbülans modeline göre daha iyi sonuçlar vermektedir. 
  

 
 

(a) (b) 

  

(c) (d) 
 

Şekil 11. Colburn faktörlerinin Reynolds sayılarına göre değişimi 
(a) üç kanal için deneysel çalışma, (b) kanal-1 için sayısal ve deneysel çalışma 

(c) kanal-2 için sayısal ve deneysel çalışma, (d) kanal-3 için sayısal ve deneysel çalışma 
 

Dalgalı yüzeyli kanalların tasarımında, taşınımla ısı geçişi ve basınç düşümü birlikte 
değerlendirilmelidir. Bu nedenle Colburn faktörünün ( j ) sürtünme faktörüne  ( f ) oranı olan ısı geçişi 
iyileştirme faktörü adıyla yeni bir parametre türetilmiştir. Isı geçişi iyileştirme faktörü yüksek olduğu 
zaman, taşınımla olan ısı geçişi yüksek olurken sürtünme faktörü düşük olmaktadır. Bu da yüksek ısı 
geçişi ve düşük işletme maliyetlerini işaret etmektedir. Üç kanal geometrisi için tam gelişmiş akış 
halinde deneysel ısı geçişi iyileştirme faktörlerinin Reynolds sayılarına göre değişimi Şekil 12a’ da 
verilmektedir. Deneysel ve sayısal ısı geçişi iyileştirme faktörlerinin değişimi kanal-1 için Şekil 11b’ de, 
kanal-2 için Şekil 11c’ de ve kanal-3 için Şekil 11d’ de gösterilmektedir. Aynı minimum kanal yüksekliği  
( min 5mmH = ) için, dalga ucu yuvarlatılmış kanalın ısı geçişi iyileştirme faktörü dalga ucu keskin 
kanaldan yaklaşık olarak % 100 daha fazla çıkmıştır. Dalga ucu yuvarlatılmış kanalda, daha düşük 
minimum kanal yüksekliği daha yüksek ısı geçişi iyileştirme faktörü vermektedir. Kanal-1 için SST, k-ω 
ve geçiş SST türbülans modelleri özellikle yüksek Reynolds sayılarında ( 4857 Re 6576≤ ≤ ) deneysel 
sonuçlara yakın sonuçlar vermektedir. Bunlara ilaveten, SST, k-ω ve geçiş SST türbülans modelleri, 
düşük Reynolds sayıları için uygun sonuçlar vermektedir. Kanal-1 için, realize edilebilir k-ε türbülans 
modeli deneysel sonuçlardan daha küçük ısı geçişi iyileştirme faktörü vermektedir. Kanal-1 için (Şekil 
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12b) yapılan yorumlar kanal-2 (Şekil 12c) için de geçerlidir. Kanal-1 ve kanal-2 için, realize edilebilir k-
ε türbülans modelinin sürtünme faktörü sonuçları deneysel sonuçlara göre yüksek çıktığından dolayı 
(Şekil 10c,d), realize edilebilir k-ε türbülans modelinin ısı geçişi iyileştirme faktörü deneysel sonuçlara 
göre düşük çıkmaktadır. Kanal-3 için, yüksek Reynolds sayılarında, dört türbülans modeli de uygun 
vermektedir. Fakat düşük Reynolds sayılarında deneysel sonuçlardan uzaklaşmıştır. 
    

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
 

Şekil 12. Isı geçişi iyileştirme faktörlerinin Reynolds sayılarına göre değişimi 
(a) üç kanal için deneysel çalışma, (b) kanal-1 için sayısal ve deneysel çalışma 

(c) kanal-2 için sayısal ve deneysel çalışma, (d) kanal-3 için sayısal ve deneysel çalışma 
 
 
 
 
5. Sonuçlar 
 
Dalgalı yüzeyli kanallar, gerek ısı geçişi alanını gerekse girdap hareketlerini artırdığı için taşınımla ısı 
geçişini iyileştirmektedir. Bundan dolayı az yer işgal eden ısı geçişi sağlayan cihazların tasarımında  
ve özellikle kompakt ısı değiştiricilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sunulan çalışmada, dalgalı 
yüzeyli kanallarda taşınımla ısı geçişi ve basınç düşümünü hesaplamaları, yaygın kullanılan sayısal 
yazılım programıyla yapılmıştır. Sayısal hesaplamalar, sonlu hacimler yöntemi ile çözüm yapan, 
ANSYS-Fluent [20] Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yazılımı ile yapılmıştır. Türbülans modellemede, 
RANS tabanlı realize edilebilir k-ε, k-ω, SST ve geçiş SST türbülans modelleri kullanılmıştır. Minimum 
dalga yüksekliğinin ve dalga tiplerinin ısı geçişi ve sürtünme faktörü üzerindeki etkilerini incelemek için 
üç kanal kullanılmıştır. Sonuçlar aşağıda verilmektedir; 
 

• Nusselt sayısı, minimum kanal yüksekliğine bağlıdır. Minimum kanal yüksekliğinin artmasıyla 
Nusselt sayısı azalmaktadır 
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• Aynı minimum kanal yüksekliğinde, dalga ucu keskin kanalda elde edilen Nusselt sayısı dalga 
ucu yuvarlatılmış kanaldan elde edilen Nusselt sayısından daha yüksektir.     

• Reynolds sayısının artmasıyla Nusselt sayısı ve sürtünme faktörü değerleri artmakta iken 
Colburn faktörü ve ısı geçişi iyileştirme faktörü azalmaktadır. 

• Sürtünme faktörü artan minimum kanal yüksekliği ile azalmaktadır. Minimum sürtünme faktörü 
dalga ucu yuvarlatılmış kanalda oluşmaktadır.  

• Colburn faktörü artan minimum kanal yüksekliği ile azalmaktadır. Dalga ucu keskin kanalda 
elde edilen Colburn faktörü Re 5000<  değeri için dalga ucu yuvarlatılmış kanalda elde edilen 
Colburn faktöründen büyük çıkmaktadır. 

• Minimum kanal yüksekliğinin artmasıyla ısı geçişi iyileştirme faktörü artmaktadır. Dalga ucu 
yuvarlatılmış kanalın ısı geçişi iyileştirme faktörü dalga ucu keskin kanaldan daha yüksek 
çıkmaktadır. 

• RANS tabanlı türbülans modellerinden (SST, k-ω, geçiş SST, realize edilebilir k-ε) elde edilen 
maksimum türbülans viskozite oranını tersi olan değerleri, 2000-11000 Reynolds sayısı aralığı 
için dalgalı yüzeyli kanalların doğru şekilde sayısal olarak modelliyebilmek için yeterince 
küçüktür.  

• Deneysel sonuçlar ile en iyi uyum, SST türbülans model ile yapılan çözümleme ile 
sağlanırken, en az uyum ise realize edilebilir k-ε türbülans modelinden elde edilmiştir. k-ω ve 
geçiş SST türbülans modellerinin toplam doğrulukları kabul edilebilir düzeydedir. 

• Genel olarak türbülans modelleri, yüksek Reynolds sayıları için düşük Reynolds sayılarına 
göre daha doğru sonuçlar vermektedir. 
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DİZİN (TERMİNOLOJİ) 
  

hD  hidrolik çap, m  
f  sürtünme faktörü 
H  kanal yüksekliği, m  
h  hatve ortalamalı ısı transfer katsayısı, 2W m K⋅  

xh  eksenel yerel ısı transfer katsayısı, 2W m K⋅  
j  Colburn fakörü 
k  Isıl iletkenlik, W m K⋅ ; türbülans kinetik enerjisi, 2 2m s  
L  uzunluk, m  
Nu  Nusselt sayısı 
P  basınç, Pa  
Pr  Prandtl sayısı 
Re  Reynolds sayısı 
S  hatvenin eksenel uzunluğu, m  
T  sıcaklık, K  
V  ortalama hız, m s  
X  eksenel koordinat, m  
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x   global koordinat 
y +  boyutsuz duvar uzunluğu 
 
Yunanca simgeler 
ε  k ’ nın Yayılma oranı , 2 3m s  
θ  Dakga eğim açısı ° 
ρ  yoğunluk, 3kg m  
ω  Spesifik yayılma oranı, 2 3m s  
  
İndis 
maks  maksimum 
min  minimum 
w  duvar 
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PANJUR KANATLI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNİN 
PERFORMANSININ DENEYSEL VE HESAPLAMALI 

AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YAKLAŞIMI İLE İNCELENMESİ 
 
 

Abdulkerim OKBAZ 
Hüseyin ONBAŞIOĞLU 
A. Bahadır Olcay 
Ali PINARBAŞI 
 
ÖZET 
 
 
Bu çalışmada faklı panjur açılarında ve Reynolds sayılarında panjurlu-kanatlı ısı değiştiricilerinin ısı 
transferi ve basınç düşüşü karakteristikleri deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneylerde akış 
yapısını incelemek için kapalı döngü bir su tünelinde boya ile akış görselleştirme yöntemi 
kullanılmıştır. Panjurlu kanatlı ısı değiştiricilerinin ısıl ve hidrolik karakteristiklerini farklı panjur 
açılarında ve çalışma şartlarında incelemek için sayısal çalışmalar ANSYS Fluent yazılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, sıcaklık eş düzey eğrileri, akım çizgileri, sürtünme faktörü f, Colburn j 
faktörü ve bunların oranı olan j/f olarak sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, en yüksek ısıl-hidrolik 
performansa, panjur açısının 20° olduğu durumda ulaşıldığını göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: basınç düşüşü, ısı değiştiricisi, ısı transferi, panjur kanat, taşınımla ısı transferi 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
In this study, heat transfer and pressure drop characteristics of louvered-fin heat exchangers for 
various louver angles and Reynolds numbers were investigated experimentally and numerically. In the 
experiments, a flow visualization method via dye injection in a closed-loop horizontal water tunnel was 
used to examine the flow structure. Numerical studies were carried out with ANSYS Fluent software to 
investigate the thermal and hydraulic characteristics of louvered fin heat exchangers for different 
louver angles and operating conditions. The results are presented as temperature contours, 
streamlines, friction factor f , Colburn J factor and goodness factor j/f . According to the obtained 
results, when the louver angle is 20 °, the thermal-hydraulic performance is the highest. 
 
Key Words: convection heat transfer, heat exchanger, heat transfer, louver fin, pressure drop 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Isı değiştiricilerinde ısıl direncin (%85 veya daha fazla) en çok olduğu kısım ısının hava akışkanı ile 
değiştirildiği yerdedir [4]. Isı değiştiricilerinde yüksek kompaktlık özelliği istendiğinde karmaşık kesintili 
kanat yapıları kullanılmaktadır. Zira bu tür kanatlar kalın sınır tabaka oluşumunu engellemekte ve 
akışta kararsızlıklar oluşturmaktadır. Panjurlu kanatlar sıklıkla hava koşullandırma cihazlarında, ısı 
pompalarında, araç radyatörlerinde ve soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu kanat tipi gelen 
akışa açılı olarak yerleştirilmiş bir dizi düz plakalardan (panjurlardan) oluşmaktadır. Düşük Reynolds 
sayılarında kalın sınır tabaka panjurlar arasındaki akışkan geçişini engellemekte ve akışı düz 
doğrultuda akmaya zorlamaktadır. Reynolds sayısı arttıkça sınır tabakası incelmekte ve böylece akış 
panjurların doğrultusuna yönelerek akış yolunu genişletmektedir. Meydana gelen bu akış olaylarının 

Investigation of Louvered Fin Heat Exchangers Performance via Experimental and Computational Fluid Dynamics 
Approach 

 Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu 



  _____________________ 980  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

ısı transferinde artış sağladığı bilinmektedir. Ancak, akış yolu genişledikçe sürtünmeden kaynaklı 
basınç düşüşü de artış göstermektedir. Basınç düşüşü ısı değiştiricilerinde gerekli fan gücünü artırdığı 
için istenmeyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanatlar üzerindeki panjurların performansı 
akış yapısı açısından değerlendirildiğinde akışın panjurları takip edebilme yeteneği “akış kalitesi” 
olarak adlandırılır [4]. Tek bir panjur boyunca gerçekleşen ısı transferi temelde iki etmene bağlıdır. Bu 
etmenlerden birincisi panjurun etrafındaki akış alanıdır. Akış alanı panjur yüzeyi boyunca sınır 
tabakanın gelişimini belirler. İkinci etmen ise panjur yüzeyi ile akışkan arasındaki ısı transfer 
potansiyelini belirleyen ısıl alandır. Reynolds sayısından sonra ise akış kalitesi büyük miktarda panjur 
geometrisine bağlıdır. Kesintili yüzeyler ısıl sınır tabakayı yeniden başlatır. Ortalama sınır tabaka 
kalınlığı kısa levhalar için uzun levhalara göre daha ince olduğundan ortalama ısı transferi katsayısı 
kesintili yüzeylerde sürekli yüzeylere göre daha yüksek olmaktadır. Ayrıca bazı kritik Reynolds 
sayılarının üzerindeki akışlarda, kesintili yüzeyler ısı transferini artırabilecek girdap kopmaları 
oluşturmaktadır. Literatürdeki panjurlu kanatlı ısı değiştiricileri ile ilgili yapılmış çalışmalara ilişkin bazı 
örnekler aşağıda sunulmuştur. 
 
Wang ve ark. [2] yuvarlak borulu ve panjur tipi kanatlı ısı değiştiricilerinde genel ısı transferi ve 
sürtünme direnci ile ilgili korelasyonlar elde etmişlerdir. Korelasyonları türetmek için panjur adımı, 
panjur yüksekliği, uzunlamasına boru uzunluğu, yanlamasına boru adımı, boru çapı, kanat adımı gibi 
farklı geometrik parametreleri içeren 49 farklı panjurlu kanatlı-borulu ısı değiştiricisi örneği 
kullanmışlardır. Zhang ve Tafti [3] çoklu panjurlu-kanatlı ısı değiştiricilerinde gerçekleşen iki farklı ısıl 
art izi girişimi olayını sınıflandırmışlardır. Buna göre kanat arası (Inter-fin) girişimi panjurların komşu 
satırları arasında meydana gelmekte; yüksek akış verimlerinde ve akış panjur doğrultusundayken 
baskın olmaktadır. Kanat içi (Intra-fin) girişimi ise aynı kanat ya da satırın bir sonraki panjurunda veya 
kanadında ortaya çıkmakta; düşük akış verimlerinde veya akış kanal doğrultusunda olduğunda 
gerçekleşmektedir. Isı transfer kapasitesindeki artış düşük adım oranlarında daha yüksektir. Isı 
transfer katsayısının belirlenmesinde kullanılan deneysel yöntemlerin yüksek akış verimlerinde büyük 
hatalara neden olmazken düşük akış verimlerinde %100’e varan hatalara neden olabildiğini 
belirtmişlerdir. Kim ve Bullard [5] çoklu panjurlu-kanatlı ve düz plaka kanatlı-borulu ısı değiştiricilerinin 
hava tarafı ısı transferi ve basınç düşüşü karakteristiklerinin araştırıldığı deneysel bir çalışma 
gerçekleştirmişlerdir. Deneylerde 45 farklı ısı değiştiricisi kullanılmış, panjur açısı 15-29° arasında, 
hava tarafı Reynolds sayısı 100-600 arasında değiştirilmiş, kanat adımı 1.0, 1.2 ve 1.4 mm, akış 
derinliği 16, 20 ve 24 mm olarak alınmış ve boru içi su debisi 0.32 m3/s olarak sabit tutulmuştur. Hava 
tarafı ısıl performansı karşıt akış ve akışkanların karışmadığı kabulü ile NTU etkinlik yöntemini 
kullanarak analiz etmişlerdir. Farklı geometrik yapıdaki ısı değiştiricilerindeki ısı transfer katsayısı ve 
basınç düşüşü performansları Colburn j-faktörü ve sürtünme faktörü f olarak panjur adımına göre 
tanımlı farklı Reynolds sayıları için rapor edilmiştir. Panjur açısının ısı transferine etkisi akış 
derinliğine, kanat yerleşimine ve Reynolds sayısına göre farklılıklar göstermiştir, ancak kanat 
yerleşiminin etkisi diğer parametrelere kıyasla küçük olmuştur. Basınç düşüşü panjur açısı ve akış 
derinliği ile artmakta, kanat adımının artması ile azalmaktadır. Kanat yerleşiminin basınç düşüşüne 
etkisi kanat açının artması ile düşmüştür. DeJong ve Jacobi [6] panjurdan panjura gerçekleşen kütle 
transferi verilerini (ısı ve kütle transferi benzeşimi kullanarak) Reynolds sayısının 130’dan 1400’e 
kadar olan değerleri için elde etmişlerdir. Kütle transferi için naftalin süblimleşme tekniğini 
kullanmışlardır. Basınç düşüşü verileri düşük hızlı rüzgâr tünelinde elde edilmiş, ısı değiştiricisi 
içerisindeki yerel akış yapıları da su kanalında boya ile görselleştirme yöntemi kullanılarak 
görselleştirilmiştir. Girdap kopma olayının ısı transferi iyileştirmesine olan etkisi üzerine ayrıntılı 
araştırma yapmışlardır. Girdap kopmasının panjurlu kanat dizileri üzerinde daha az etkili olduğu 
bulunmuştur. Dejong ve Jacobi [7] sınır duvarlarının akış üzerine ve panjur kanat dizilerindeki ısı 
transferine etkisini naftalin süblimleşme tekniği ve akış görselleştirme ile deneysel olarak 
araştırmışlardır. Kütle transferi ve ısı transferi benzeşimi ile, naftalin kaplanmış yüzeydeki süblimleşen 
naftalin miktarı ısı transferi hesabında kullanılmıştır. Cidar yakınındaki akış karakteristiklerinin ısı 
transferi üzerinde olumsuz etkileri olmuştur.  Büyük ayrılma bölgeleri düşük Reynolds sayılarında ısı 
transferinde düşüşe neden olurken (sınır cidarlarından uzaktaki panjurlarla karşılaştırıldığıda), yüksek 
Reynolds sayılarında akış kararsızlıkları ısı transferinde artışa neden olmuştur. Lyman ve ark. [4] 
panjurlu kanatların kompakt ısı değiştiricilerinin basınç düşüşünde önemli bir artışa neden olmadan ısı 
transferi performansını artırmak için etkili bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir. Deneylerini birçok 
sayıda büyük ölçekli panjur modellerinde, farklı panjur adımları ve panjur açıları için bir dizi farklı 
Reynolds sayısı değerlerinde gerçekleştirmişlerdir. Yapmış oldukları çalışmada, akış sıcaklığı ve 
adyabatik cidar sıcaklığı gibi farklı referans sıcaklıklarını kullanarak panjurdaki ısı transfer katsayısını 
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belirlemek için bir yöntem sunmuşlardır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre belirli bir panjuru 
çevreleyen ısıl alan panjurdan gerçekleşen ısı transferi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Perrotin ve 
Clodic [8] tek sıra borulu araç yoğuşturucusu için elde ettikleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
(HAD) sonuçlarını literatürdeki farklı kanat tasarımı ve akış şartlarını kapsayan korelasyonlarla ve 
deneysel sonuçlarla karşılaştırmışlardır. Üniform ve sabit kanat sıcaklığı şartlarında yapılan iki boyutlu 
analizler sonucunda çok abartılı ısı transfer katsayısı sonuçları (%80 daha fazla) elde edilmiştir. 
Borunun etkilerini, taşınım ve kanatlardaki iletimle gerçekleşen bileşik ısı transferini de dikkate alarak 
yaptıkları üç boyutlu hesaplamaların sonuçları ise deneysel verilerle daha uyumlu (%13 daha fazla) 
değerler vermiştir. Ancak, HAD sonuçları ile deneysel sonuçlar arasında bazı farklılıklar olsa da HAD 
sonuçlarının eğilimi akış alanındaki yerel bölgelerin akış fiziği hakkında daha iyi bilgi edinme açısından 
kompakt ısı değiştiricileri için deneysel sonuçlarla karşılaştırılabilecek yapıdadır. Ayrıca daha gerçekçi 
kanat verimleri ve daha düşük eleman boyutları ile yapılan hesaplamalarla daha az farka sahip 
sonuçların elde edilebileceği belirtilmiş, bunun ise daha fazla hesaplama süresine yol açacağı 
vurgulanmıştır. Hsieh ve Jang [9] art arda artırılan ya da azaltılan panjur açılarının ısı transferine ve 
akış yapısına etkilerini üç boyutlu sayısal analiz yaparak araştırmışlardır. Mevcut sonuçlar göstermiştir 
ki ısı değiştiricilerine uygulanan art arda değişken açılı panjur yerleşimi ısı transfer performansını 
artırmaktadır. Huisseune ve ark. [10] akış görselleştirme çalışmalarını altı kat büyütülmüş panjurlu 
kanatlı ve dairesel borulu ısı değiştiricisi modelinde bir su kanalında gerçekleştirmişlerdir. Düşük 
Reynolds sayılarında akım yolları boru yüzeyini takip ederken yüksek Reynolds sayılarında boruların 
ön kısmında at nalı girdapları oluşmuştur. Bunun sonucunda oluşan iki adet akım yönündeki girdap 
uzantıları aşağı akım panjurları tarafından bozulmuştur. Bu bozulma özellikle yüksek Reynolds 
sayılarında ve görece küçük kanat adımları ve panjur açılarında daha çok olmuştur. Reynolds 
sayısının yanında, kanat aralığı da at nalı girdabı gelişimini etkilemektedir; kanat aralığı arttıkça daha 
büyük ve daha güçlü at nalı girdapları oluşmuştur. Bu göstermiştir ki kanat aralığı azaldıkça mekanik 
blokajdan ve sürtünmeden kaynaklı girdapsal hareket yok oluşu artmıştır. Ayrıca ikinci boru dizisindeki 
girdap şiddeti ve dönüm sayısı birinci boru dizisinden daha fazladır.  Vaisi ve ark. [11] kompakt ısı 
değiştiricilerinde panjurlu kanatların üzerindeki akışın hava tarafı ısı transferi ve basınç düşüşü 
karakteristiklerini deneysel olarak araştırmışlardır. Panjurlu kanatların simetrik yerleşimi asimetrik 
yerleşime göre kıyaslandığında ısı transferi performansında %9.3 artış ve basınç düşüşünde ise 
%18.2 azalış olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, sabit bir ısı transferi ve basınç düşüşü için kanat 
yüksekliğinde kanatların simetrik yerleştirildiği durumda %17.6 düşüş olurken ısı değiştiricisinin toplam 
boyutunda ve maliyetinde kayda değer bir düşüş gerçekleşmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki panjurun ısı 
transferi ve basınç düşüşüne etkisinde en önemli parametre panjurların yerleşimidir. Başka bir ifadeyle 
panjurlu kanatların panjur açısı, panjur yüksekliği ve panjur adımı gibi ana yapısında hiçbir değişiklik 
yapmadan ısı transferi ve basınç düşüşü karakteristikleri boru sıraları üzerindeki panjurların yerleşimi 
değiştirilerek iyileştirilebilmektedir. Okbaz ve ark. [12] panjur kanatlı ısı değiştiricilerinin deneysel 
modelleri tasarlanırken gerçek ölçekli ısı değiştiricilerinde meydana gelen akış yapısını simule 
edebilmek için gerekli panjurlu kanat sıra sayısının belirlenmesi amacıyla sayısal bir çalışma 
gerçekleştirmişlerdir. Panjurlu kanat sıra sayısının 10’dan az olması durumunda akışın periyodik 
özellik göstermediğini, yerel olarak kanal doğrultulu akış yapılarının oluştuğunu ve kenar etkilerinin 
fazla olduğunu belirtmişlerdir. Okbaz ve ark. [13] panjur kanatlı-borulu ısı değiştiricilerinde ısı transferi 
ve basınç düşüşü karakteristiklerini farklı panjur uzunlukları ve panjur açıları için sayısal olarak 
araştırmışlardır. Okbaz ve ark. [14] kanat adımının farklı panjur açılarında ve Reynolds sayılarında ısı 
transferi ve basınç düşüşü üzerine etkilerini Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yaklaşımı ile 
araştırmışlardır.  
 
Yapılan literatür taramasında panjurlu kanatlı ısı değiştiricilerinin ısı transferi ve basınç düşüşü ile ilgili 
karakteristik özelliklerini inceleyen çalışmalar ortaya konmuştur. Farklı çalışma koşullarında ve 
geometrik tapılarda farklı panjur açıları daha iyi performans göstermiştir. Özellikle kanat adımları 
panjur açısının ısı transferi üzerine etkisini büyük miktarda etkilemektedir. Bu çalışmada ise, farklı 
panjur açılarının ısıl ve hidrolik performansı hesaplamalı akışkanlar dinamiği yaklaşımı ile incelenmiş, 
elde edilen performansı en yüksek tasarım için bir su tünelinde akış görselleştirme çalışması yapılmış 
ve akış verimleri hesaplanmıştır.  
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2. DENEYSEL VE SAYISAL YÖNTEM 
 
2.1. Deneysel Yöntem 
 
Deneyler akrilik malzemeden imal edilmiş kapalı sistem su tünelinde boya akıtma yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Su akışı frekans kontrollü bir pompa vasıtasıyla sağlanmıştır. Tünelin test bölümü 
modelin yerleştirilebilmesi için üst bölümü açılır–kapanır şekilde 15.24 cm x 5.24 cm boyutlarında imal 
edilmiştir. Deneysel çalışmada gerçek ısı değiştiricisinin 10 kat ölçekli büyütülmüş modeli 
kullanılmıştır. Akış görselleştirme deneylerinde kullanılan model saydam bir polimerden stereolitografi 
yöntemi ile imal edilmiştir. Deneylerde gerçek boyutlardaki panjurlu kanatlı ısı değiştiricisinde olan akış 
olaylarını simule etmek için 10 adet panjur sıralı model kullanılmıştır.  Akış görselleştirmede kullanılan 
boya, kanalın merkezinden ilk panjurun 1.5 cm yukarı akım yönünden akıtılmıştır.  
 
Belirli Reynolds sayılarıyla çekilen fotoğraflar, akış verimliliği değerlerini elde etmek için Adobe 
PhotoShop fotoğraf editörü yazılımı kullanılarak işlenmiştir. Akış verimliliği, panjurun akışı ne kadar 
yönlendirildiğinin bir ölçüsüdür ve Sahnoun ve Webb (1992) tarafından Denklem 1 ile belirtilmiştir; 
 

d
nη=                         (1) 

 
Şekil 1: Akış verimliliğinin tanımı 

 
 

Tablo 1 : Akış görselleştirme deneyinde kullanılan modelin ölçüleri 
 

Kanat adımı 
F(mm) 

Panjur adımı 
H (mm) 

F/H Kanat kalınlığı 
tf (mm) 

Panjur açısı 
β (derece) 

20 16 1,25 1.5 20 
 
2.2. Sayısal Yöntem 
 
Bu çalışmada 3 boyutlu akış hacmini ve ısı transferini çözmek için FLUENT 16 paket yazılımı 
kullanılmıştır. Ağ oluşturma sırasında ağ yapılarının kalitesi dikkate alınmıştır. Bütün durumlar için 
sonuçların ağ sayısından bağımsızlığı kontrol edilmiştir. Sonuçların ağ yapısından bağımsızlığını 
kontrol etmek için Colburn faktörü j ve boyutsuz sürtünme faktörü f sonuçları dikkate alınmış, farklı ağ 
sayılarındaki sonuçlar arasında %1‘lik fark elde edilinceye kadar ağ sayıları değiştirilmiştir. 
 
Sayısal çözümleme yapılırken akış sürekli kabul edilmiş bazı panjur açıları ve akış hızlarında laminer 
çözüm yapılırken bazılarında ise türbülanslı çözüm yapılmıştır. Panjur açısı ve akış hızı arttıkça akış 
türbülanslı yapıya geçmiş, laminer çözümlemelerde yakınsama elde edilememiştir. Türbülanslı akışı 
çözmek için ise sınır tabaka akışlarında ve düşük Reynolds sayılarında başarılı sonuçlar veren  
Realizable k-ϵ türbülans modeli kullanılmış ve kanat üzerindeki laminer bölgeyi hassas bir şekilde 
dikkate alabilmek için “Enhance Wall Treatment” yöntemi kullanılmıştır. Girişte türbülans yoğunluğu 
%5 olarak kabul edilmiştir.  Panjur kanat üzerinde ağ tabakasındaki birinci katmanda y+<1 olarak elde 
edilmiştir.  

n d 
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Momentum denklemlerindeki basınç gradyanı ikinci dereceden ayrıklaştırma yöntemi ile çözülmüştür. 
Süreklilik denklemlerinde yakınsama kriteri değeri 10-6 olarak alınmıştır. Havanın termo-fiziksel 
özellikleri ortalama sıcaklık değerlerine göre sabit olarak kabul edilmiştir: Cp= 1,007 (kj/kg K), µ= 
0.00001895 (kg/ms),  k= 0,02625 (W/mK).  Hava yoğunluğu ise sıkıştırılamaz ideal gaz denklemine 
göre belirlenmiştir. Girişte hız sınır şartı uygulanmış, çıkışta gösterge basıncı 0 Pa olarak 
ayarlanmıştır. Akış hacminin üst ve al kısımlarına periyodik sınır şartı tanımlanmış, yan yüzeye ise 
simetri sınır şartı uygulanmıştır. 
 

 
 

Şekil 2: Geometrik parametreler 
 

 
Şekil 3: 3B akış hacmi ve sınır şartları 

 

 
 

Şekil 4 Kanatlar etrafındaki ağ yapısı 
 

Tablo 2. Sayısal çalışmalarda kullanılan geometrik parametreler ve çalışma şartları 
 

Panjur adımı (H)    1.6 mm 
Kanat adımı (F)     2mm 
Panjur açısı (β)    15°- 40° 
Kanat kalınlığı (tf) 0.15 mm 
Akış uzunluğu  (L) 17.2 mm 
Giriş sıcaklığı         303.15 K 
Hava hızı (U)          1-6 m/s 
Panjur sıcaklığı     313.15 K 
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2.2.1. Sayısal Yöntem Verilerinin İşlenmesi 
 
Reynolds sayısı: 

Re UHρ
µ

=            (2) 

Burada U hava giriş hızı ρ havanın yoğunluğu H panjur kanat uzunluğu 𝞵𝞵 ise viskozitedir. 
 
Colburn faktörü j ve sürtünme faktörü f: 

2/3
2/3

2

.Pr
Re.Pr . .

.1 4.. .
2

p

Nu hj
U C

P Hf
LU

ρ

ρ

= =

∆
=

           

           
 
Burada L panjurlu bölgenin giriş ve çıkışı arasındaki uzunluktur. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
 
Panjur kanatlı ısı değiştiricilerinde ısıl–hidrolik performansın iyileştirilmesi ve değerlendirilmesi için akış 
görselleştirme yöntemi iyi bir olanak sağlamaktadır. Akış yapısının bütün çözüm hacmi için anlaşılması 
daha ayrıntılı bir bakış açısına sahip olmayı olanaklı kılmaktadır. Bu nedenle akım çizgileri, hız 
vektörleri, sıcaklık eş düzey eğrileri, Colburn j faktörü ve sürtünme faktörü f ile birlikte sunulmuştur.  
 
Şekil 5’te farklı panjur açılarında ve farklı Re sayılarında Colburn faktörü j (I), sürtünme faktörü f (II) ve 
j/f oranları (III)sunulmuştur.  Isı transferi karakteristiği olan Colburn faktörü j sonuçları incelendiğinde 
bütün Re sayılarında en yüksek j değerleri panjur açısının β=20° olduğu durumda elde edilmiştir. Isı 
transferi performansının en zayıf olduğu durum ise panjur açısının β=15° olduğu durumdur. Diğer 
açılar arasında j değerlerinde kayda değer bir fark ortaya çıkmamıştır. Panjur açısı β=15°’den 
β=40°’ye doğru artırıldığında ısıl performans 20°’de ani bir artış göstermiş daha sonra ise tekrar 
düşmeye başlamıştır. Basınç düşüşleri ise panjur açısının artması ile artmaya devam etmiştir. En 
yüksek basınç düşüşü panjur açısının β=40° olduğu durumda oluşurken en az düşüş panjur açısının 
β=15° olduğu durumda elde edilmiştir. Basınç düşüşü ve ısı transferi performanslarının birlikte 
değerlendirildiği j/f oranları panjur açısının toplam performans üzerine etkisi hakkında daha gerçekçi 
bilgiler sunmaktadır. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki en yüksek j/f oranı değerlerine panjur açısının 
20° olduğu durumda ulaşılırken en düşük değerlere panjur açısının 40° olduğu durumda ulaşılmıştır. 
Panjur açılarının β=20°, 25°, 30° ve 35° olduğu durumlarda Re sayısının 300 değerinden sonra ısıl-
hidrolik verimin düşmeye başladığı görülmüştür. Panjur açısının 15° olduğu durumda ise j/f oranı Re 
sayısı ile artmaya devam etmiştir. 
 
Şekil 6’da Reynolds sayısı Re=400 ve en yüksek ısıl-hidrolik performansın elde edildiği panjur  açısı 
β=20° için akım çizgileri (I) ve boya ile akış görselleştirme (II) sonuçları sunulmuştur. Akım çizgileri ve 
boya akış görselleştirme sonuçları akış yapısının deneysel ve sayısal sonuçlar için örtüştüğünü 
göstermektedir. Şekil 7’de Re=400 ve panjur açısı β=20° için sıcaklık eş düzey eğrileri gösterilmiştir. 
Panjurlar kanatlar arasında akışın hareket edebilmesini ve sıcak akışkanla soğuk akışkanın daha iyi 
karışmasını sağlamaktadır. Kesintili yüzey oluşturan panjur yapıları ısıl sınır tabakasının sürekli olarak 
büyümesini engelleyerek incelmesini sağlamakta dolayısıyla taşınımla olan ısı transferini 
artırmaktadır.  Şekil 8’de panjur açısı β=20° için farklı Re sayılarında akış görselleştirme 
sonuçlarından elde edilmiş akış verimleri sunulmuştur. Akış verimleri akışın panjurlar tarafından ne 
kadar yönlendirilebildiğini gösteren nicel bir ifadedir. 20° panjur açısında Re sayısı arttıkça akış 
veriminin arttığı görülmüştür.  

(3) 

(4) 
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Şekil 5. Panjur açısı β=20° için Colburn faktörü j (I), sürtünme faktörü f (II) ve j/f 
oranları (III) 

 

 
 

Şekil 6. Re=400 panjur açısı β=20° için akım çizgileri (I) ve boya ile akış 
görselleştirme (II) sonuçları. 

 

↵  
Şekil 7. Re=400 panjur açısı β=20° için sıcaklık eş düzey eğrileri 
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Şekil 8. Panjur açısı β=20° için farklı Re sayılarında akış görselleştirme sonuçlarından elde edilmiş 

akış verimleri 
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GÜNEŞ PİLİNİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ VE 
MATLAB İLE SİMÜLASYONU 

 
 

Riyad ŞİHAB 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Fotovoltoik sistemler (PV), güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren en popüler 
yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır. PV teknolojisinin hızla gelişmesi ile fotovoltaik sistemlerin 
verimliliklerinde hızlı bir artış olmakla birlikte, maliyetlerinde de düşüş meydana gelmektedir. Bu 
çalışmada fotovoltaik güneş pillerinin matematiksel modellerinin oluşturulması gerçekleştirilmiştir. 
Fotovoltaik güneş pillerinin enerji üretiminde etken olan değişkenlerin fotovoltaik güneş pillerinin 
karakteristiklerine olan etkisi incelenmiştir. Fotovoltaik güneş pillerinin modeli Matlab programı 
yardımıyla oluşturulmuştur. Oluşturulan modelde gün ışığı, ortam sıcaklığı, eş değer devre direnci, 
paralel kol sayısı, hücre sayısı gibi birçok değişken göz önüne alınmaktadır. Fotovoltaik güneş 
pillerinin akım-gerilim ve güç-gerilim grafikleri değişkenlere göre nasıl etkilendiği saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneş pili, matlab, matematiksel modelleme   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The system of photovoltaic (PV) is defined as conversion of sun energy to electricity current and very 
popular among the systems in field of renewable energy resources. The reducing in the cost and the 
rising in efficiency have been occurred with respect of rapid development in field of photovoltaic 
systems. In this study, the mathematical modelling of sun cell of panel has been carried out. The 
characterized of panel system which products the energy has been developed by means of mat lap 
programme. The model of system which has been set up, the light of day, the verge of temperature 
the resistance of equivalent of circuit current the number of handle, the number of all variables should 
be taken in count take into account 
 
Key Words: Solar panel, matlab, mathematical modeling 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Teknolojinin hızlı gelişmesiyle elektrik enerjisi hayıtımızda vazgeçilmez bir yer almıştır. Elektrik enerjisi 
öyle bir duruma gelmiştir ki; ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yıllık kişi başına düşen elektrik tüketimi ile 
ölçülmektedir. Kişi başına elektrik tüketiminin artması o ülkede sanayinin geliştiğinin göstergesidir [1]. 
Dünya ülkelerinin sanayileşmesi için kullandıkları elektrik enerjisinin büyük bir kısmı fosil yakıtların 
kullanımı sonrası elde edilmektedir [2]. Dünya genelinde petrol rezervlerin 40 yıl, doğal gazın 60 yıl ve 
kömür rezervlerinin 220 yıl kaldığı tahmin edilmektedir [3]. Fosil yakıt rezervlerinin tükenecek olması 
ve elektrik enerjisi maliyetlerinin yükselmesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş artmaktadır. 
 
Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etme sistemlerinin (fotovoltaik sistemler) tercih edilmesinin ilk 
sebebi düşük işletme masraflarıdır.  Bunlara ek olarak enerji kaynağının bedelsiz olması, hareketli 
parçasının olmaması nedeniyle fazla bakım gerektirmemesi ve çalışma esnasında personel ihtiyacı 

The Simulation of Mathematical Modelling of Sun Cell by using MATLAB 
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olmaması diğer avantajlarıdır. Buna karşılık fotovoltaik sistemlerin dezavantajı ilk kurulum 
maliyetlerinin yüksek, verimlikleri düşük, elektrik enerjisi üretiminin hava şartlarından çok etkilenmesi 
ve düzensiz olmasıdır. Literatür incelendiğinde güneş paneli ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır [4-19]. 
 
Güneş pillerinin verimi kendi iç dirençleri, kontak yapıları, üretildiği malzeme, sıcaklık, ışık şiddeti gibi 
değişkenlerden etkilenmektedir. Bu sebeplerden dolayı güneş pilleri ile yapılan çalışmalarda sağlıklı 
sonuçlar alabilmek için değişken parametrelerinin güneş piline olan etkisi ortaya koyacak bir model 
oluşturulması gerekmektedir.  
 
Yapılan çalışmada monokristal güneş paneli temel alınmıştır. Monokristal güneş panelinin enerji 
üretimine etki eden değişken parametrelerin hepsi dikkate alınarak grafikler oluşturulmuştur. 
 
 
 
 
2. GÜNEŞ PİLİNİN EŞ DEĞER DEVRESİ VE MATEMATİKSEL MODELLEMESİ 
 
 
Güneş pilinin eş değer devre modeli 1994 yılında Lorenzo tarafından tanımlanmıştır [20]. Lorenzo 
tarafından tanımlanan güneş pili eş değer devresi, akım kaynağı ve akım kaynağına paralel bir 
diyottan oluşmaktadır. Şekil 1 a’da tek diyot model, b’de çift diyot model ve c’de basitleştirilmiş eş 
değer devresi gösterilmektedir [20]. 

 
                     a                                               b                                                   c 
Şekil 1: Güneş pilinin eş değer devresi, a) tek diyot, b) çift diyot, c) basitleştirilmiş devre modelleri [20]. 
 
Şekil 1a ve 1b’de gösterilen şönt direnci olan RSh çok büyük değerde olduğundan ihmal edilir. 
Böylelikle Şekil 1c’de gösterildiği güneş pilinin basitleştirilmiş eş değer devresi ortaya çıkar. 
 
Güneş pilinin çıkış voltajı ile akım ilişkisi matematiksel olarak aşağıdaki formül ile ifade edilir [20]. 
 
  
                                                                                                                                                (1) 
 
 
I = Yük akımı (A) 
IL = Işık akımı (A) 
I0 = Doyma akımı (A) 
V =Çıkış voltajı (V) 
RS = Seri Direnç(Ω) 
α =Isı voltajı faktörü (V) 
 
Güneş pilinin çıkış I-V ilişkisi; ışık akımı, doyma akımı ve seri direnç ile açıklanabilir. Bunun 
matematiksel olarak formülü aşağıda gösterilmektedir [20]. 
 
                                                                                                                                             (2) 
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= Işınım (W/m2) 
       =Referans radyasyonu (1000 W/m2 kullanılmıştır) 
IL,ref    = Referans koşulunda ışık akımı (1000W / m2 ve 25 ° C) 
TC =Güneş pili hücre sıcaklığı (° C) 
TC,ref    = Referans cıcaklığı (25 ° C) 
 
 
 
 
3. GÜNEŞ PİLİNİN MATLABTA SİMÜLASYONU 
 
Modellemede kullanılan güneş paneli ve parametreli aşağıda verilmiştir. 
 
 
 
Maksimum Güç  : 150 Watt  
Maksimum Gerilim : 18,4Volt 
Açık Devre Gerilimi : 21,8 Volt 
Kısa Devre akımı : 8,71A 
 
 
 
 
 
Matlab modellemesi sonucu güneş ışınlarının değeri 100W/m² arttırılarak değişimler saptanmıştır. 
Tablo1’de her 100W/m² artışta güneş pilinin çıkış akımı ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Şekil 2’de ise 
sonuçlar grafiksel olarak gösterilmiştir 
 
Tablo1.Güneş pilinin matlab modellemesi sonucu çıkan sonuçlar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Volt 
Akım 

1000 
W/m² 

900 
W/m² 

800 
W/m² 

700 
W/m² 

600 
W/m² 

500 
W/m² 

400 
W/m² 

300 
W/m² 

200 
W/m² 

100 
W/m² 

0 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 1,7 0,95 
5 5,9 5,4 4,9 4,4 3,9 3,4 2,9 2,4 1,6 0,9 
10 5,8 5,3 4,8 4,3 3,8 3,3 2,8 2,3 1,5 0,85 
15 5,7 5,2 4,7 4,2 3,7 3,2 2,7 2,2 1,4 0,8 
20 5,6 5,1 4,6 4,1 3,6 3,1 2,6 2,1 1,3 0,7 
25 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,2 0,6 
30 5,4 4,9 4,4 3,9 3,4 2,9 2,4 1,9 1,1 0,5 
35 5,3 4,8 4,3 3,8 3,3 2,8 2,3 1,8 1 0,4 
40 5,1 4,7 4,2 3,7 3,2 2,7 2,2 1,7 0,9 0,4 
42 4,8 4,4 3,8 3,4 2,9 2,4 1,9 1,4 0,7 0,2 
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Şekil 2. Güneş panelinin matlab modellemesinin grafiksel gösterimi  

 
Güneş ışınlarının kuvveti arttıkça çıkış akımı da artmaktadır. En yüksek çıkış akımı 1000 W/m² de 6 
Amper olarak gerçekleşmiştir. En düşük çıkış akımı ise 100 W/m² 0,95 olarak ölçülmüştür. Güneş 
ışınlarının değerini göre çıkış akımı değişmektedir. Çıkış akımının değişmesini etkileyen diğer faktör 
ise çıkış gerilimidir. Çıkış gerilimi arttıkça akımda ufak bir düşüş meydana gelmektedir. Bu düşüş belli 
bir noktadan sonra ani olarak sıfıra (0) gelmektedir. Bu düşüş 40 Volttan sonra meydana gelmektedir. 
Güneş ışınlarının şiddetine göre bu ani düşüş voltajı çok ufak bir değişiklik göstermektedir. Tablo2’de 
güneş pilinin her 100 W/m² ‘de çıkış güçleri ve Şekil3’de ise grafiksel gösteri yapılmıştır.  

 
Tablo2. Güneş pilinin matlab modellemesi sonucu çıkan sonuçlar 
 

Volt 
Güç 

1000 
W/m² 

900 
W/m² 

800 
W/m² 

700 
W/m² 

600 
W/m² 

500 
W/m² 

400 
W/m² 

300 
W/m² 

200 
W/m² 

100 
W/m² 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 25 21 19 16 14 12 8,5 6,25 3,75 1,25 

10 50 42 38 32 28 24 17 12,5 7,5 2,5 
15 75 63 57 48 41 36 26 18,75 11,25 3,75 
20 100 84 76 64 55 48 35 25 15 5 
25 125 105 95 82 70 60 44 31 18,75 6,25 
30 150 126 114 100 85 72 52 38 22 7,5 
35 180 150 130 115 98 84 65 44 26 8,75 
40 200 170 150 130 110 90 70 50 30 10 
42 100 85 75 65 55 45 35 20 10 2 
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Şekil 3. Güneş panelinin matlab modellemesinin grafiksel gösterimi  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Güneş panelinin güç üretiminde en büyük değişken güneş ışınım değerleri olarak saptanmıştır. Güneş 
ışınım değeri arttıkça güneş panelinin enerji üretimi de artmaktadır. Güneş panelinin üretim gücü her 
ne kadar güneş ışınım değerine göre değişim belli bir noktaya kadar olmaktadır. Modelleme sonucu 
çıkan grafiklerden de anlaşılacağı gibi 40 Volttan sonra güneş panelinin güç üretimi artmayı bırakma 
tersine hızlı bir şekilde azalmaktadır. 45 Volta ulaşmadan güç üretimi sıfır olmaktadır. Güneş 
panelinden maksimum enerji almak için 40 Volt çok ideal bir değerdir.   
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ÖZET 
 
Fırınların tasarımında iç hacimdeki sıcaklık dağılımına ait ısıl düzgünlüğün sağlanması en önemli 
hedeflerden biridir. İç sıcaklığını 500 ˚C civarına yükselterek kendi kendini temizleyen pirolitik fırınlarda 
ise bu sıcaklık dağılımıyla birlikte özellikle pirolitik yüzey olarak tanımlanan alt ve yan yüzeylerdeki ısıl 
düzgünlüğün önemi daha da artmaktadır. Isıl düzgünlüğe ve akış dağılımına etki eden önemli 
parametreler arasında fırın içinde bulunan fan üfleme menfezlerinin konumu ve boyutları yer 
almaktadır. 
 
Bu çalışma kapsamında, geliştirilen kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, fırının çalışma koşullarını daha 
gerçekçi simule edecek şekilde iyileştirilmiştir. Daha sonra bu fonksiyonlar ile hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği (HAD) programı kontrol edilerek, pirolitik çalışma programı sırasında, fırının termostattan 
aldığı sıcaklık bilgisine göre ısınma ve soğuma davranışının zamana bağlı analizi gerçekleştirilmiştir.  
 
Fırın içerisindeki ısıl düzgünlüğün iyileştirilmesine yönelik fan üfleme menfez tasarımları parametrik 
olarak sayısal model için incelenmiştir. Ayrıca, fırın pirolitik yüzeylerinde iyileştirmeler yapılırken, fırın 
iç hacmi içerisindeki ısıl düzgünlük de araştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Isıl düzgünlük, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD), Pirolitik fırın, Kullanıcı 
tanımlı fonksiyonlar, Parametrik analiz.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Providing thermal uniformity inside the oven cavity is one the most important goal on oven design. In 
self-cleaning pyrolytic ovens by raising the inner temperature to around 500 ˚C, the thermal uniformity 
on the lower and side surfaces, which are defined as pyrolytic surface together with this temperature 
distribution, importance increases further. Cavity inlet location and dimensions inside the oven cavity 
are appeared in important parameters which effect temperature uniformity and flow distributions.  
 
The user-defined functions developed in this study have been enhanced to simulate the operating 
conditions of the oven more realistically. After that, according to temperature data taken by 
temperature regulator inside the pyrolytic function, time dependent analysis of heating and cooling 
behavior are realized by controlling of computational fluid dynamics (CFD) software with user defined 
functions. 
  
Cavity inlet designs are investigated parametrically towards thermal uniformity enhancement of the 
oven numerical model. Furthermore, while enhancing oven pyrolytic surfaces, oven cavity thermal 
uniformity is also investigated. 

Numerıcal Investıgation Parametrıcally of Thermal Uniformity Inside Oven Cavity by User Defined Functions 
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Key Words: Thermal uniformity, Computational fluid dynamics (CFD), Pyrolytic oven, User defined 
functions (UDF), Parametric study. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde küreselleşme ile birlikte beyaz eşya üreticileri farklılıklarını kanıtlamak için yenilik ve 
kullanılabilirlik sağlayan özellikleri ürünlerine ekleme arzusundadırlar. Daha önceleri fırın temizliği, 
kimyasal çözücüler ve mekanik yöntemlerle uzun zamanda yapılmakta, üreticiler müşterilerden şikâyet 
almaktaydı. Kendi kendini temizleyebilen fırınlar bu sorunların üstesinden gelmek üzere geliştirilmiştir 
[1].  
 
Kendi kendini temizleyebilen fırınlardan en yaygın kullanıma sahip olanı pirolitik fırınlardır. Pirolitik 
fırınlar, pişirme sonucu fırın yüzeylerinde biriken organik artıkları,  yüksek sıcaklığa (>500 °C) sahip bir 
yanma tepkimesi ve uzun süreli (1-3 saat) çevrimler vasıtasıyla kolayca temizlenebilen kül haline 
getirmektedir [2],[3]. 
 
Literatürde;  Sıcaklık Programlı Yanma (TPC) cihazı ile yapılan deneylerde farklı organik madde 
karışımları bir pirolitik fırın yüzeyi parçası (50 x 50 mm) ile denenmiş, 500 °C ve üzeri sıcaklıklarda 
%90 oranında kömürleşme gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Ayrıca yapılan gravimetrik testler sonucunda 
farklı malzemeye sahip fırın yüzeyleri ile 400°C (1 saat çalışma için) civarındaki sıcaklıklara 
inilebileceği doğrulanmıştır [4]. 
 
Diğer bir çalışmada ise 100 x 100 mm test parçası üzerinde çeşitli organik artıklar ile yanma testleri 1 
saatlik çevrim üzerinde gerçekleştirilmiş, 500 °C ve altındaki sıcaklıklara inilebileceği belirtilmiştir [5]. 
Yukarıda belirtilen çalışmalarda seçilen fırın yüzeyi parçaları ısıl düzgünlüğe ulaştıktan sonra testler 
yapılmıştır. Bu nedenle fırın içerisindeki tüm yüzeylerin ısıl düzgünlüğe ulaşması pirolitik fırınlar için 
önem arz etmektedir.  
 
Bilimsel çalışmalarda ve endüstriyel uygulamalarda, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi 
deneysel çalışmaya göre daha az maliyetli olduğu için sıklıkla tercih edilmektedir. Mevcut çalışma 
ekibinin daha önceki çalışmalarında da belirtildiği üzere pirolitik fırınlarda HAD yöntemi kullanılarak 
yapılan sayısal analiz, deneysel veriler ile doğrulanmıştır [6].  
 
Fırınlar ile ilgili yapılan diğer sayısal çalışmalarda ise sıcaklık dağılımı ışınım hesaba katılmadan 
zamana bağlı ve sayısal olarak incelenmiş [7], fırın fan hızı, dağıtım kanallarının verimi, ısıtıcı eleman 
boyutları, yerleri ve ısı üretimlerinin ısıl düzgünlüğe olan etkileri, HAD yöntemi yardımıyla araştırılarak, 
deney verileri ile doğrulanmıştır [8]. Ayrıca bir diğer çalışmada pişirme performansına ısıtıcı 
elemandan olan ısı akısının etkisi incelenmiş ve HAD yazılımı için uygun kontrol yöntemi meydana 
getirilmeye çalışılmış [9], zamana bağlı pişirme işlemi ve esmerleşme üzerine zorlanmış taşınımlı bir 
fırın modeli incelenmiştir [10]. 
 
Bu çalışmaların birçoğunda ışınım etkileri ihmal edilmiş, bazılarında ise sürekli rejim kabulü 
yapılmıştır. Bu sebeple ilgili çalışmalarda gerçek durumdan sapmalar görülmüştür.  Gerçek 
uygulamada ise, fırının bütünleşik ısı transferine uygun olarak incelenmesi, termostat ile çalışan ısıtıcı 
elemanların kontrolünün zamana bağlı olarak hesaba katılması zaruridir. 
 
Ayrıca mevcut çalışma ekibi tarafından pirolitik fırınların sıcaklığının düzenlenmesi için aktif çekişli bir 
modelde fırın camının soğutulması üzerine çalışmış ve deneysel veriler ile doğrulama 
gerçekleştirilmiştir [11]. Bu çalışma mevcut çalışmayı bütünler nitelikte veriler içermektedir. 
 
Tüm bu çalışmalar göz önünde bulundurularak, çalışmamızda pirolitik bir fırının sıcaklık ve iç akış 
dağılımları zamana bağlı olarak HAD yöntemiyle araştırılmıştır. HAD yöntemi bir paket program 
vasıtasıyla uygulanmış, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ile ısıtıcı eleman ve termostat kontrolü 
yapılmıştır. Gerçekçi HAD modeli sayesinde fırın içerisinde yer alan fan üfleme menfez tasarımlarının 

 Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu 



  ____________________ 1001 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

parametrik olarak incelenebileceği sayısal bir model elde edilmiş olup, ısıl düzgünlüğün 
iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 
 
 
 
 
2. SAYISAL MODEL 
 
Pirolitik fırının HAD analizi için, sonlu elemanlar metodunu kulllanan ANSYS® CFX [12] paket programı 
ve FORTRAN® dilinde yazılan kullanıcı tanımlı fonksiyonlar kullanılmıştır. Kendi kendini temizleyebilen 
pirolitik fırınlar, pişirme sonucu fırın yüzeylerinde biriken organik artıkları,  yüksek sıcaklığa (>500 °C) 
çıkararak kolayca temizlenebilen kül haline getirir. 
 
Fırın içi bölgenin incelenmesi ilk etapta simetrik olarak düşünülmüş ancak parametrik çalışma için tam 
modelin daha uygun olacağı öngörülmüştür. Fırın içi sınır koşulları, giriş ve çıkış debileri deneysel 
verilerden faydalanarak tanımlanmıştır. Fan modellemesinden, gerekli zaman adımlarının çok küçük 
olması ve analizi aşırı derecede uzatması nedeniyle kaçınılmıştır. Mevcut çalışma ekibinin önceki 
verilerinden fan üfleme kanalı debi bilgileri alınmış, incelenen bölgeye giriş sınır koşulu olarak 
tanımlanmıştır.  Fan kapağı emişi ise çıkış sınır koşulu olarak programa verilmiştir. 
 
Aktif çekişli fırın yapısına uygun olarak baca bölgesi çıkış sınır koşulu olarak tanımlanmış, sıcak 
havanın çıkış hızı, mevcut çalışma ekibinin daha önceki çalışmasından [11] elde edilmiştir. 
 
Sayısal model için ağdan bağımsızlık çalışması 620000, 850000, 1300000, 2200000 ve 3200000 
eleman için yapılmış, Şekil 1’de görüldüğü gibi dik kesit düzlemlerinden alınan verilere göre 1300000 
eleman sayısına yaklaşıldığında analiz sonuçlarında fark çok azalmıştır. 
 

 
 

Şekil 1. Ağdan bağımsızlık çalışması 
 
Bu nedenle 1270678 eleman sayısına sahip ağ seçilmiştir. Fırın içi hava hacmi modeline ait ağ yapısı 
Şekil 2’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Fırın içi hava hacmi modeli ağ görünümü (1270678 eleman) 
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Literatürde, zaman adımının analize olan etkileri incelenmiş, 10 sn.’nin üzerindeki zaman adımlarında 
sonuçların ıraksadığı gözlemlenmiştir [13]. Bu nedenle, fırın içi hava hacmi modeli ile HAD analizi 
gerçekleştirilerek, zamandan bağımsızlık çalışması 1 sn.,  5 sn. ve 10 sn. zaman adımları için yapılmış 
ve sonuçların birbirine çok yakın olması nedeniyle, yapılan analizlerde 10 sn. zaman adımı olarak 
seçilmiştir.  
 
Zamana bağlı HAD analizlerinde fırının pirolitik fonksiyonda çalışma döngüsü, ısınmanın çevrime 
girdiği zaman aralığı için gerçekleştirilmiştir. 
 
Sayısal modelde bütünleşik ısı transferi uygulanmış, ışınım modeli olarak yüzeyden yüzeye ısı 
transferi seçilmiştir [14]. Isıtıcı elemanlar içinse Monte Carlo ışınım yöntemi uygulanmıştır. 
 
Fırın içi duvarları için mevcut çalışma ekibinin sonuçlarından [6] faydalanarak toplam ısı geçiş 
katsayısı ve dış ortam sıcaklık değerleri modele tanımlanmıştır. Dış ortam ile fırın içi hava 
etkileşiminde bu yöntemin kullanılması sayısal modelin yükünü azaltmıştır. Fırın camı sınır koşulları 
içinse çalışma ekibinin aktif çekişli pirolitik fırın camı incelemesinden [11] faydalanılmıştır. 
 
Pirolitik fırınlarda sıcaklıklar bir fonksiyona bağlı olarak kademeli olarak artmaktadır. Sıcaklık kontrolü 
ise termostat yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Sayısal modelde termostat kontrolü kullanıcı tanımlı 
fonksiyonlar vasıtasıyla programa verilmiş, fırının termostattan aldığı sıcaklık bilgisine göre ısınma ve 
soğuma davranışının zamana bağlı analizi gerçekleştirilmiştir. 
 
Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, FORTRAN programlama dilinde yazılarak kod haline getirilmiş, bu kod 
vasıtasıyla HAD yazılımı kontrol edilmiştir. Fırın içerisinde yer alan termostat, sıcaklık belli bir ayar 
değerine geldiği zaman ısıtıcı elemanların gücünü kesmekte, tolerans değerinin altına indiğinde ise 
tekrar gücü açmaktadır. Termostatın bulunduğu yere sayısal model içerisinde veri alma noktası 
tanımlanmıştır.  Fırın içi sıcaklık bilgileri, her zaman adımında bu veri alma noktası ile kontrol edilerek 
geri besleme alınmıştır. Sıcaklıkların fırın içerisinde salınımlı olarak sabit aralıkta tutulması, ısı akısı 
sınır şartına sahip ısıtıcı elemanların kod yardımıyla açılıp kapanmasıyla sağlanmıştır.  
 
Fırın içerisinde yer alan fan üfleme menfezlerinin konumu ve boyutları bu çalışmanın temel konusu 
olup sayısal modelde parametrik olarak incelenmiştir. Parametreler belirlenirken menfezlerin konumu 
ve boyutları üretim sınırları göz önünde bulundurularak minimum ve maksimum değerler belirlenmiştir. 
Belirlenen bu değerler; paket programda tanımlanan “design of experiments” yöntemi [15] kullanılarak 
örneklem haline getirilmiş,  giriş boyut parametreleri olarak analize verilmiştir.  
 
Sayısal modelde çıkış parametrelerini belirlemek için fırın alt ve yan yüzeyleri ile raflarda sıcaklık verisi 
alma düzlemleri oluşturulmuştur. Oluşturulan bu düzlemler sayesinde sıcaklıklar belli bir zaman adımı 
için değerlendirilmiş ve her bir düzlem için standart sapmalar hesaplanmıştır. Bu standart sapma 
değerleri analizin çıkış parametrelerini oluşturmuştur. 
 
 
 
 
3. SAYISAL ÇALIŞMA SONUÇLARI 
 
Fırın orijinal geometrisi, mevcut çalışma ekibinin sayısal çalışması sonucunda üretici firmanın 
standartlara uygun Ar-Ge laboratuvarında deneysel veriler ile doğrulanmıştır [6]. 
 
HAD Analizi çalışmasına, üretici firma geometrisini temel alan Şekil 3’te gösterilen simetrik model 
oluşturularak başlanmıştır. 
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Şekil 3. Fırın içi hava hacmi geometrisi 
 
HAD analizleri kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ile fırındaki ısıl düzgünlüğün araştırılması amacıyla belirli 
bir zaman aralığı için gerçekleştirilmiştir. Bu zaman aralığı; fırın sıcaklığının termostat ayar (set) 
sıcaklığına ulaştıktan sonraki dengeye ulaşılan salınımlı bölgeyi içermektedir. Belirlenen zaman 
periyodunda ısıl düzgünlüğün iyileştirilmesi, fırının pirolitik çalışma sürecinin daha kısa zamanda 
tamamlanmasına katkıda bulunacaktır.  
  
Bu çalışmada kullanıcı tanımlı fonksiyonlar geliştirilerek, hacimsel düzgün dağılımlı ısı üreten ısıtıcı 
elemanın çalışma periyodunun daha gerçekçi olarak tanımlanması, fırının pirolitik çalışma fonksiyonun 
gerçeğe daha yakın simule edilmesini sağlamıştır (Şekil 4).  
 

  
 

Şekil 4. Fırın iç hacmi için belirli noktalardan alınan sıcaklıkların zamana göre değişimi 
 
Şekil 4 incelendiğinde, seçilen zaman aralığında fırın iç hacminde yer alan termostat ve ısıtıcı eleman 
ortalama yüzey sıcaklıklarının fırın geometrik merkez sıcaklığı ile uyum içinde olduğu görülmüştür.  
 
Fırın iç hava hacminin pirolitik çalışma fonksiyonunda zamana bağlı HAD analizleri sonucunda, 
organik artıklarının en çok biriktiği fırının alt ve yan yüzeylerindeki sıcaklık dağılımları Şekil 5’te 
gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Fırın alt ve yan yüzeylerinin sıcaklık dağılımı 

 
Parametrik çalışma için fırın içerisinde yer alan fan üfleme menfezlerinin konumu ve boyutları 
tasarımlanan geometri üzerinde Şekil 6 ’da belirtildiği gibi ölçülendirilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Fan üfleme menfezlerinin boyutlandırılması 
 
Ölçülendirilen bu boyutlar, parametrik HAD analizine “design of experiments” yöntemi yardımıyla 
üretim sınırları göz önünde bulundurularak verilmiştir. Bu aralık dâhilinde 16 farklı ölçüye sahip 
örneklem seti belirlenmiş (Tablo 1) ve HAD yazılımı ile çözülmüştür.  
 
Çıktı parametresi olarak verilen fırın yüzeylerine ait sıcaklık verisi alma düzlemleri için standart sapma 
değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Parametrik analizde veri alma düzlemlerinde ısıl düzgünlüğün 
göstergesi olarak standart sapma değerleri araştırılmış; minimum, maksimum ve ortalama değerler 
ortaya çıkarılmıştır. Veriler, fırın ayar sıcaklığına ulaştıktan sonraki belirlenen zaman adımında 
alınmıştır.  
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Tablo 1. Parametrik örneklem seti 
 

No Ly [mm] Ld [mm] r [mm] Lyx [mm] Ldx [mm] Ldy [mm] Lyy [mm] 
Ref 39.00 43.00 3.00 83.00 134.88 32.49 39.00 
1 30.43 46.65 2.73 83.48 121.40 34.65 96.77 
2 30.60 30.68 2.25 84.57 122.68 12.53 97.10 
3 30.75 31.25 4.82 61.18 144.76 30.12 118.36 
4 31.04 49.37 4.93 84.08 122.91 15.40 119.62 
5 31.26 49.31 2.07 63.75 124.91 13.03 119.19 
6 32.25 42.10 2.10 60.58 121.23 14.55 95.23 
7 32.53 44.40 4.62 60.24 144.99 10.81 96.66 
8 32.77 46.28 4.13 60.46 122.28 34.17 119.94 
9 43.62 48.99 2.07 82.62 121.11 11.29 95.92 

10 45.22 40.11 4.89 61.05 120.07 11.81 119.38 
11 47.24 31.56 2.27 66.99 144.00 32.66 118.33 
12 47.96 31.55 4.49 83.47 125.49 34.13 119.37 
13 48.22 47.10 2.02 83.37 144.09 14.37 116.05 
14 48.66 30.91 4.98 60.33 144.84 34.97 96.52 
15 49.24 48.58 4.84 63.08 120.23 34.45 102.80 
16 49.43 49.30 2.26 69.41 144.56 34.38 98.93 

 
Tablo 2. Sıcaklık veri alma düzlemleri için standart sapma değerleri 
 

No Standart Sapma 
Alt Yüzey (K) 

Standart Sapma 
Sağ Yüzey (K) 

Standart Sapma 
Sol Yüzey (K) 

Standart Sapma 
Tüm Yüzeyler (K) 

Referansa Göre 
Değişim Oranı 

Ref 19.8910 28.3459 28.7312 25.2421 %0.00 
1 22.8220 19.9411 28.9802 24.7422 -%2.10 
2 19.6098 26.1252 28.215 24.0271 -%4.93 
3 24.9737 28.8479 25.539 26.2477 %3.86 
4 25.2150 24.7909 31.6187 27.8346 %10.14 
5 23.1786 15.0915 32.5625 24.7139 -%2.21 
6 20.0124 27.5822 21.1321 22.7132 -%10.13 
7 25.7994 24.1433 24.0648 25.6418 %1.46 
8 21.3573 28.9361 30.2116 26.9226 %6.53 
9 21.7454 24.7173 30.0742 25.5016 %0.91 

10 26.0615 29.2808 28.0930 28.1858 %11.53 
11 26.2129 30.5527 15.3500 25.1998 -%0.29 
12 26.6529 31.9221 24.0991 28.0927 %11.16 
13 26.1710 25.7885 15.4558 23.4015 -%7.40 
14 27.0619 36.5439 16.8875 28.7228 %13.65 
15 26.5683 27.0287 26.7281 27.0310 %6.96 
16 25.7934 27.7579 17.7874 24.7938 -%1.89 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi, 6 numaralı tasarım alternatifi en iyi sonuçları vermiş, standart sapma 
değerinde %10.13 azalma gözlemlenerek ısıl düzgünlüğe de daha fazla yaklaşılmıştır. Ayrıca, mevcut 
ve önerilen tasarımlar için fırın alt, sağ ve sol yüzey sıcaklık histogramlarının karşılaştırılması Şekil 
7’de sunulmuştur.  
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Şekil 7. Mevcut ve önerilen tasarımlar için fırın a) alt yüzey, b) sağ yüzey, c) sol yüzey  
sıcaklık histogramlarının karşılaştırılması 

 
Şekil 7 incelendiğinde; önerilen tasarıma ait histogramların genliklerinin mevcut tasarımınkilere göre 
daha dar oldukları görülmektedir. Bu da aynı sıcaklığa sahip noktaların sayısının daha fazla 
olduğunun, bir başka deyişle ısıl düzgünlüğün daha iyi sağlandığının göstergesidir. Ayrıca, 
histogramlardaki tepe noktaları değerlendirildiğinde önerilen tasarımda elde edilen sıcaklık 
ortalamalarının mevcut tasarıma göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Bu durum, fırının pirolitik 
çalışma sürecinin daha kısa zamanda tamamlanmasını sağlayabilir. 
 
Pirolitik yüzeylerin ısıl düzgünlüğü incelenirken aynı zamanda fırın içerisindeki raf bölgelerine ait 
düzlemlerden de veriler alınmıştır. Fırın duvarlarında iyileştirmeler yapılırken, fırın iç hacmi içerisindeki 
ısıl düzgünlük de araştırılmıştır. İnceleme için raf bölgelerine konulan sıcaklık veri alma düzlemlerinin 
konumları Şekil 8’de verilmiştir. 
 

a) 

c) 

b) 
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Şekil 8. Raf bölgelerine ait sıcaklık veri alma düzlemlerinin konumları 
 

Parametrik analiz sonucunda değerlendirilen tasarımların veri alma düzlemlerindeki sıcaklık değerleri 
ısıl düzgünlük açısından incelenmiş ve kritik sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. Pirolitik yüzeylerde ısıl 
düzgünlük arttıkça raf bölgelerinde de benzer biçimde ısıl düzgünlüğe yaklaşıldığı görülmüştür. 
 
Tablo 3. Raf Bölgelerine ait düzlemlerdeki standart sapma değerleri 
 

  Std. Sapma 
Raf 1 (K) 

Std. Sapma 
Raf 2 (K) 

Std. Sapma 
Raf 3 (K) 

Std. Sapma 
Raf 4 (K) 

Std. Sapma 
Raf 5 (K) 

Mevcut Tasarım 4.06644 5.76604 6.52542 7.03568 6.08043 
Tasarım Alternatifi 6 3.50969 3.95750 8.19935 5.04486 4.59060 
Tasarım Alternatifi 14 5.53016 8.40871 8.63648 5.56475 8.61344 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME 
 
Bu çalışmada kullanıcı tanımlı fonksiyonlar geliştirilerek, hacimsel düzgün dağılımlı ısı üreten ısıtıcı 
elemanın çalışma periyodunun daha gerçekçi olarak tanımlandığı bir fırının, pirolitik çalışma 
fonksiyonunun gerçekçi olarak simule edilmesi sağlanmıştır.  
 
Fan üfleme menfezlerinin konum ve boyutlarının parametre olarak verildiği, 16 farklı tasarım alternatifi 
için üç boyutlu fırın iç hava hacminin sayısal modeli oluşturularak, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ile 
zamana bağlı HAD analizleri gerçekleştirilmiştir. 
 
HAD analizleri sonucunda; fırın alt ve yan yüzeylerinden elde edilen sıcaklık histogramları 
karşılaştırılarak, mevcut tasarıma göre ısıl düzgünlük açısından en iyi olarak değerlendirilebilecek 
tasarım alternatifi önerilmiştir. Seçilen en iyi tasarım alternatifi, mevcut tasarım ile karşılaştırılmış ve 
standart sapma değerinde %10.13 azalma olduğu gözlemlenmiştir.  
 
Böylece; pirolitik bir fırının tasarım sürecinde, pirolitik yüzeylerdeki organik artıkların daha hızlı ve 
kolay bir şekilde kül haline gelebilmesini sağlayan ısıl düzgünlük parametresinin önemi vurgulanmıştır. 
 
Ayrıca, fan üfleme menfezlerinin konum ve boyutlarının pirolitik yüzeyler ile birlikte raf bölgelerine olan 
etkileri de incelenmiştir. 
 
Çalışmada sunulan yöntem ile ısıl düzgünlüğün iyileştirilmesi, fırının pirolitik çalışma sürecinin mevcut 
durumdan daha kısa zamanda tamamlanmasına katkıda bulunacaktır. Böylece, hem fırın tasarım 
sürecinde prototip sayısının azaltılmasıyla iyileştirme sağlanmış olacak hem de pirolitik çalışma 
maliyeti düşürülecektir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, düşey yüzeyine ayrık bir ısı kaynağı gömülü olarak yerleştirilmiş, yüzeyleri sonlu 
kalınlığa ve ısıl iletkenliğe sahip kapalı dikdörtgen bir ortam içerisinde birleşik doğal taşınım sayısal 
olarak incelenmiştir. Çalışmada ısı kaynağının düşey yüzeydeki konumu ve yüzeyler arası ışınımın ısı 
transferine etkileri üzerinde durulmuştur. Kapalı ortam içerisinde akışkan olarak hava kullanılmış olup, 
hesaplamalar düzeltilmiş Rayleigh sayısının 104 ile 106 değerleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Çözümler için ANSYS Fluent yazılımı kullanılmış olup; sonuçlar, ısı kaynağı yüzeyinde elde edilen 
Nusselt sayısı değerleri ile akım fonksiyonunun, eş sıcaklık eğrilerinin ve ısı çizgilerinin düzeltilmiş 
Rayleigh sayısı ve ısı kaynağı konumu ile değişimi şeklinde sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Doğal taşınım, kapalı ortam, elektronik soğutma, sayısal modelleme.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, natural convection from a discrete heat source inside a rectangular enclosure whose 
walls have finite thickness and conductivity is investigated numerically. The main objective of the study 
is to investigate the effect of the surface radiation and discrete heat source position. The working fluid 
is air and numerical investigation is carried out for various values of modified Rayleigh number in the 
range of 104 and 106. Numerical analysis is performed via ANSYS fluent software. Effects of the 
modified Rayleigh number and heat source position on the Nusselt number at the heat source surface 
as well as on streamlines, isotherms and heatlines are investigated. 
 
Key Words: Natural convection, enclosure, electronics cooling, numerical modeling 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kapalı ortam içerisindeki doğal taşınım, birçok mühendislik problemi  ve çevresel  probleme model 
oluşturduğu için araştırmacılar tarafından ilgi gören konulardan biridir. Bina ısı tesisatından güneş 
enerji sistemlerine, elektronik soğutmadan güneş kollektörlerine, fırın tasarımından nükleer reaktör 
tasarımına kadar uygulama alanlarında karşılık bulmaktadır.  
 
Literatürde doğal taşınım ile ilgili farklı geometriler, akış rejimleri ve sınır koşullarında farklı 
akışkanlarla yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Burada, kapalı ortam içerisine yerleştirilen ayrık 
ısı kaynaklarının birleşik ve doğal taşınımla ısı transferi üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar üzerinde 
durulacaktır.  

Natural Convection in a Discretely Heated Rectangular Enclosure: Effect of Heater Position 
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Torrance vd. [1], taban merkezine yerleştirilen küçük bir ısı kaynağının dikdörtgen ve dairesel kapalı 
ortam içerisindeki doğal taşınıma etkilerini deneysel olarak incelemişlerdir. Chadwick vd. [2], düşey 
yüzeyinden bölgesel olarak ısıtılan bir kapalı ortamdaki doğal taşınımı tek ve çift ısıtıcı 
konfigürasyonları için farklı Grashof sayılarında sayısal ve deneysel olarak çalışmışlardır. Heindell vd. 
[3,4], içerisinde ayrık ısıtıcılar bulunan bir kapalı ortamdaki birleşik doğal taşınımı deneysel ve iki ve üç 
boyutlu modeller kullanarak sayısal olarak incelemişlerdir. Ortega ve Lall [5], bir kapalı ortam 
içerisinde tabana gömülü ayrık ısıtıcı yüzeyindeki ısı taşınım katsayısını hesaplamak için farklı kapalı 
ortam/ısıtıcı uzunluk oranlarında ve Rayleigh sayılarında deneysel bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 
Aydın ve Yang [6], tabandan bölgesel ısıtılan ve yanlardan simetrik olarak soğutulan iki boyutlu 
dikdörtgen bir ortamda doğal taşınımı farklı Rayleigh sayılarında ve ısı kaynağı uzunluklarında sayısal 
olarak incelemişlerdir. Tso vd. [7] bir kapalı ortam içerisine 3 x 3 düzeninde yerleştirilen ayrık 
ısıtıcıların laminer doğal taşınımla soğutulmasını hem iki hem de üç boyutta sayısal ve deneysel 
olarak, farklı eğim açıları ve Prandtl sayılarında çalışmışlardır. Bairi vd. [8], düşey yüzeylerinden biri 
adyabatik ve sabit sıcaklıktaki bantlardan oluşan içi hava dolu eğimli kübik bir kapalı ortamdaki doğal 
taşınımı sayısal ve deneysel olarak farklı eğim açıları ve Rayleigh sayılarında incelemişlerdir. 
Martyushev ve Sheremet [9] duvarları ısıl olarak iletken ve sonlu kalınlığa sahip, içerisinde çıkıntılı bir 
ısı kaynağı bulunan kapalı ortamda birleşik doğal taşınım-ışınım problemini zamana bağlı olarak 
çalışmışlardır. Kapalı ortamın duvarına ait farklı ısı iletim katsayısı, yüzey yayılım katsayısı, boyutsuz 
zaman değerleri ve duvar kalınlıklarında değişik Rayleigh sayıları için çalışmalarını 
gerçekleştirmişlerdir. Nardini vd. [10] yan yüzeylerinde bölgesel ısı kuyuları bulunan bir kapalı ortam 
tabanına yerleştirilen çıkıntılı ısı kaynağının doğal taşınıma etkisini farklı Rayleigh sayısı değerleri için 
ısı kaynağının farklı konumlarında sayısal ve deneysel olarak incelemişlerdir. 
 
Bu çalışmada elektronik soğutma alanında, iletim ve radyasyonla ısı transferi ihmal edilerek yapılan 
optimizasyon çalışmalarından farklı olarak bahsedilen bu iki ısı transfer mekanizmasının etkileri 
incelenmiş ve sadece doğal taşınım mekanizmasının bulunduğu durum ile karşılaştırılarak analiz 
edilmiştir.  
 
 
 
 
2. SAYISAL ANALİZ 
 
Sol düşey yüzeyinden ayrık ısı kaynağıyla ısıtılırken, karşı yüzeyinden soğutulan dikdörtgen kapalı 
ortamda birleşik doğal taşınım sayısal olarak incelenmiştir. Kapalı ortamın yükseklik/genişlik oranı 
(H/L) 2 olup, kapalı ortam içerisindeki akışkan havadır. Kapalı ortamın yüksekliği (H) 63,5 mm, 
genişliği (L) ise 31,75 mm dir. 12,7 mm uzunluğundaki ayrık ısı kaynağının kalınlığı (th) 1,5 mm olup, 
ısı kaynağının tabana olan uzaklığı (s) ise farklı değerler almaktadır. Problem geometrisi Şekil 1’de 
sunulmuştur. 
 
Sayısal modellemede ticari bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı olan ANSYS Fluent programı 
kullanılmıştır. Akışın iki boyutlu, laminer ve sürekli rejimde olduğu kabul edilmiştir. Akışkana ait 
özellikler yoğunluk hariç sabit alınıp, yoğunluk değişimi Boussinesq yaklaşımı ile ifade edilmiştir. Katı 
yüzeylerde duvarlar için pleksiglas, ısı kaynağı için bakır malzeme seçilmiş olup bunlara ait ısıl 
özellikler Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1. Malzemelerin termofiziksel özellikleri 
 

 ρ (kg/m3) Cp 
(J/kgK) 

k (W/mK) ε 

Bakır 8978 381 387,6 0,05 
Pleksiglas 1190 1470 0,19 0,85 
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Şekil 1. Problemin şematik gösterimi 
 

 
2.1. İlgili Denklemler 
 
İki boyutlu, laminer, sıkıştırılamaz ve sürekli rejimde süreklilik, momentum ve enerji denklemleri 
aşağıda verilmiştir. 
 
Akışkan bölgesinde: 
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Katı bölgede: 
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Isı kaynağı içerisindeki hacimsel ısı üretiminin fonksiyonu olan düzeltilmiş Rayleigh sayısı ve 
ısı taşınım katsayısı sırasıyla: 
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şeklindedir. 
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Isı kaynağı yüzeyinde elde edilen ortalama Nusselt sayısı ve normalize edilmiş değeri 
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denklemleri ile hesaplanabilir. 
 
2.2. Sınır Şartları 
 
Probleme ait sınır şartları şu şekilde tanımlanmıştır. Soğuk yüzey 24°C’de sabit tutulmuştur. Kapalı 
ortamın tüm dış yüzeyleri adyabatik kabul edilmiştir. Isı kaynağı içerisinde sabit hacimsel ısı üretimi 
olup, tüm akışkan-duvar ara yüzeylerinde ısı transferi süreklidir. İç yüzeyler arasında ayrıca ışınımla 
ısı transferi dikkate alınmış, yüzeyler gri ve yayıcı yüzey olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, kapalı ortam 
içerisindeki hava ışınımla ısı transferi için katılımcı değildir.  Karşılaştırma yapabilmek adına, aynı 
problem, ısı kaynağı-hava ara yüzeyleri ve soğuk yüzey hariç tüm yüzeyler adyabatik olarak kabul 
edilmiş ve ışınımla ısı transferi ihmal edilerek sadece doğal taşınım durumu için çözümler 
tekrarlanmıştır. 
 
 
2.3. Sayısal Yöntem 
 
Korunum denklemlerinin çözümü için ANSYS Fluent yazılımı kullanılmıştır. Basınç hız çifti için 
SIMPLE algoritması tercih edilmiştir. Momentum ve enerji denklemleri ikinci dereceden akış yönlü fark 
yöntemi ile ayrıklaştırılmış, basınç interpolasyonu PRESTO yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Yüzey 
şekil faktörlerinin hesabı ve ışınım ile ısı transferi için ANSYS Fluent yazılımının S2S ışınım modeli 
kullanılmıştır. Yakınsama kriteri olarak tüm denklemler için 10-6 değeri kullanılmıştır. 
 
2.4. Ağ yapısı 
 
Sayısal modelleme için uniform olmayan ağ yapısı tercih edilmiştir. Sıcaklık gradyanlarının yüksek 
olduğu bölümlere x ekseni yönünde daha sık ağ yapısı uygulanmıştır. Isı kaynağı konumu parametre 
olarak tanımlanıp değiştirildiğinden y ekseni yönünde tamamen aynı boyutta ağ büyüklüğü tercih 
edilmiştir. Katı model kısımları için ağ boyutu işlem yükü göz önünde tutularak seçilmiştir. Akış alanı 
içerisindeki uygun ağ sayısını belirlemek için Tablo 2’de verilen ağ sıklıklarında, Ra*=106 değerinde 
çözümler gerçekleştirilmiş ve ısı kaynağı yüzeyindeki ortalama Nusselt sayısının değişimi göz önüne 
alınarak 101x101 ağ sıklığı tüm hesaplamalar için tercih edilmiştir. 
 
Tablo 2. Ortalama Nusselt değerlerinin ağ boyutu ile değişimi 
 

Ağ boyutu Nuort % değişim 
51x51 6.9978  
76x76 6.9845 0.19 

101x101 6.9904 0.086 
 
Tercih edilen ağ yapısı Şekil 2’de görülmektedir. 
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Şekil 2. 101x101 ağ yapısı 
 

2.5. Isı Çizgileri 
 
Taşınım problemlerinde, akış alanındaki enerji transferi ısıl difüzyon ile entalpi akışının bir 
kombinasyonudur. Böyle bir akış alanında net enerji akışının (ısıl difüzyon ile entalpi akışının toplamı) 
her bir H sabit çizgisi boyunca sıfır olan H(x,y) şeklinde bir fonksiyon tanımlanabilir [11].  
 
H fonksiyonu aşağıdaki şekilde tanımlanabilir: 
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Yukarıdaki iki denklem türevleri alınıp taraf tarafa çıkarılarak 
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şeklinde ısı fonksiyonu tanımlanabilir. 
 
T0 değerinin akış alanındaki en düşük sıcaklık değeri olarak alınması tavsiye edilmiştir. Isı 
fonksiyonunun çözümü için gerekli sınır şartları x ve y yönündeki net enerji denklemlerinden elde 
edilebilir. İç ortamda kenarlarda kaymama sınır koşulu tanımlanıp ve H(0,L)=0 referans değeri ve 
başlangıç noktası olarak alınıp kapalı ortamın iç yüzeylerinde (ısı giriş çıkış yönü dikkate alınarak) 
aşağıdaki eşitlik uygulanarak sınır koşulu değerleri belirlenmiştir. 

∫ ∂
∂

−±=
C

dS
n
TkLHyxH ),0(),(                                 (13) 

12 nolu denklemin çözümü için gerekli olan, ilgili problemin akış alanındaki sıcaklık-hız değerleri ve 
bunların gradyanları ANSYS Fluent programından dışa aktarılmıştır. Matlab programı kullanılarak 
Poisson denkleminin çözümü için bir kod yazılmıştır. Denklemin çözümünde, iteratif bir yaklaşım 
uygulanmıştır. Yakınsama kriteri olarak bağıl hata değeri ε  10-6 şartı sağlanmıştır. Hem ANSYS 
Fluent programının hem de Matlab kodunun doğruluğu Deng ve Tang’a ait çalışma ile doğrulanmıştır 
[12]. 
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-1,17

1,1414

 
 

(a) 
 

-16,32

8,8523

 
 

(b) 
 

Şekil 3. Sırasıyla akım fonksiyonu, eş sıcaklık eğrileri, ısı çizgileri (a) Ra=103, (b) Ra=106 
 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
Kapalı bir ortam içerisine yerleştirilen bölgesel ısı kaynağının konumunun akış ve ısı transferine etkisi 
sayısal olarak incelenmiştir. Isı kaynağının konumunun etkilerini belirlemek amacıyla ısı kaynağının en 
altta, ortada ve en üstte olduğu konumlar üzerinden incelemeler yapılmıştır. Sonuçlar ısı kaynağı 
yüzeyindeki ortalama Nusselt sayısı değerleri ve akış alanındaki akım fonksiyonu, eş sıcaklık eğrileri 
ve ısı çizgilerinin değişim grafikleri şeklinde sunulmuştur. 
 
Şekil 4’de Ra*=106 değeri için akım fonksiyonu, eş sıcaklık eğrileri ve ısı çizgileri hem birleşik ısı 
transferi durumu için, hem de doğal taşınım durumu için verilmiştir. Akım çizgilerine bakıldığında tüm 
konumlarda hem doğal taşınım hem de birleşik ısı transferi durumunda tek hücreli akım yapısı 
gözlenmektedir. Isı kaynağı en altta bulunduğunda akım şiddeti en fazla iken; ısı kaynağının yukarı 
doğru çıkışı ile akım şiddeti azalmaktadır. Sadece doğal taşınım durumunda, aynı ısı kaynağı 
konumunda elde edilen akım şiddeti değerinin birleşik ısı transferi durumundan daha düşük olduğu 
gözlemlenmektedir.  
 
Eş sıcaklık eğrileri ve ısı çizgilerine bakıldığında maksimum sıcaklık değerinin ısı kaynağının en üstte 
olduğu, minimum sıcaklık değerinin de ısıtıcının merkezde olduğu durumlarda elde edildiği 
görülmektedir. Ayrıca, birleşik ısı transferi durumunda da beklendiği gibi sıcaklık değerleri daha da 
aşağı inmektedir. 
 
Isı çizgileri incelendiğinde doğal taşınım durumu için sadece ısı kaynağı üzerinden havaya bir ısı 
transferi söz konusudur. Isı çizgileri kaynağın alt kısmından üst kısmına doğru sıklığı azalarak 
çıkmakta; diğer bir deyişle, soğuk hava ile temas eden ilk yüzeylerde ısı transferi daha fazla 
olmaktadır. Birleşik ısı transferi durumunda ısı çizgilerinden de görüleceği üzere, tüm yüzeylerden 
havaya ısı transferi söz konusudur. Isı çizgileri, ısı kaynağı üzerinde yoğunlaşmasına rağmen, iletim 
ve ışınım ile olan ısı transferi kapalı ortamın duvarlarını ısıtmakta, duvarlardan da havaya tekrar ısı 
transferi meydana gelmektedir. Isı çizgilerinin doğal taşınım durumunda aldığı maksimum değer Şekil 
4’te görüldüğü üzere yaklaşık 3,28 W/m’dir. Birleşik ısı transferi durumunda, alt ve orta konumlarda 
(Şekil 4b, şekil 4d) bu değer dışarıya herhangi bir ısı kaybı olmamasına rağmen daha düşüktür. Bunun 
sebebi olarak, soğuk yüzeye ışınımla olan ısı transferi gösterilebilir. Ancak, ısı kaynağının en üst 
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kısımda bulunduğu durumda (Şekil 4f), farklı bir durum ortaya çıkmış ve maksimum değer doğal 
taşınım durumunun üstüne çıkmıştır. Şekil 4f incelendiğinde, soğuk yüzeyde soğuyan akışkana kapalı 
ortamın tabanından belli bir miktar ısı girişi olmakta, bu ısı girişi yatay yüzey boyunca devam etmekte, 
kapalı ortamın tavanında ise havadan kapalı ortam duvarına bir ısı transferi olmaktadır. Isı kaynağı en 
üstte olmasına rağmen kapalı ortamın tabanının bu şekilde ısınmasının nedeni yüzeyler arası ışınımla 
ısı transferidir. Alt yüzey ısı kazanırken, üst yüzey ısı kaybetmekte ve bu ısı dolaylı yoldan havaya 
transfer olmaktadır. 
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F 
Şekil 4. Ra*=106, akım çizgileri (sol), eş sıcaklık eğrileri (orta), ısı çizgileri (sağ), (A,C,E) doğal 

taşınım, (B,D,F) birleşik ısı transferi 
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Şekil 5’te ısı kaynağı yüzeyindeki ortalama Nusselt sayısı değerlerinin düzeltilmiş Rayleigh sayısı ve 
ısı kaynağı konumu ile değişimi görülmektedir. Birleşik ısı transferi durumunda elde edilen ortalama 
Nusselt sayısı değerleri hem kapalı ortamın kenarlarına iletim ile hem de yüzeyler arasında ışınım ile 
transfer edilen ısı sebebiyle doğal taşınım durumda elde edilen değerlerden daha düşüktür. Ortalama 
Nusselt sayısı değerinin ısı kaynağı konumu ile değişimi incelendiğinde, her iki durum için benzer 
davranış gözlense de; doğal taşınım durumunda, daha keskin bir değişim söz konusudur. Bu durum, 
Şekil 6’ da verilen normalize edilmiş ortalama Nusselt değeri grafiklerinde daha net görülmektedir. 
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Şekil 5. Isı kaynağı üzerindeki ortalama Nusselt sayısının düzeltilmiş Rayleigh sayısı ve ısı kaynağı 
konumu ile değişimi (a) birleşik ısı transferi, (b) doğal taşınım 

 
Şekil 6’da normalize edilmiş ortalama Nusselt sayısının ısı kaynağı konumu ve düzeltilmiş Rayleigh 
sayısı ile değişimi görülmektedir. Normalize edilmiş ortalama Nusselt sayısının en yüksek değerinin 
elde edildiği konum incelendiğinde, artan Rayleigh sayısı ile birlikte optimum ısı kaynağı konumu her 
iki durum içinde tabana yaklaştığı görülmektedir. Bileşik ısı transferi durumunda ısı kaynağının 
optimum konumu, doğal taşınım durumu ile hemen hemen aynıdır. 
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Şekil 6. Isı kaynağı yüzeyindeki normalize edilmiş ortalama Nusselt değerinin konum ve düzeltilmiş 

Rayleigh sayısı ile değişimi: a) Ra*=104, b) Ra*=5x104, c) Ra*=105, d) Ra*=5x105, e) Ra*=106 
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4. SONUÇLAR 
 
Elde edilen sonuçlar kısaca şu şekilde sunulabilir: 
 

- Kapalı ortamın kenar kısımlarına olan iletim ile ısı transferi ve yüzeyler arası ışınım ile ısı 
transferi akış ve sıcaklık alanını ihmal edilemeyecek düzeyde etkilemektedir. Bu etkilerin 
boyutu şüphesiz iletim ile ısı transferi için katı malzemenin ısıl iletkenliğine, ışınım ile ısı 
transferi için de yüzey yayılım katsayısına bağlıdır. 
 

- Isı kaynağı üzerinde elde edilen ortalama Nusselt sayısının en yüksek değerine erişilen 
optimum konum, düzeltilmiş Rayleigh sayısının bir fonksiyonudur. Düzeltilmiş Rayleigh 
sayısının artan değerleriyle birlikte ısı kaynağının optimum konumu tabana yaklaşmaktadır. 
 

- Düzeltilmiş Rayleigh sayısının artan değerleriyle birlikte her iki durumda elde edilen Nusselt 
sayısının ısı kaynağı konumu ile değişim şekli bir birine yakınlaşmaktadır.  

 
 

- Özellikle elektronik bileşenlerin optimum yerleşimi ile ilgili çalışmalar yapılırken birleşik ısı 
transferinin göz önünde bulundurulması pratik uygulamalar için daha doğru sonuçlar 
verecektir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, bir yüzeyinde ayrık ısı kaynakları bulunan düşey bir kanal içerisinde doğal taşınım ve 
ışınımla ısı transferi deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Kanalın bir yüzeyi ayrık ısı kaynakları ile 
ısıtılırken diğer yüzeyler adyabatik olarak kabul edilmektedir. Çalışmada ısı kaynaklarının ışınım 
yayma oranlarının ısı transferi ve akışkan sıcaklığına etkisi üzerinde durulmuştur. Deneysel 
çalışmalarda sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiş, sayısal hesaplamalar ise ANSYS Fluent yazılımı ile 
yürütülmüştür. Sonuçlar, Nusselt sayısı ile akışkanın sıcaklık ve hızının düzeltilmiş Grashof sayısı ve 
yüzey ışınım yayma katsayısı ile değişim grafikleri şeklinde sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Doğal taşınım, Işınım, Ayrık ısı kaynakları, Elektronik elemanların soğutulması. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, natural convection and radiation heat transfer in a vertical channel with discrete heat 
sources on its one wall is investigated experimentally and numerically. One of the channel walls is 
heated by discrete heat sources while other walls are adiabatic. The study is focused on the effects of 
surface emissivities of the heat sources on heat transfer and fluid temperatures. Temperature 
measurements are performed in the experimental study. Numerical computations are carried out with 
ANSYS Fluent software. The results are represented as the Nusselt number, temperature and velocity 
variations with the modified Grashof number and surface emissivities. 
 
Key Words: Natural convection, Radiation, Discrete heat sources, Cooling of electronic equipments. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
Elektronik alanındaki gelişmeler, daha küçük fakat yüksek performansa sahip entegre devrelerin 
tasarımını kaçınılmaz hale getirmektedir. Küçülen boyut ve artan performans gereksinimine bağlı 
olarak, tek bir çipin ürettiği ısı miktarı artmakta, sistemin sıcaklığındaki artış, beraberinde performans 
kaybı ve bozulma gibi durumlar ortaya çıkarmaktadır. Daha verimli çalışan sistemlerin üretilebilmesi 
için devre elemanlarının sıcaklıklarının belirli bir sınırın altında tutulması ve devre elemanları 
arasındaki sıcaklık farklarının en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple elektronik elemanların ısıl 
kontrolü önemli olup,  yüksek miktarda ısı yayan elemanların sıcaklıklarının mümkün olduğunca düşük 
seviyede tutulması, elemanın yaydığı ısının sistemden uzaklaştırılıp ortama verilmesi son derece 
önemlidir. Bu noktada çip boyutu, tek bir çipin yaydığı ısı, konumu, malzeme özellikleri ve yüzey 
özellikleri, çevre ortam sıcaklığı ve soğutma yöntemi önemli yer tutmaktadır. 

Effect of the Surface Radıatıon on Heat Transfer in a Channel wıth Dıscrete Heat Sources on its Vertıcal Wall 
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Literatürde düşey ve eğimli kanallar içerisinde taşınımla ısı transferini ele alan çalışmalar mevcuttur. 
Çalışmaların birçoğu farklı taşınım rejimlerinin ısı transferine etkisini incelerken, yüzeyler arası 
ışınımın ısı transferine etkilerini inceleyen çalışmalar sınırlı sayıdadır. Farklı araştırmacılar tarafından 
doğal taşınımla ısı transferi üzerine kanal parametreleri ve çalışma koşullarının etkileri deneysel ve 
sayısal olarak incelenmiştir [1-9]. Farklı kanal eğim açıları ve ısıtıcı konfigürasyonlarının karma 
taşınıma etkileri araştırmacılar tarafından çalışılmıştır [10-14]. Xu vd. [15] yüzeyinde ayrık ısı 
kaynakları bulunan iki paralel levha arasında türbülanslı zorlanmış taşınımı sayısal olarak ele 
almışlardır. Düşey kanalda iletim-taşınım birleşik ısı transferi problemi farklı araştırmacılar tarafından 
incelenmiştir [16-19]. Premachandran ve Balaji [20] ısıtıcı ve duvarların malzeme ve yüzey özellikleri 
ile Grashof ve Reynolds sayılarının kanal içerisindeki taşınım-ışınım birleşik ısı transferine etkilerini 
sayısal olarak analiz etmişlerdir. Londhe ve Rao [21] ayrık şekilde ısıtılan düşey kanalda taşınım-
ışınım birleşik ısı transferi problemini sayısal olarak ele almışlardır. 
 
Bu çalışmada, yüzeylerinden birinde ayrık ısı kaynakları bulunan düşey kanalda, ısı kaynaklarının 
ışınım yayma oranlarının, taşınımla ısı transferine etkileri incelenecektir. Çalışmada ısı kaynaklarının 
üç farklı ışınım yayma oranı üzerinde durulacak (ε=0.05, 0.45, 0.9) olup; sonuçlar iki farklı düzeltilmiş 
Grashof sayısı değerinde (Gr*Dh=3.82x106, 1.53x107) sunulacaktır. 
 
 
 
 
2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
Şekil 1’de test bölgesi ve deney düzeneği görülmektedir. Deney düzeneği bilgisayar, veri toplama 
sistemi, DC güç kaynağı, kesintisiz güç kaynağı ve test bölgesinden oluşmaktadır. Deneyler bir 
yüzeyine dört adet ayrık ısı kaynağı yerleştirilen düşey kanal içerisinde gerçekleştirilmiştir. Geri kalan 
yüzeyler ise ısıtılmamakta olup, dış yüzeyleri yalıtılmıştır. Kanal yüzeyleri 10 mm kalınlığındaki 
polikarbonat levhadan (kpc=0.217 W/mK) talaşlı imalat yöntemiyle imal edilmiştir. Isı kaynaklarının 
yüzeyleri ise 1.5 mm kalınlığında (tcu), 25.4 mm uzunluğunda (Lh) ve 152.4 mm derinliğindeki (D) bakır 
malzemeden (kcu=387.6 W/mK) üretilmiştir. Bakır levhalar arka yüzeylerinden 0.35 mm kalınlığındaki 
(th) esnek ısıtıcılar ile ısıtılmaktadır. Isı kaynaklarının arka yüzeyleri ve test bölgesinin arka yüzeyleri 
30 mm kalınlığındaki XPS yalıtım malzemesi (k ins=0.035 W/mK) ile yalıtılmıştır. Test bölgesinin toplam 
uzunluğu (L top) 314.33 mm olup, ısıtılmayan giriş (Lgir) ve çıkış (Lçık) uzunlukları sırasıyla 25.4 mm ve 
130.18 mm’dir. Bununla birlikte, kanal genişliği (w) 25.4 mm olup, kanal derinliği ise 152.4 mm’dir. 
Verilen ölçüler dikkate alındığında kanalın hidrolik çapı (Dh) 43.54 mm olarak hesaplanmaktadır. 
Deneysel çalışmada kullanılan bakır yüzeyler iyi derecede parlatılmış olup ışınım yayma katsayısı (ε) 
0.05’tir. Ayrıca kanal yüzeyleri mat siyah boya ile boyanmış olup yüzeyin ışınım yayma katsayısı 
0.9’dur. 
 
Her bir ısı kaynağı için esnek ısıtıcılar ile bakır yüzeyler arasında üç adet 0.4 mm çapında bakır-
konstantan termoeleman çifti kullanılmıştır. Düşey doğrultuda, polikarbonat levhaların merkez çizgisi 
üzerinde ise on sekiz adet termoeleman çifti kullanılmıştır. Ayrıca, test bölgesinin giriş ve çıkışında ise 
iki adet termoeleman çifti kullanılmıştır. Deneyler, sıcaklığı 24°C ve nemi 50% mertebesinde tutulan 
şartlandırılmış bir oda içerisinde gerçekleştirilmiştir. Çevresel etkileri ortadan kaldırmak amacıyla test 
bölgesi bir muhafaza içerisine alınmıştır.  
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(a)                                                         (b) 

 
Şekil 1. (a) Test bölgesinin temsili gösterimi, (b) deney düzeneği 

 
 
 
 

3. SAYISAL ÇALIŞMA 
 
Sayısal çalışmada korunum denklemlerinin çözümü ANSYS Fluent yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
Akımın üç boyutlu, sürekli rejimde ve laminer olduğu kabul edilmiştir. Akışkanın yoğunluk dışındaki 
termofiziksel özelliklerinin sabit olduğu kabul edilerek, yoğunluğun sıcaklıkla değişimi Boussinesq 
yaklaşımı kullanılarak modellenmiştir. Bununla birlikte iletim ve ışınımla ısı transferi hesaba katılmıştır. 
Şekil 2’de incelenen problemin geometrisi sunulmuştur. 
 

 

Şekil 2. İncelenen problemin şematik gösterimi 
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Üç boyutlu, sürekli rejimde, sıkıştırılamaz, laminer akım için süreklilik, momentum ve enerji denklemleri 
aşağıdaki gibidir: 
 
Akışkan içerisinde: 
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Burada vu,  ve w  sırasıyla yx,  ve z  doğrultularındaki hızları belirtirken, ρ  akışkanın yoğunluğunu, 

u  ise akışkanın kinematik viskozitesini temsil etmektedir. 0T  ortam sıcaklığını, α  ve β  ise sırasıyla 
ısıl yayınım katsayısı ve hacimsel genleşme katsayısını belirtmektedir. 
 
Katı içerisinde: 
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Denklemde 
•

q  hacimsel ısı üretimini, k  ise ısı iletim katsayısını temsil etmektedir. 
 
Isıtıcıların içerisindeki hacimsel ısı üretiminin bir fonksiyonu olarak düzeltilmiş Grashof sayısı 
aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 
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Burada g  yerçekimi ivmesi, ht  ise ısıtıcı kalınlığıdır. 
 
Kanalın hidrolik çapı ise: 
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Denklemi ile hesaplanır. 
 
Isı kaynağı yüzeyinde yerel ısı taşınım ve yerel ışınım katsayısı aşağıdaki denklemlerle hesaplanır: 
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sT  yüzey sıcaklığını belirtmektedir. 
 
Isı kaynağı yüzeyinde yerel ve ortalama Nusselt sayıları ise sırasıyla: 
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(11,12) 
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f
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f

hışn
ışnort k

Dh
Nu =,  (13,14) 

İfadelerinden belirlenebilir. 
 
Kanal giriş ve çıkışında sırasıyla “pressure inlet” ve “pressure outlet” sınır koşulları kullanılmıştır. Hava 
ışınımla ısı transferi için katılımcı olmayıp kanal girişinde havanın sıcaklığı 24°C’dir. Işınımla ısı 
transferi için siyah kanal yüzeylerinin ışınım yayma katsayıları 0.9 iken ısı kaynağı yüzeyleri sırasıyla 
0.05, 0.45 ve 0.9 olarak alınmıştır. Katı-akışkan ara yüzeylerinde sıcaklık ve ısı transferi sürekli olup 
“coupled” sınır koşulu uygulanmıştır. Ayrıca ısı yalıtım malzemesinin dış yüzeylerinde ise taşınım sınır 
koşulu (h=5 W/m2K, T0=24°C) kullanılmıştır. 
 
Navier Stokes ve enerji denklemleri yukarıda belirtilen sınır koşulları ile birlikte ANSYS Fluent 
programı kullanılarak çözülmüştür. Hesaplamalarda momentum ve enerji denklemlerinin 
ayrıklaştırılması için ikinci dereceden akış yönlü fark yöntemi kullanılmıştır. Basınç-hız çiftinin 
çözümünde SIMPLE algoritması kullanılmıştır. Basınç interpolasyonu için PRESTO yöntemi tercih 
edilmiştir. Yüzeyler arası ışınımla ısı transferi “surface to surface (S2S)” modeli kullanılarak 
hesaplanmıştır [22]. Navier Stokes, enerji ve ışınım denklemlerinin çözümünde yakınsama kriteri 10-5 
alınmıştır. 
 
Sayısal modellemede, bütün koordinatlarda uniform ağ yapısı kullanılmıştır. Dört farklı hücre sayısında 
(1265616, 1736856, 2235024 ve 2706264 hücre) ağ bağımsızlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Sonuçların 1736856 ve 2235024 hücre sayısı arasında fazla değişmemesinden dolayı hesaplamalara 
1736856 hücre ile devam edilmiştir. Şekil 3’te görüldüğü gibi ağ bağımsız çözümler ile deneysel 
sonuçlar arasındaki fark oldukça az olup sonuçlar birbiriyle uyumludur. 
 

 
Şekil 3. Deneysel ve sayısal sonuçların karşılaştırılması 

 
 
 
 

4. BULGULAR 
 
Şekil 4’te her bir ısı kaynağının çıkış ucunda, farklı *

DhGr  ve ε  değerleri için akışkan sıcaklığının x 
eksenindeki değişimi görülmektedir. Hava düşey kanala ortam sıcaklığında girmekte ve ısı kaynağının 
yüzeylerinde ısınarak kaldırma kuvvetinin etkisiyle yükselmektedir. Hava kanal içerisinde yükselirken 
ısınmakta, bunun sonucunda kanal çıkışına doğru ısı kaynaklarından havaya olan ısı transferi 
azalmaktadır. Yüzeyler arası ışınımla ısı transferiyle ısıtılmayan sağ yüzey ısınmakta, bunun 
sonucunda sağ yüzeye yakın bölümlerde ısıl sınır tabaka oluşumu görülmektedir. *

DhGr  değerinin 
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artışıyla ısı kaynaklarından havaya taşınım ve yüzeyler arası ışınımla ısı transferi artmaktadır. Yüzey 
sıcaklıklarının artışıyla ısıl sınır tabaka kalınlığı artmakta, kanal merkezindeki düşük sıcaklığa sahip 
bölge daralmaktadır. Isı kaynaklarının yüzeylerinin ışınım yayma katsayılarının (ε ) artışı ise yüzeyler 
arası ışınımla ısı transferini arttırmakta, bu ise ısı kaynaklarının yüzey sıcaklıklarını azaltmaktadır. 
Şekil 5 dikkatli şekilde incelendiğinde ε ’un artışıyla birlikte kaynaklara komşu akışkanın sıcaklığı 
azalmakta ve sol yüzeye yakın bölgelerde ısıl sınır tabakanın inceldiği görülmektedir. 
 
Şekil 5’te her bir ısı kaynağı çıkış ucunda ve kanal giriş-çıkışlarında, farklı *

DhGr  ve ε  değerleri için 
akışkanın düşey hız bileşeninin x eksenindeki değişimi görülmektedir. Hız profili kanal girişinde 
simetrik yapıdadır. Hava ısı kaynağı yüzeylerinde ısınmakta, yoğunluk değişimine bağlı olarak 
kaldırma kuvvetinin etkisiyle kanal içerisinde yükselmektedir. Şekil 5 dikkatle incelendiğinde, ilk iki ısı 
kaynağının çıkış ucunda havanın düşey doğrultudaki hızı halen neredeyse simetrik yapıdadır. Ancak 
akışkan sıcaklığındaki artışla son iki ısı kaynağının çıkış ucunda kaldırma kuvvetinin etkisi daha 
belirgin şekilde görülmektedir. Isı kaynaklarının yakınında yüksek hız bölgeleri oluşmakta, simetrik 
yapı ortadan kalkmaktadır. Düzeltilmiş Grashof sayısının ( *

DhGr ) artışıyla birlikte hız sınır tabaka 
incelmekte olup, akışkanın yığın hızında artış meydana gelmektedir. ε  değerinin artışı ise yüzeyler 
arası ışınımla ısı transferini arttırsa da akışkan hızları ve hız sınır tabaka yapısında önemli bir 
değişikliğe sebep olmamaktadır. 

  

 
 

 
 

Şekil 4. ısı kaynaklarının çıkış ucunda akışkan sıcaklığının x ekseni boyunca değişimi  
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Şekil 5. Isı kaynaklarının çıkış ucu ve kanal giriş-çıkışında akışkanın düşey hız bileşeninin x ekseni 
boyunca değişimi  

 
Şekil 6’da ısı kaynağı yüzeylerinde taşınım ve ışınım ısı akılarına bağlı olarak elde edilen ortalama 
Nusselt sayısı değerlerinin *

DhGr  ve ε  ile değişimi sunulmaktadır. Hava kanala ortam sıcaklığında 
girdiğinden dolayı ilk ısı kaynağı ile hava arasındaki sıcaklık farkı en yüksek değerdedir. Bunun 
sonucunda 1 numaralı ısı kaynağından havaya taşınımla ısı transferi en yüksek değerini almaktadır. 
Hava ısınarak kanal içerisinde yükselmekte, ısı kaynakları ile hava arasındaki sıcaklık farkı da giderek 
azalmaktadır. Bunun sonucunda kanal çıkışına doğru ısı kaynaklarından havaya olan taşınımla ısı 
transferi azalmaktadır. Ayrıca *

DhGr  taşınımla ısı transferi açısından belirleyici parametre olup; *
DhGr  

arttıkça ısı kaynaklarından havaya olan taşınımla ısı transferi de artmaktadır. Işınım yayma katsayısı, 
ε  taşınımla ısı transferi üzerinde azaltıcı bir etki yaratmaktadır. Bununla birlikte kaynakların yüzey 
yayma katsayıları arttıkça havaya olan ışınımla ısı transferi artmaktadır. ε =0.45 ve ε =0.9 
değerlerinde kaynaklardan havaya kayda değer miktarda ışınımla ısı transferi meydana gelirken 
ε =0.5 değerinde havaya ışınımla ısı transferi oldukça azdır. 
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Şekil 6. Ortalama Nusselt sayılarının (taşınım, ışınım) *

DhGr  ve ε  ile değişimi 

 

 
SONUÇ 
 
Bir yüzeyinde ayrık ısı kaynakları bulunan diğer duvarları yalıtılmış olan düşey kanal içerisindeki akış 
ve ısı transferi için, düzeltilmiş Grashof sayısı ve ısı kaynaklarının yüzey yayma etkileri sayısal ve 
deneysel olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir: 
 

• Düzeltilmiş Grashof sayısının artışıyla, ısı kaynaklarından havaya olan taşınımla ısı transferi 
artmaktadır. 

• Isı kaynaklarının yüzey yayma katsayılarının artışı sonucunda ışınımla ısı transferi artmakta, 
bu durum akış ortamı içerisinde ısıl ve hız sınır tabakaları önemli ölçüde etkilemektedir. 

• Isı kaynaklarının yüzey yayma katsayılarının artması sonucunda taşınımla ısı transferi 
azalmaktadır. 

• Havanın kanal içerisinde ısınmasıyla birlikte ısı kaynaklarından havaya olan ısı transferi 
azalmaktadır. 
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ÖZET 
 
Yoğuşmalı konvansiyonel duvar tipi ısıtma cihazlarında genellikle paslanmaz çelik malzemeden 
yapılmış yanma üniteleri kullanılır. Bu yanma üniteleri yurtdışından ithal edilmekte olup yüksek üretim 
maliyetlerine sahiptir. Ülkemizde, ERP (Energy Related Products) regülâsyonlarının 2018 yılında 
uygulanabilmesi için ilgili bakanlıklarca çalışmalar devam etmektedir. Bu regülasyonların devreye 
girmesi ile ülkemizde yoğuşmasız duvar tipi ısıtma cihazlarının satışı yasaklanacaktır. Bu nedenle, 
yoğuşmalı duvar tipi cihazlarda kullanılan konvansiyonel yanma ünitelerinin yerini alacak yeni yanma 
ünitelerinin tasarlanması gerekmektedir. 
 
Yoğuşmalı yanma ünitelerinin tasarımında hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemi 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada; duvar tipi yoğuşmalı bir ısıtma cihazında kullanılabilecek alüminyum 
yanma ünitesine ait 12 farklı hava hacminin sayısal modeli oluşturulmuştur. Bu hava hacimlerinde 
gerçekleşen atık gaz hareketine ait akış karakteristikleri ve basınç düşümleri, HAD yöntemi 
kullanılarak detaylı olarak incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Duvar Tipi Isıtma Cihazı, Yanma Ünitesi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Generally, heat engines made by stainless steel material are used for the condensing wall hang 
heating appliances. These type heat engines are imported from foreign and also they have high 
manufacturing costs. In Turkey, the legislative studies have continued to be implemented the ERP 
(Energy Related Products) regulations till the first quarter of 2018 by the relevant ministries. After the 
promulgation of these regulations, non-condensing wall hang heating appliances will be forbidden for 
our country. Because of these reasons, new heat engines have to be designed instead of conventional 
heat engines used for condensing wall hang heating appliances. 
 
The computational fluid dynamics (CFD) methods are used for designing of the condensing wall hang 
heating appliances. In this study, the twelve different numerical air volumes of aluminium heat engine 
which could be used for condensing wall hang heating appliances are modelled. The flow 
characteristics of the flue gas motion inside the air volume and their pressure losses are investigated 
in depth with using CFD method.    
 
Key Words: Wall hang heating appliance, Heat engine, Computational fluid dynamics (CFD). 
 
 
 

Numerical Investigation of the Flow Characteristics of Flue Gas Inside the Condesing Heat Engine 
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1. GİRİŞ 
 
Yaşam alanlarında ve konutlarda ısıtma ve sıcak su temini için ısı üretimi, dağıtımı ve tüketiminin aynı 
bağımsız bölüm içerisinde yapılmasına bireysel ısıtma denir [1]. Bireysel ısıtma sistemi olan duvar tipi 
ısıtma cihazlarının, ülkemizde ve Avrupa’da yaygınlaşan doğalgaz altyapısı sayesinde kullanımları 
artmaktadır. 
 
2018 yılı içerisinde ERP regülasyonlarının ülkemizde uygulanabilmesi için ilgili bakanlıklarca 
çalışmalar devam etmektedir. Bu regülasyonların yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de yoğuşmasız ısıtma 
cihazı satışı yasaklanacaktır. Yoğuşmalı duvar tipi ısıtma cihazlarında kullanılan komponentlerin 
(yanma ünitesi, fan, gaz valfi, brülör v.b.) çoğu yurtdışından ithal edilmektedir. Bu yüzden, bu 
komponentlerin yerlileştirilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle DOSİDER 
(Doğalgaz Sanayicileri İşadamları Derneği)  öncülüğünde çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda 
DOSİDER ve İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İTÜNOVA) işbirliği ile “Gaz Yakan 
Cihazlar Proje Merkezi” kurulmuştur. Bu nedenlerden dolayı enerji verimliliği yüksek ve yerli 
komponentlere sahip duvar tipi yoğuşmalı ısıtma cihazlarının geliştirilmesi çalışmaları önem 
kazanmıştır. 
 
Duvar tipi yoğuşmalı ısıtma cihazların ısıl performansında ve akış karakteristiği üzerinde, yanma 
ünitelerinin içerisinde kullanılan ısı değiştiricilerin tipi ve konumları önemli rol oynamaktadır. Atık gaz 
olarak bilinen yanmış gaz ortamından ısıtılacak olan akışkana aktarılan toplam ısı transferi ve 
gerçekleşen basınç düşümleri yanma ünitesi içerisinde kullanılan komponentlerin geometrisine göre 
değişim göstermektedir.  
 
Yanma ünitelerinin yoğuşma bölgesindeki ısı değiştiricilerinde gerçekleşen, taşınımla olan ısı 
transferinin arttırılması için genişletilmiş yüzeyler kullanılmaktadır. Bu genişletilmiş yüzeyler 
gerçekleşen toplam ısı transferine olumlu katkı sağlar iken yanma ünitesi içerisindeki basınç 
düşümlerini arttırmaktadır. Bu basınç düşümleri yanma ünitesinde kullanılacak olan fan gücünü 
belirlemektedir. ERP regülasyonlarına göre, cihazın tükettiği gazın yanı sıra elektrikte verimlilik 
hesapları da kullanılmaktadır. Genellikle, yeni nesil yanma üniteleri tasarımlarında alüminyum kanatlı 
borulu ısı değiştiricileri yoğuşma bölgesinde tercih edilmektedir. Literatürde, çeşitli kanat tiplerindeki 
kanatlı borulu ısı değiştiricilerinin hava tarafında gerçekleşen ısı transferini ve akış karakteristiğini 
inceleyen birçok deneysel çalışma mevcuttur [2-5]. Bu çalışmalar, sadece belirli deney şartları altında 
ve farklı uygulama alanları için gerçekleştirilmiştir. Ancak, yanma reaksiyonun gerçekleştiği yanma 
üniteleri için deneysel çalışmalar çok fazla bulunmamaktadır [6]. 
 
Duvar tipi yoğuşmalı ısıtma cihazlarının yanma ünitesinde gerçekleşen akış dağılımlarının ve basınç 
düşümlerinin incelenmesinde deneysel çalışmaların yanı sıra sayısal yöntemlerin de kullanılması 
gerekmektedir. Yanma ünitelerinde kullanılan kanatlı borulu ısı değiştirici tasarımı hakkında literatürde 
yapılan sayısal çalışmalar incelendiğinde, 2010 yılında Wais tarafından gerçekleştirilmiş detaylı bir 
çalışma bulunmaktadır [7]. Radyal kanatlı borulu ısı değiştirici optimizasyon çalışmasında, farklı akış 
hızı değerlerinin ve kanat profili değişikliğinin performansa olan etkisi incelenmiştir. 2013 yılında H. 
Bilirgen ve arkadaşları tarafından yapılan diğer bir çalışmada; belirlenen kanatlı yapıya ait tasarım 
parametrelerinin, kanatlı borulu ısı değiştiricide meydana gelen ortalama ısı transferi ve basınç 
düşümü üzerindeki etkileri, ANSYS programı ile sayısal olarak incelenmiştir [8]. Kanatlı borulu ısı 
değiştiricileri ile ilgili literatürde birçok sayısal çalışma olmasına karşın yanma ünitesi iç hava hacminin 
sayısal modellenerek, gerçekleşen ısı, akış dağılımlarını ve basınç düşümünü belirleyen sayısal 
çalışma neredeyse yok denecek kadar azdır. 2013 yılında Karaaslan ve arkadaşları tarafından yapılan 
çalışmada; bir kombinin alüminyum döküm üretim tekniği ile üretilmiş yanma ünitesi sayısal olarak 
modellenmiş olup kanatçıklı ve kanatçıksız duruma ait ısı transferi ve akış karakteristiği incelenmiştir 
[9]. Önceki çalışmalarımızda, kanatlı borulu ısı değiştiricisine sahip yanma ünitesine ait ısı transferi ve 
akış analizleri sayısal olarak incelenmiştir [10,11]. 
 
Bu çalışmada; yoğuşmalı yanma ünitelerinin yoğuşma bölgesinde kullanılabilecek alüminyum kanatlı 
borulu ısı değiştiricisine ait kanat uzunluğu ve kanat kalınlığı tasarım parametresi olarak seçilmiştir. 
Kanat uzunluğu olarak dört ve kanat kalınlığı olarak üç farklı değer seçilerek 12 farklı tip kanatlı borulu 
ısı değiştiricisi kesit detayı belirlenmiştir. Bu ısı değiştiricileri tanımlanmış sabit hacme sığabilecek 
şekilde bir ya da iki sıra şeklinde dizilmiştir. Böylece, 12 farklı yanma ünitesine ait üç boyutlu iç hava 
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modeli oluşturulmuştur. Belirlenen tasarım parametrelerinin yanma ünitesi içerisinde gerçekleşen 
basınç düşümü ve akış karakteristikleri üzerine etkisi, ANSYS programı kullanılarak sayısal olarak 
detaylı bir şekilde incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. SAYISAL ÇALIŞMALAR 
 
Bu çalışma kapsamında tasarlanan ve incelenen yanma ünitelerine ait çalışma prensibi Şekil 1’ de 
verilmiştir. CO ve CO2 emisyonlarının standartların belirlediği limitlerin altında olması gereği nedeni ile 
yanıcı gaz (doğalgaz) ve taze hava, karıştırıcıda belli oranlarda karıştırılır. Gaz hava karışımı brülörde 
yakılır. Yanma reaksiyonu sonucu ortaya çıkan ısı enerjisi, iletim, taşınım ve ışınım yolu ile ısı 
değiştiricisinden suya transfer edilir. Atık gazda bulunan su buharı, gizli ısısını kaybederek yoğuşma 
sıcaklığı altına indiğinde sıva faza dönüşür. Sıvı faza dönüşen bu suya yoğuşma suyu denilmektedir. 
Yanma ünitesi drenajından yoğuşma suyu tahliye edilir. Atık gaz son olarak atık gaz borusu ile 
atmosfere gönderilir [10]. 
 

 
Şekil 1. Duvar tipi yoğuşmalı ısıtma cihazının yanma ünitesine ait çalışma prensibinin şematik 

gösterimi [10]. 
 
Tasarlanan yanma ünitesi atık gaz hava hacmi modeli, gerçekleşen toplam ısı transferi göz önünde 
bulundurulduğunda iki farklı bölgeden oluşmaktadır. Şekil 2’de görüldüğü üzere brülörün 
konumlandırıldığı bölgede yüksek sıcaklık bölgesi ve kanatlı borulu ısı değiştiricilerinin tasarlandığı 
bölgede de yoğuşma bölgesi bulunmaktadır. Üç boyutlu sayısal modelin yüksek sıcaklık bölgesinde 
kanatsız sarmal alüminyum borulu ısı değiştiricisi tasarlanmıştır. Yoğuşma bölgesinde ise Şekil 3’de 
kesit detayı verilen kanatlı borulu ısı değiştiricilerinden oluşan tasarım gerçekleştirilmiştir. 
 
Şekil 2’de görüldüğü gibi, çözüm ağı eleman sayılarını azaltmak ve çözüm sürelerini kısaltmak için 
silindirik yanma ünitesi iç hava hacminin simetrik dörtte birlik kısmı modellenmiştir. Isı değiştiricisi 
yüzeyleri, brülör yüzeyi ve yönlendirici yüzeyleri hava hacminden çıkartılarak akış engelleyici olarak 
modellenmiştir.  
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Şekil 2. Atık gaz hacmine ait üç boyutlu sayısal model gösterimi. 
 

 

 
Şekil 3. Yoğuşma bölgesi için tasarlanan ısı değiştiricisine ait kesit detay gösterimi. 

 
 
Yoğuşma bölgesinde kullanılan ve kesit detayları Şekil 3’de verilen kanatlı borulu ısı değiştiricisinin 
kanat uzunluğu (L) ve kalınlığı (t) tasarım parametresi olarak seçilmiştir. Ayrıca, kanat uzunluğuna 
göre bu bölgede kullanılabilecek kanatlı borulu ısı değiştiricisi sıra sayısı da değişmektedir (Şekil 4). 
Kanatlı ısı değiştiricisinin iç çapı (d iç=18 mm) ve et kalınlığı (ddış=24 mm) tüm tasarımlarda sabit 
tutulmuştur. Her kanatlı borulu ısı değiştiricisi, 12 adet kanada sahiptir. Kanat uzunluğu (L) 4 mm, 6 
mm, 8mm ve 10 mm olmak üzere 4 farklı değer olarak seçilmiştir. Her bir kanat uzunluğu için üç farklı 
kanat kalınlığına (1,5 mm – 2 mm – 2,5 mm) göre sayısal modeller oluşturulmuştur. Böylece, Tablo 
1’de verilen toplam 12 farklı tasarım için üç boyutlu sayısal modeller oluşturulmuştur. 
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Şekil 4. Yoğuşma bölgesine sıralı dizilen kanatlı borulu ısı değiştiricilerin kesit gösterimi. 
 
Tablo 1. 12 farklı tasarıma ait boyutsal özellikler 
 

Model 
No 

Kanat Uzunluğu 
L (mm) 

Kanat Kalınlığı 
t (mm) 

1. Sıra Kanatlı Boru 
Sayısı 

2. Sıra Kanatlı 
Boru Sayısı  

 
1 4 1,5 12 8  

 2 4 2 12 8  
 

3 4 2,5 12 8  
 

4 6 1,5 8 8  
 

5 6 2 8 8  
 

6 6 2,5 8 8  
 

7 8 1,5 8 -  
 

8 8 2 8 -  
 

9 8 2,5 8 -  
 

10 10 1,5 8 -  
 

11 10 2 8 -  
 

12 10 2,5 8 -  
 

 
Modeller oluşturulduktan sonra sayısal analizler için bir sonraki adım,  çözüm ağına ayırma işlemidir. 
Farklı ağ yapısı oluşturma teknikleri birlikte kullanılarak sayısal modellere ait uygun çözüm ağları 
oluşturulmuştur. Sayısal modellere ait çözüm ağı eleman sayıları 4500000 ile 8500000 arasında 
değişmekte olup Şekil 5’de gösterilmiştir.  
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Şekil 5. Sayısal modellere ait çözüm ağının gösterimi. 
 
Atık gaz hacimleri için sayısal çözüm sırasında, havanın 300 K sıcaklığındaki termofiziksel 
özelliklerinden yoğunluk (ρ) için 1,1614 kg/m3 ve kinematik viskoziteyi (ν) için1,59x10-5 m2/sn değerleri 
kullanılmıştır [12]. 
 
Sayısal modellere ait sınır şartları Şekil 6 da şematik olarak gösterilmiştir. Belirli oranlarda karıştırılan 
yanıcı gaz (doğalgaz vb.) ve hava bir fan yardımı ile brülör yüzeyinden geçerek yanma ünitesi içerisine 
girmektedir. Bu karışımın giriş hızı, brülör yüzeylerine sınır şartı olarak tanımlanmıştır. Tasarlanan 
yanma ünitesinde istenilen güç ve brülör yüzey alanı göz önünde bulundurulduğunda 2,85 m/sn lik bir 
hava girişi hesaplanmıştır. Dörtte bir hacmi modellenen sayısal modeller ikişer adet simetri yüzeyine 
sahiptirler.  
 
Belirlenen tasarım parametrelerinin yanma ünitesi içerisinde gerçekleşen basınç düşümü ve akış 
karakteristiği üzerindeki etkilerinin incelenebilmesi için sadece akış analizleri çözdürülmüştür. 
 
Literatür araştırmaları ve önceki çalışmalardan kazanılan deneyimler sonucunda, sayısal modellerin 
çözümlerinde; sürekli rejim, yerçekimi etkisiyle oluşan doğal taşınım, fan etkisiyle oluşan zorlanmış 
taşınım ve türbülanslı akış türü koşulları göz önünde bulundurulmuştur. 
 

 
Şekil 6. Sayısal modellere ait sınır şartlarının gösterimi. 
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3. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME 
 
Yapılan sayısal analizlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir parametrenin, yanma ünitesi içerisinde 
gerçekleşen basınç düşümüne (Δp) ve yoğuşma bölgesindeki kanatlı borulu ısı değiştiricisinin toplam 
yüzey alanına olan etkileri ayrı ayrı incelenmiştir.  
3.1. Kanat Uzunluğunun Değişimi 
 
Kanat uzunluğunun değişim etkisinin incelenebilmesi için kanat kalınlıkları sabit tutulmuştur. Tablo 
2’de kanat kalınlığı 1,5 mm için kanat uzunluğu değişiminin sayısal sonuçlara etkisi verilmiştir. Kanat 
uzunluğu 4 mm olan sayısal modelde, birinci sıraya 12 adet kanatlı boru ve ikinci sıraya 8 adet kanatlı 
boru sığdırılmıştır. Aynı hacme, kanat uzunluğu 6 mm için sekiz adet kanatlı boru konulmuştur. Kanat 
uzunlukları 8 ve 10 mm ler için artan dış çaplardan dolayı sadece sekizer adet borudan bir sıra 
sığdırılmıştır.  
Tablo 2 incelendiğinde kanat uzunluğu 4 mm den 6 mm e çıkarıldığında toplam kanatlı boru yüzey 
alanı % 0,44 azalırken gerçekleşen basınç düşümü yaklaşık % 7 (154 Pa) artmıştır. Aynı zamanda 
Şekil 7’deki akış çizgileri de incelendiğinde 6 mm kanat uzunluğundaki tasarımda atık gaz, kanatlı 
borulu yüzeylere çok fazla temas etmektedir. Yoğuşma bölgesinde gerçekleşen toplam ısı transferinin 
büyük bir bölümü taşınım yolu ile gerçekleştiğinden dolayı 1,5 mm kalınlığındaki en iyi tasarımın 6 mm 
kanat uzunluğunda olduğu görülmektedir. 
8 mm ve 10 mm kanat uzunlukları için tek sıralı bir tasarım gerçekleşebildiğinden dolayı basınç 
düşümlerinde % 39 lara varan düşüşe rağmen toplam yüzey alanlarında da % 39 azalma 
gerçekleşmektedir. 
 
Tablo 2. 1,5 mm kanat kalınlığı için kanat uzunluğu değişiminin sayısal sonuçlar üzerindeki etkisi 

Model 
No 

Kanat 
Uzunluğu 
L (mm) 

Kanat 
Kalınlığı 
t (mm) 

1. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

2. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

Toplam 
Kanatlı Boru 
Yüzey Alanı  

(cm2) 

Yüzey 
Alanı 

Değişim 
Yüzdesi(%) 

Basınç 
Düşümü 
Δp (Pa) 

Basınç 
Düşümü 
Değişim 

Yüzdesi(% 

 

 

1 4 1,5 12 8 5349,06   2221    
 4 6 1,5 8 8 5325,60 -0,44 2375 6,93  
 7 8 1,5 8 - 3258,32 -39,09 1350 -39,22  
 10 10 1,5 8 - 3838,26 -28,24 1542 -30,57  
 Tablo 3’de kanat kalınlığı 2 mm için kanat uzunluğu değişiminin sayısal sonuçlara etkisi verilmiştir. 

Şekil 8 deki akış çizgileri ile beraber değerlendirildiğinde 1,5 mm kanat uzunluğundaki sonuçlara 
benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. 4 mm kanat uzunluğundan 6 mm kanat uzunluğuna geçişte basınç 
düşümleri % 0,33 artarak birbirine yakın değerler bulunmuştur.  
 
Tablo 3. 2 mm kanat kalınlığı için kanat uzunluğu değişiminin sayısal sonuçlar üzerindeki etkisi 

Model 
No 

Kanat 
Uzunluğu 
L (mm) 

Kanat 
Kalınlığ

ı 
t (mm) 

1. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

2. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

Toplam 
Kanatlı 

Boru Yüzey 
Alanı (cm2) 

Yüzey 
Alanı 

Değişim 
Yüzdesi(%) 

Basınç 
Düşümü 
Δp (Pa) 

Basınç 
Düşümü 
Değişim 

Yüzdesi(%) 

 

 

2 4 2 12 8 5359,99   2396    
 5 6 2 8 8 5359,70 -0,01 2404 0,33  
 8 8 2 8 - 3262,89 -39,13 1352 -43,57  
 11 10 2 8 - 3840,54 -28,35 1500 -37,40   
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Şekil 7. Yoğuşma bölgesi iç hava hacminin orta bölgesinde, 1,5 mm kanat kalınlığı için gerçekleşen 
akış çizgileri. a) Yoğuşma bölgesi iç hava hacminin orta bölgesi gösterimi b) 4 mm kanat uzunluğuna 

ait akış çizgileri c) 6 mm kanat uzunluğuna ait akış çizgileri d) 8 mm kanat uzunluğuna ait akış çizgileri 
e) 10 mm kanat uzunluğuna ait akış çizgileri. 
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Şekil 8. Yoğuşma bölgesi iç hava hacminin orta bölgesinde, 2 mm kanat kalınlığı için gerçekleşen akış 
çizgileri. a) 4 mm kanat uzunluğuna ait akış çizgileri. b) 6 mm kanat uzunluğuna ait akış çizgileri. c) 8 

mm kanat uzunluğuna ait akış çizgileri. d) 10 mm kanat uzunluğuna ait akış çizgileri. 
 

 
Tablo 4’de kanat kalınlığı 2,5 mm için kanat uzunluğu değişiminin sayısal sonuçlara etkisi verilmiştir. 
Şekil 9’daki akış çizgileri ile beraber değerlendirildiğinde 1,5 ve 2 mm kanat uzunluğundaki sonuçlara 
benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. 4 mm kanat uzunluğundan 6 mm kanat uzunluğuna geçişte basınç 
düşümleri % 13,50 (300 Pa) artmıştır. Tasarımlar sırasında 2 mm nin üzerindeki kanat kalınlıkları için 
basınç düşümü artışları göz ardı edilmemelidir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 4. 2,5 mm kanat kalınlığı için kanat uzunluğu değişiminin sayısal sonuçlar üzerindeki etkisi 
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Model 
No 

Kanat 
Uzunluğu 
L (mm) 

Kanat 
Kalınlığı 
t (mm) 

1. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

2. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

Toplam 
Kanatlı Boru 
Yüzey Alanı 

(cm2) 

Yüzey 
Alanı 

Değişim 
Yüzdesi(%) 

Basınç 
Düşümü 
Δp (Pa) 

Basınç 
Düşümü 
Değişim 

Yüzdesi(% 

 

 

3 4 2,5 12 8 5366,84   2185    
 

6 6 2,5 8 8 5373,13 0,12 2480 13,50  
 9 8 2,5 8 - 3263,53 -39,19 1319 -39,63  
 12 10 2,5 8 - 3847,54 -28,31 1477 -32,40  
  

3.2. Kanat Kalınlığının Değişimi 
 
Kanat kalınlığı değişim etkisinin incelenebilmesi için kanat uzunlukları sabit tutulmuştur. Tablo 5-6-7-8 
da her bir kanat uzunluğu için kanat kalınlığı değişiminin sayısal sonuçlara etkisi verilmiştir. Aynı kanat 
uzunluklarında kanat kalınlığının değişimi basınç düşümü üzerinde büyük bir etki yaratmamıştır. 4 mm 
kanat uzunluğunda, kanat kalınlığının 1,5 mm den 2 mm e çıkması basınç düşümünde % 7,88 artış 
yaratmaktadır. Ancak, diğer kanat uzunluklarında bu değişim % 3 e varmamaktadır. 
 
 
Tablo 5. 4 mm kanat uzunluğu için kanat kalınlığı değişiminin sayısal sonuçlar üzerindeki etkisi 
 

Model 
No 

Kanat 
Uzunluğu 
L (mm) 

Kanat 
Kalınlığı 
t (mm) 

1. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

2. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

Toplam 
Kanatlı Boru 
Yüzey Alanı 

(cm2) 

Yüzey 
Alanı 

Değişim 
Yüzdesi(%) 

Basınç 
Düşümü 
Δp (Pa) 

Basınç 
Düşümü 
Değişim 

Yüzdesi(%) 

 

 

1 4 1,5 12 8 5349,06   2221    
 2 4 2 12 8 5359,99 0,20 2396 7,88  
 3 4 2,5 12 8 5366,84 0,33 2185 -1,62  
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Şekil 9. Yoğuşma bölgesi iç hava hacminin orta bölgesinde, 2,5 mm kanat kalınlığı için gerçekleşen 

akış çizgileri. a) 4 mm kanat uzunluğuna ait akış çizgileri. b) 6 mm kanat uzunluğuna ait akış çizgileri. 
c) 8 mm kanat uzunluğuna ait akış çizgileri. d) 10 mm kanat uzunluğuna ait akış çizgileri. 

 
Tablo 6. 6 mm kanat uzunluğu için kanat kalınlığı değişiminin sayısal sonuçlar üzerindeki etkisi 
 

Model 
No 

Kanat 
Uzunluğu 
L (mm) 

Kanat 
Kalınlığı 
t (mm) 

1. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

2. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

Toplam 
Kanatlı 
Boru 

Yüzey 
Alanı  
(cm2) 

Yüzey 
Alanı 

Değişim 
Yüzdesi 

(%) 

Basınç 
Düşümü 
Δp (Pa) 

Basınç 
Düşümü 
Değişim 
Yüzdesi 

(%) 

 

 

4 6 1,5 8 8 5325,6   2375    
 

5 6 2 8 8 5359,7 0,64 2404 1,22  
 

6 6 2,5 8 8 5373,13 0,89 2480 4,42  
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Tablo 7. 8 mm kanat uzunluğu için kanat kalınlığı değişiminin sayısal sonuçlar üzerindeki etkisi 
 

Model 
No 

Kanat 
Uzunluğu 
L (mm) 

Kanat 
Kalınlığı 
t (mm) 

1. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

2. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

Toplam 
Kanatlı 
Boru 

Yüzey 
Alanı  
(cm2) 

Yüzey 
Alanı 

Değişim 
Yüzdesi 

(%) 

Basınç 
Düşümü 
Δp (Pa) 

Basınç 
Düşümü 
Değişim 
Yüzdesi 

(%) 

 

 

7 8 1,5 8 - 3258,32   1350    
 

8 8 2 8 - 3262,89 0,14 1352 0,15  
 

9 8 2,5 8 - 3263,53 0,16 1319 -2,30  
 

 
Tablo 8. 10 mm kanat uzunluğu için kanat kalınlığı değişiminin sayısal sonuçlar üzerindeki etkisi 
 

Model 
No 

Kanat 
Uzunluğu 
L (mm) 

Kanat 
Kalınlığı 
t (mm) 

1. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

2. Sıra 
Kanatlı 
Boru 

Sayısı 

Toplam 
Kanatlı 
Boru 

Yüzey 
Alanı  
(cm2) 

Yüzey 
Alanı 

Değişim 
Yüzdesi 

(%) 

Basınç 
Düşümü 
Δp (Pa) 

Basınç 
Düşümü 
Değişim 
Yüzdesi 

(%) 

 

 

10 10 1,5 8 - 3838,26   1542    
 

11 10 2 8 - 3840,54 0,06 1500 -2,72  
 

12 10 2,5 8 - 3847,54 0,24 1477 -4,22  
 

 
Sonuç olarak bu çalışmada, belirlenen tasarım parametrelerinin basınç düşümü ve akış 
karakteristikleri üzerine olan etkileri ayrı ayrı incelenmiştir. Yapılan incelemeler, tasarım sırasında 
kıyaslama açısından doğru yön gösterse bile, sayısal çalışmaların mutlaka deneysel çalışmalar ile 
doğrulanması gerekmektedir. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu konu üzerine yoğunlaşılacaktır.  
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Akbar FIROUZAR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Fan-coil üniteleri, ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe, iç mekânlarda en çok 
tercih edilen cihazlardır. Bu cihazlar iç mekânlarda çalıştığı için verimli ve sesiz çalışmaları büyük 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada, bir fan-coilde havanın akış yapısı deneysel ve sayısal olarak 
incelenmiştir. Pazarda en sık kullanılan gizli tavan tipi bir fan-coil ünitesi üzerinde performans testleri 
üç farklı fan hızında uluslararası standartlara uygun tasarlanan bir test sisteminde yapılmıştır. Hava 
akış simülasyonları için Flow Vision HPC sürüm 3.08 yazılımı kullanılmıştır. Testler için kullanılan fan-
coil sayısal olarak analiz edilmiş, simülasyon sonuçları test sonuçları ve batarya üreticisinin verdiği 
veriler ile karşılaştırılarak sayısal simülasyonlar doğrulanmıştır. Simülasyonlar ile elde edilen hız ve 
basınç dağılımlarından yararlanılarak, batarya yüzeyindeki akış yapısı analiz edilmiştir. Bu analizler ile 
batarya-fan arasındaki mesafenin batarya üzerindeki hız dağılımını etkilediği görülmüştür. Akış 
analizlerinde yüksek fan hızında, diğer hızlara göre daha kritik akış olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın 
sonunda, yüksek fan hızında, fan ve batarya arasındaki mesafeyi ile değiştirerek, batarya yüzeyinde 
daha homojen hava hızı dağılımı elde edile bilindiği düşünülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Fan-Coil, Performans testi, Sayısal analiz, Enerji sınıfı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Fan-coil units are the most preferred devices for indoor locations in heating, ventilating, air 
conditioning and refrigeration sector. Due to being indoor unit, efficient and quiet operating of these 
units is so important. Experimental and numerical study on airflow structure of a fan-coil unit was 
investigated in this paper. Performance tests of a concealed type unit which is frequently used one 
were done in three different fan speeds. Flow Vision HPC version 3.08 software was used for 
simulating the airflow. Numerical analysis of the fan-coil used for tests was done, the results of 
simulations were verified by comparing them with test results and technical information given from the 
coil manufacturer. Airflow structures were analyzed by utilizing the velocity and pressure contours 
obtained from simulations. By analyzing the results was found out that the distance between fan and 
coil affects the velocity contours over the coil. In flow analysis, the high fan speed state were 
determined more critical compared with others. At the end of the study, in high fan speed state, by 
changing the distance between fan and coil and checking the uniformity of air spreading over coil, 
obtaining more homogeneous air velocity spreading on coil was considered. 
 
Key Words: Fan-Coil, Performance test, Numerical analysis, Energy class. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanların konfor talebinin artmasına ve teknolojinin gelişimine paralel olarak, iç mekânların insan 
sağlığı ve konforu için en uygun şartlarda tutulması ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bunun sonucu 

Integrated Performance Evaluation of Fan-coil Unit Components 
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olarak iklimlendirme sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. İklimlendirme sistemlerinin önemli bir 
parçası olan iç ünitelerden fan-coil (FC), soğutma ve ısıtma ihtiyacını karşılamak için sıklıkla kullanılan 
bir cihazdır. Fan-coillerin tavan, döşeme ve duvar tipi değişik tipleri mevcuttur. Mekân kullanımını daha 
verimli kıldığı, gereksiz tesisat ve cihaz görüntüsüne engel olduğu, konfor performansı daha yüksek 
olduğu için, son zamanlarda, gizli tavan tipi FC diğer tiplere göre daha fazla tercih edilmektedir. Bu 
nedenle bu çalışmada gizli tavan tipi FC ünitelerinin performansı analiz edilmiştir.  
 
FC ünitelerinin performansı, ana bileşenlerinin tipine ve bu bileşenlerin cihazdaki yerleşimlerine 
bağlıdır. Bu ünitelerin tasarımında, cihazın kompakt bir yapıya sahip olması büyük önem taşımaktadır. 
Bataryadan etkin bir şekilde faydalanmak için havanın batarya yüzeyine homojen yayılması 
gerekmektedir. Performansı etkilememek şartıyla, batarya ile fan arasındaki minimum mesafeyi 
bulmak, tasarımcıların problemlerinden birisidir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı yardımıyla, 
havanın batarya yüzeyine dağılımı ve batarya ile fan arasındaki mesafenin hava akışına etkisi analiz 
edilebilir. 
 
Bir FC ünitesinin hava akış analizini yapabilmek için, o ünitenin fiziksel boyutlarına ve giriş 
şartlarındaki kütlesel hava debisine ihtiyaç duyulmaktadır. Tanımlanan şartlardaki FCnin kütlesel hava 
debisini ancak test yaparak belirleyebiliriz. Bu nedenle analiz için seçilen cihazı laboratuvar ortamında 
istenilen iklim şartlarında, standartlara uygun bir test düzeneğinde test etmek gerekmektedir.  
 
Çeşitli sebeplerden dolayı FCnin soğutma konumu, ısıtma konumundan daha kritiktir. Bu nedenle, 
üreticiler fan-coil tasarımını soğutma şartlarını esas alarak yapmaktadırlar. Bu çalışmada da iki borulu 
gizili tavan tipi bir FCnin soğutma konumundaki performans analizleri yapılmıştır.  
 
Giriş havası ve su şartları Eurovent test normlarına göre seçilmiştir ve hesaplamalarda ASHRAE ve 
AMCA standartlarının hesap metotları kullanılmıştır. Test düzeneğinde kullanılan ölçüm aletleri, ilgili 
standartların belirlediği hassasiyet aralığında seçilmiştir. Testlerin hata payını azaltmak için, oda 
şartları dengeye ulaştıktan sonra, belirli bir zaman aralığında ölçüm değerleri kaydedilmiştir. 
 
 
 
 
2. FAN-COİL ÜNİTESİ 
 
Fan-coil üniteleri iç mekânlarda ısıtma ve/veya soğutma için kullanılan en temel iklimlendirme 
cihazıdır. Fan yardımıyla, mahalden veya kanal ile dışardan alınan hava, önce girişe yerleştirilmiş olan 
filtreden, sonra batarya üzerinden geçirilerek ısıtılan veya soğutulan hava, mahalle uygun bir açıda 
üflenir. Bataryaya, soğuk su veya soğutucu akışkan girerse sistem ortama serin hava (soğutma 
konumu), sıcak su girerse sıcak hava üfler (ısıtma konumu). 
 
FCler oteller, çok katlı ofis binaları, hastaneler, turizm tesisleri, restoranlar ve alışveriş merkezlerinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ünitelerin yatırım maliyetleri orta düzeyde olup ve işletme maliyetleri 
çok uygundur. 
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Resim 1. Gizli tavan tipi fan-coil ünitesi. 
2.1. Fan-coil Bileşenleri 
 

FC cihazı bileşenlerini, ana bileşenler ve yardımcı bileşenler olarak iki gruba ayırmak mümkündür. 
Ana bileşenler cihazın yapısını oluşturmakta olup ve onlar olmadan cihaz çalışamaz. FC ünitesi 
çalışma konumu, yeri ve şekline göre yardımcı bileşenlere ihtiyaç duymaktadır. 
 
2.1.1. Ana Bileşenler 
 
Batarya, fan, elektrik motoru, hava filtresi ve gövde FCnin beş ana bileşenini oluşturmaktadırlar. 
Aşağıda her ana bileşen için kısa açıklamalar yapılmıştır. 
 
2.1.2. Yardımcı Bileşenler 
 
 Yoğuşma tavası, damlalık, elektrik terminali, akışkan bağlantı kiti, hava purjörü ve termostatlar FCnin 
yardımcı bileşenleri olarak tanımlanırlar. 
 
2.2. Fan-coil Tasarım Kriterleri 
 
FC üniteleri iç mekânlarda hem ısıtma ve hem soğutma amaçlı kullanıldıkları için, iki konumu da ayrı 
ayrı incelemek gerekmektedir. Soğutma konumunda, giriş havası çiğ noktası sıcaklığı yüksek olduğu 
için, havanın içerdiği suyun bir miktarı yoğuşmaktadır. Drenaj tavası, bataryadan akan ve cihaz iç 
yüzeyinde terlemeden oluşan suların cihazdan gidere doğru yönlendirme görevini yapmaktadır. Bu 
tava su ile sürekli temasta olduğu için bakterilerin ürümesine müsait bir ortamdır. O yüzden eğimli 
olması ve korozyona dayanımlı bir materyale kaplanması gerekmektedir. Ayrıca, cihazın akışkan 
bağlantı kısmında terlemeden oluşan damlalara da dikkat edilmelidir. 
 
Yoğuşan su ile alüminyum lamelin temas açısı büyük olduğu için lamel üzerinde damlalar oluşur ve bu 
damlalar lameller arası su köprüleri oluşturur ve batarya basınç kaybını artırır. Bu direnç artışı hava 
debisinin düşmesine sebep olur. Nem oranı yüksek olan mahallerde hidrofilik kaplı bataryanın 
kullanımı ciddi bir fayda sağlamaktadır [1]. 
 
Isıtma konumunda, yoğuşma ve terleme olmadığı için cihazın hava debisi miktarı soğutma konumuna 
kıyasla büyük olmaktadır ve bu motor tarafından daha fazla akım (enerji) çekmesine sebep 
olmaktadır. Ayrıca, bu debi artışı batarya yüzey hava hızını artırmaktadır. Hava hızının artışı cihazın 
ses seviyesinin artmasına sebep olmaktadır. Ses seviyesi bu cihazların kritik sorunlarından birisidir. 
 
Fan-coil tasarımında, cihazın hafif ve parça sayısının az olmasına, elektrik terminalinin su bağlantı ve 
terleme ihtimali olan yerlerden uzak olmasına dikkat edilmelidir. Oda tipi FClerde kaset estetiği, 
dayanımı ve hava üfleme açısı büyük önem taşımaktadır. Cihazın filtresini, basınç kaybının az olması 
ve yıkanılabilirliği kullanıcılar tarafından talep edilmektedir, o yüzden son zamanlarda Mesh filtrelerin 
kullanımı yaygınlaşmıştır. 
 
 
 
 
3. Deneysel Çalışma 
 
Fan-Coil (FC) ünitelerinin hava debisi değişken olup, fanın önündeki direnç (basınç kaybı) ve giriş 
havası şartlarından etkilenir. Bundan dolayı, değişik hava giriş (çevre) şartlarında ve fan devir 
sayısında, ünitenin debisinin ilgili standartlara uygun olarak belirlenmesi gerekir. Aynı zamanda, 
belirlenen su ve hava giriş sıcaklıklarında fan-coillin ısıtma ve soğutma (ısıl) kapasitesinin de 
belirlenmesi gerekir. Bu testler genellikle bir sertifikasyon kurumunun belirlemiş olduğu şartlarda 
yapılır. Bu çalışmada, çok sayıda ülkede tanınmış olan EUROVENT’in belirlemiş olduğu kriterlere 
uygun olarak testlerin yapılabilmesi için, yine çok sayıda ülkede geçerliliği kabul edilmekte olan 
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ASHRAE normlarına uygun bir test odası ve test sistemi kurulmuştur. Test sisteminde kullanılan ölçüm 
aletleri ve kullanılan hesap metotları ASHRAE standartlarına uygun seçilmiştir. 
 
Kütlesel debi hesaplarında AMCA standardı hesap metodu kullanılmıştır. Deneysel çalışma 
esnasında, debi hesaplaması için belirsizlik analizi yaparak, sonucu büyük oranda etkileyen ölçüm 
noktalarına daha fazla dikkat edilmiştir. 
 
3.1. Test Odası ve Test Düzeneği 
 
Fan-coil testlerinde kullanılacak olan sistemlerin uyması gereken değişik standartlar vardır. Bunlardan 
en önemli ve en kapsamlı olanı ASHRAE tarafından geliştirmiş olan ASHRAE 79-2006 (Method of 
Testing for Rating Fan-coil Conditioners) standardıdır. Çalışma kapsamında bu standarda uygun olan 
test sistemi kullanılmıştır. Standarda uygun olarak tasarımı yapılmış ve kurulmuş olan test odası ve 
test sistemi şematik olarak Şekil 1’de verilmiştir. 
 

 
 
 

Şekil 1. Fan-coil test odası ve test sisteminin şeması. 
 

İlgili standartlar, çevre basıncı, nem oranı, sıcaklık, su giriş ve çıkış sıcaklıkları gibi şartların sabit 
tutulmasını gerektirmektedir. Bunun için, test sistemi ısıl olarak yalıtılmış bir oda içerisine kurulmuştur. 
Oda içerisinin nemini ve sıcaklığını sabit tutabilmek için soğutma, ısıtma ve nemlendirme sistemleri 
test odasına monte edilmiştir. İki adet oransal kontrollü FC ünitesi, test odası havasını ısıtmak veya 

1. Isıl olarak yalıtılmış kanal  
2. Akış düzenleyiciler  
3. Frekans inverter kontrollü fan 
4. Akış lülesi 
5. Atmosfer basınç ölçüm noktası 
6. FC giriş havasının sıcaklık ölçüm 
noktası 
7. Giriş havası çiğ noktası sıcaklık 
ölçüm noktası 
8. Lüle girişi sıcaklık ölçüm noktası 
9. Lüle girişi çiğ noktası sıcaklık 
ölçüm noktası 
10. FC çıkışı statik basınç ölçüm 
noktası 
11. Lüle girişi statik basınç ölçüm 
noktası 
12. Lüle fark basınç ölçüm noktası 
13. Giriş suyu sıcaklık ölçüm noktası 
14. Giriş suyu basınç ölçüm noktası 
15. Çıkış suyu sıcaklık ölçüm noktası 
16. Çıkış suyu basınç ölçüm noktası 
17.  Su debisi ölçüm noktası 
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soğutmak için kullanılmaktadır. Bu cihazlar, ısıtma testi yapıldığında, soğutma yaparak ve soğutma 
testi yapıldığında, ısıtma yaparak odanın sıcaklığını belirlenmiş olan sıcaklıkta sabit tutulmasını sağlar. 
Soğutma testlerinde, odanın havasını nemlendirmek için oransal kontrol sistemine sahip olan bir 
atomizer nemlendirici kullanılmıştır. Nemlendirici, odanın bağıl neminin istenilen değerde sabit 
tutulmasını sağlamaktadır. 
Fan-coile giren su, bir soğutma grubunda istenilen sabit sıcaklığa soğutularak cihaza verilmektedir. 
Giriş suyunun debisi, manyetik debi ölçer ile ölçülmektedir. Su debisi ayarı elektronik kontrollü üç yollu 
vana yardımıyla yapılmıştır. 
Değişik fan devirlerinde, fan-coil debisinin ve soğutma/ısıtma kapasitesinin ölçülebilmesi için, 
standartlara uygun olarak tasarlanmış ve imalatı gerçekleştirilmiş olan ölçüm sistemi test odasına 
yerleştirilmiştir. FCnin kanal içine üflediği hava, statik basınç ölçüm noktalarına gelmeden akış 
düzenleyiciden geçirilir. Bu işlem daha doğru basınç ölçmek için yapılmaktadır. Akış düzenleyiciden 
kaynaklanan basınç kaybını etkisizleştirmek için, kanalın çıkışı, frekans inverter kontrollü fan emişine 
bağlanmıştır. Test esnasında bu fanın devri değiştirerek, fan-coillin çıkışında kanal içi statik basıncın, 
kanal dışındaki statik basınca eşit olması sağlanmıştır. 
 
Fanın sağladığı havanın debisi AMCA 210 standardına uygun olarak kurulmuş olan sistemle 
ölçülmüştür. Bu sistemin şematik görünümü Şekil 2’de verilmiştir. Bu ölçüm sistemi, bir kanal, kanalın 
girişine monte edilmiş fan-coil cihazı, kanal içerisine monte edilmiş orifisler (lüleler) ve sıcaklık ve 
basınç ölçüm problarından oluşmaktadır. Fan-coil giriş ve çıkışında hava sıcaklığını, nemini ve 
basıncını ölçmek için ölçüm duyargaları standartlarda belirtildiği gibi yerleştirilmiştir. Fan ve elektrik 
motorunun cihazdaki yerleşim konumundan dolayı, fan-coillin emiş ve üfleme ağızlarında homojen bir 
sıcaklık dağılımı bulunmamaktadır. Bu yüzden sıcaklık ölçümleri birden fazla noktada yapılmıştır. Emiş 
havası (fan-coil giriş havası) sıcaklık ölçümü için 4 adet ve fan-coil çıkışında (lüle girişinde) 3 adet 
sıcaklık duyargası kullanılmıştır.  

  
Şekil 2. AMCA 210 standardının debi ölçüm sisteminin şeması [2]. 

 
Hava debisinin belirlenmesi için orifisler (lüle) ve statik fark basınç metodu kullanılmıştır. Bu metotta 
orifis (lüle) giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkı çok hassas bir şekilde ölçülmesi gerekmektedir. Bu 
yüzden amaca uygun diferansiyel fark basınç transmiteri kullanılmıştır. Lüle seçimi, lüle boğazındaki 
akış hızına göre yapılması gerekmektedir. Lüle boğazından geçen hava hızının, 15 m/s - 36 m/s 
aralığında olmalıdır [3]. 
 
Havanın kuru termometre ve çiğ noktası sıcaklıkları lüle ve cihaz girişinde yoğunluğu hesaplamak için 
ölçülmüştür. Atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan atmosferik mutlak basınç duyargası, fan-coil ile 
aynı yükseklik seviyesinde kanal dışına monte edilmiştir. 
 
Test odasında bulunan oransal kontrollü ekipmanların kapasitesinin değiştirilmesi PLC yazılımı 
yardımıyla yapılmıştır. Bu otomatik kumanda sistemi odayı rejimde tutmak için kullanılmıştır. 
 
3.2.  Test Koşulları 
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Ölçümlere başlamadan önce sistem çalıştırılarak hem oda iç şartlarının (sıcaklık, nem ve basınç) ve 
hem de suyun fan-coille giriş şartlarının (sıcaklık ve debi) önceden belirlenmiş olan değerlerde rejime 
ulaşması sağlanır. Soğutma testleri EUROVENT’te belirtilmiş olan su ve hava şartlarında yapılmıştır. 
İki borulu FC üniteleri için EUROVENT tarafından belirlenen su ve hava şartları Tablo 1.’de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 1. İki borulu FC ünitelerin EUROVENT’e uygun test koşulları [4]. 
 
 Isıtma Soğutma Terleme 
Giriş havasının kuru termometre sıcaklığı [ºC] 20 27 27 

Giriş havasının yaş termometre sıcaklığı [ºC] Maks. 15 19 24 

Giriş suyunun sıcaklığı [ºC] 45 7 6 

Çıkış suyunun sıcaklığı [ºC] 40 12 10 

 
3.3. Verilerin Değerlendirilmesi 
 
Sayısal analizi yapılacak olan örnek fan-coil ünitesinin performans testleri yapılmıştır. Testler 
süresince elde edilmiş olan veriler kullanılarak, fan-coillin hava debisi, ısıl (soğutma) kapasitesi 
hesaplanmış ve enerji sınıfı belirlenmiştir.  
 
3.3.1. Fan-coillin Hava Hacimsel Debisinin Hesaplanması 
 
Fan-coilin hava hacimsel debisi, lüleden geçen havanın hacimsel debisi hesaplanarak belirlenmiştir. 
Lüledeki hava akış hacimsel debisinin hesaplanmasında Eş. 1 kullanılmıştır [2]. 
 

      (1) 
 
Burada; 

: Lüleden geçen havanın hacimsel debisi [m3/s] 
An: Lüle çıkış boğazının alanı [m2] = πd2/4 = 0,00456 m2 

Y: Lüle genleşme faktörü (expansion factor), [boyutsuz] 
Cn: Lüle boşaltma katsayısı (discharge coefficient), [boyutsuz] 

: Lüleden geçen havanın özgül hacmi, [m3/kg] 
∆P: Lüle basınç kaybı, [Pa] 
 
Eşitlik 1’de, ∆P değeri fark basınç transmiteri ile ölçülen değerdir. , Y ve Cn parametrelerinin 
hesaplanması gerekmektedir. Özgül hacim  Eş. 2, lüle boşaltma katsayısı Cn Eş. 5 ve lüle genleşme 
faktörü Y ise Eş. 14’den hesaplanabilir. 
 

= 0,287042 (Tn+273,15) (1+1,607858Wn) / Pn    (2) 
 
Burada; 
Tn: Lüle kuru termometre hava sıcaklığı [ ] 
Pn: Lüle girişinde mutlak basınç [kPa] 
Wn: Lüleden geçen havanın nem oranı [kgsu/kgkuru hava] 
 
Havanın nem oranı, Wn, ölçülen basınç değerleri kullanılarak aşağıdaki formül yardımıyla 
hesaplanabilir [5]. 
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Wn = 0,621 945 . Pwn / (Pn – Pwn)     (3) 
 
Burada;  
Pn: Lüle girişinde mutlak basınç [Pa] 
Pwn: Lüle girişinde su buharının kısmi basıncı [Pa] 
 
Lüle girişinde su buharının kısmi basıncı Pwn, Eş. 4’de mutlak sıcaklık değeri yerine mutlak çiğ noktası 
sıcaklık değeri koyduğumuzda bulunur [5]. 
 
lnPwn = C1 + C2 / T + C3×T + C4×T2 + C5×T3 + C6×lnT   (4) 
 
Burada; 
C1= 1,391 499 3 
C2= -5,800 220 6 E+03 
C3= -4,864 023 9 E-02 
C4= 4,176 476 8 E-05 
C5= -1,445 209 3 E-08 
C6= 6,545 967 3 
 
Eş. 4’den hesaplanan su buharı kısmi basıncı, Eş. 3 yerine konularak, lüle girişinde havanın nem 
oranı hesaplanır.  Bu nem oranı değeri Eş. 2’de kullanılarak lüle girişinde havanın özgül hacmi elde 
edilir.  
 
Lüle boşaltma katsayısı aşağıdaki ifade ile hesaplanabilir [2]. 
 
Cn= 0,9986 – (6,688 / ) + (131,5 / Re)    (5) 

      (6) 
 
Lüle boğazında yaklaşık hız Eş. 7’den bulunur. 
 

      (7) 
 
Nemli havanın viskozitesi Eş. 8’den bulunur [6].  
 

     (8) 

      (9) 

  (10) 

      (11) 

      (12) 

; ma= 28,97 [kg / kmolhava]; mv= 18,02 [kg / kmolbuhar]  (13) 
 
Eşitlik 8-13’den nemli havanın viskozitesi bulunur ve bu değeri Eş. 6’ya koyduğumuzda Reynolds 
sayısı ve Eş. 5’den lüle boşaltma katsayısı elde edilir. 
 
Lüle genleşme faktörü Eş. 14’den elde edilir [2]. 
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Y = 1- (0,548+ (0,71β4)) (1-α)     (14) 
 
Burada; 
β, lüle hidrolik çapının kanal hidrolik çapına oranı olup, lüle hidrolik çapı kanal hidrolik çapına göre çok 
küçük olduğu için, β çok küçüktür. Bundan dolayı, β4 sıfır alınabilir [2]. 
α, lüle giriş ve çıkış mutlak basınçlarının birbirine oranıdır. 
 
Eş. 14’den lüle genleşme faktörü bulunur. Eş. 2 ve Eş. 5’den lüle hacimsel debisi bulunur. Eş. 15 
eşitliğini kullanarak lüleden geçen akışın kütlesel debisi bulunur. 
 
ṁn =  /       (15) 
 
Fan-coil soğutma konumunda test edildiği için, batarya yüzeyinde havanın içerdiği nemin bir miktarı 
yoğuşmaktadır. Dolayısıyla, cihaz ve lüle girişi kütlesel debileri farklı olmaktadır. Cihaz kütlesel hava 
debisi Eş 16’dan bulunabilir [5]. 
 

      (16) 
 
Sistemin kuru hava debisi ise Eş. 22’den bulunabilir. 
 

      (17) 
 
3.3.2. Isıl Kapasitenin (Soğutma Kapasitesinin) Hesaplanması 
 
ASHRAE 79-2006 standardına göre fan-coilin soğutma kapasitesi, hava ve su tarafı esas alınarak 
hesaplanan iki ayrı soğutma kapasitelerin ortalamasına eşittir. Aşağıda bu çalışmada test edilen fan-
coil ünitesinin su tarafı ve hava tarafı soğutma kapasitelerinin nasıl hesaplandığı anlatılmıştır. 
 
Su tarafı soğutma kapasitesi 
 

     (18) 
 
Burada; 

: Su tarafı toplam soğutma kapasitesi, [kW] 
: Suyun kütlesel debisi, [kg/s] 
: Suyun özgül ısısı, [kJ/kg°C] 
: Su çıkış sıcaklığı, [°C] 
: Su giriş sıcaklığı, [°C] 

 
Bu çalışmada suyun özgül ısı değeri, giriş ve çıkış su sıcaklıkların ortalaması (9,5°C) üstünden 
hesaplanmış ve kullanılmıştır. 
 

 

 

 
 
Hava tarafı soğutma kapasitesi 
 
Sistemdeki kütle ve enerji dengesinden aşağıdaki bağıntılar bulunabilir. 
 

      (19) 
     (20) 

     (21) 
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Bu eşitliklerde; 

: Fan-coilin emdiği havanın kütlesel debisi, [kg/s] 
: Lüleden geçen (fan-coil çıkış) havanın kütlesel debisi, [kg/s] 
: Bataryada yoğuşan suyun kütlesel debisi, [kg/s] 

h: Oda havasının entalpisi, [kJ/kg] 
: Bataryadan havaya ısı transferi, [kW] 

: Lüleden geçen havanın entalpisi, [kJ/kg] 
: Yoğuşan suyun entalpisi, [kJ/kg] 

 
Nemli havanın entalpisini hesaplamak için Eş. 22 kullanılmıştır [5]. 
 

     (22) 
 
Burada T havanın sıcaklığı °C cinsinden ve W ise havanın nem oranı kgsu/kgkuru hava cinsindendir. 
Yoğuşan suyun entalpisini bulmak için doymuş suya ait olan termodinamik tabloları kullanılmıştır. 
Yoğuşan suyun sıcaklığı, bataryayı terk eden havanın çiğ noktası sıcaklığı ile eşit kabul edilmiştir. 
 
Batarya üzerinde yoğuşan suyun kütlesel debisi Eş. 23’den bulunur. 
 

      (23) 
 
Hava tarafı toplam soğutma kapasitesi Eş. 24’den hesaplanır. 
 

      (24) 
 
Burada Pe elektrik motorun çektiği güç ve  ise batarya ile lüle arasında olan kanalın yüzeyinden 
odaya ısı transferidir (ısı kaybı). Fan-coil tarafından odaya üflenen havanın kinetik enerjisi ortama 
yayıldığında ısı enerjisine dönüşür. Dolayısıyla hava tarafı ısıl kapasitesi hesabında, soğutma testinde 
motorun çektiği gücü hava tarafı ısı transferi değerinden düşürmek ve ısıtma testinde ise toplamak 
gerekmektedir [7]. 
 
Isıl yalıtılmış kanaldan kaybedilen ısı miktarı ( ) Eş. 25’den bulunur. 
 

      (25) 
 
Burada; 

: Oda havasından kanal içi havasına ısı transferi, [W] 
: Yalıtılmış kanalın ısı transfer katsayısı, [W/m2°C] 
: FC çıkış ve lüle girişindeki ölçüm noktasının arasındaki kanalın yüzey alanı, [m2] 

 
Kanal ısı transferi katsayısı Eş. 26’yı kullanarak hesaplanmıştır [12]. 
 

    (26) 

 
Bu eşitlikte, kanal iç yüzeyinde ısı taşınım katsayısı (hha) 34 W/m2.°C, kanal dış yüzeyinde ısı taşınım 
katsayısı (hsa) 10 W/m2.°C, 25 mm kalınlığında olan yalıtım malzemesinin termal iletkenlik katsayısı 
(ky) 0,037 W/m°C ve 1 mm kalınlığında olan paslanmaz sacın (kanal sacı) termal iletkenlik katsayısı 
(ks) 15 W/m°C alınmıştır. Ak değeri ise yaklaşık 8 m2 olarak hesaplanmıştır. FCnin elektrik motorunun 
çektiği güç ise güç ölçüm cihazı ile test esnasında ölçülmüştür. Böylece hava tarafı soğutma 
kapasitesi hesaplanabilmektedir. 
 
Fan-coilin soğutma kapasitesi Eş. 27’den bulunur. 
 

      (27) 
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Duyulur soğutma kapasitesi ise Eş. 28’den hesaplanabilir. 
 

     (28) 
 
Burada  duyulur soğutma kapasitesi (sensible cooling capacity) kW cinsinden ve  ise havanın 
özgül ısısıdır ve 1,0056  olarak kabul edilmiştir. Fan-coilin gizli (latent) soğutma kapasitesi ( ) ise 
Eş 29’dan bulunur. 
 

      (29) 
 
Duyulur ısı oranı (D.I.O) ise Eş. 30’dan bulunur. 
 

      (30) 
 
Duyulur ısı oranını giriş su ve hava şartları, çevre basıncı ve batarya yapısı gibi parametreler 
etkilemektedir.  
 
3.3.3. Fan-coilin Enerji Sınıfının Belirlemesi 
 
Üç hızlı fan-coil ünitesi için EUROVENT tarafından belirlenen fan-coil enerji etkinlik oranı (FCEER) 
soğutma modu için ve fan-coil performans katsayısı (FCCOP) ısıtma modu için sırasıyla Eş. 31 ve Eş. 
32’de verilmiştir [4]. 
 

     (31) 
 

     (32) 
 
Burada; 

 Düşük devirde, FCnin soğutma kapasitesi, [kW] 
: Orta devirde, FCnin soğutma kapasitesi, [kW]                  
: Yüksek devirde, FCnin soğutma kapasitesi, [kW] 
: Düşük devirde, FCnin ısıtma kapasitesi, [kW] 
: Orta devirde, FCnin ısıtma kapasitesi, [kW] 
: Yüksek devirde, FCnin ısıtma kapasitesi, [kW] 
: Soğutma modunda, düşük devirde, FC motorunun çektiği güç, [kW] 
 Soğutma modunda, orta devirde, FC motorunun çektiği güç, [kW] 

: Soğutma modunda, yüksek devirde, FC motorunun çektiği güç, [kW] 
: Isıtma modunda, düşük devirde, FC motorunun çektiği güç, [kW] 
: Isıtma modunda, orta devirde, FC motorunun çektiği güç, [kW] 
: Isıtma modunda, yüksek devirde, FC motorunun çektiği güç, [kW] 

 
Fan-coil ünitelerinin ısıtma ve soğutma modları için farklı enerji sınıfı tanımlanır. Elde edilen enerji 
etkinlik oranı (soğutma modu için) ve performans katsayısı (ısıtma modu için) değerlerini kullanarak 
Tablo 2’den FC ünitesini enerji sınıfı ısıtma ve soğutma modu için bulunur. 
 
Tablo 2. FC ünitesi için EUROVENT tarafından belirlenen enerji sınıfı tablosu [4]. 
 

Enerji Sınıfı Soğutma Modu Isıtma Modu 

A FCEER>=185 FCCOP>=265 
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B 185>FCEER>=120 265>FCCOP>=160 

C 120>FCEER>=80 160>FCCOP>=100 

D 80>FCEER>=55 100>FCCOP>=70 

E 55>FCEER>=40 70>FCCOP>=50 

 
3.4. Deneysel Bulgular ve Tartışmalar 
 
Oda sıcaklığını, nemini, giriş suyu debisini ve sıcaklığının standartlarda belirtilen değerlerde dengeye 
getirdikten sonra her 5 saniye aralıkla 500’e yakın ölçüm yapılmış ve ölçülen değerler veri toplama 
cihazı yardımıyla bilgisayara kaydedilmiştir. Standart tolerans dışında kalan ölçümler elenmiştir. Kalan 
data serilerinde, her bir parametrenin değerlerinin ortalaması hesaplarda kullanılmıştır. Testler fan-coil 
fanının üç farklı hızı için tekrarlanmıştır (üç hız kademeli motor). Elenmiş veri serilerinin ortalaması her 
üç fan hızı için Tablo 3’de verilmiştir. Hava debisi ve ısıl kapasite hesaplamalarında bu değerler 
kullanılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3. Testlerden elde edilen verilerin ortalaması. 
 Yüksek 

fan hızı 
Orta fan 

hızı 
Düşük 
fan hızı 

Oda havasının kuru termometre sıcaklığı (Ta), [ºC] 26,97 27,07 27,01 

Oda havasının çiğ noktası sıcaklığı (Td1), [ºC] 14,70 14,75 14,73 

Lüleden geçen havanın kuru termometre sıcaklığı (Tn), [ºC] 14,36 14,16 13,98 

Lüleden geçen havanın çiğ noktası sıcaklığı (Td2), [ºC] 12,52 12,33 12,10 

Cihaz çıkışında kanal içi statik basınç (Px), [Pa] -0,27 0,37 -0,48 

Lüle girişinde kanal içi statik basınç (Pn), [Pa] 9,10 8,13 12,36 

Lüle basınç kaybı (∆P), [Pa] 263,81 180,86 84,76 

Atmosfer basıncı (Patm), [Pa] 91 284 91 321 91 628 

Su giriş sıcaklığı (Tw1), [ºC] 6,98 7,00 7,01 

Su çıkış sıcaklığı (Tw2), [ºC] 11,99 11,99 12,00 

Suyun kütlesel debisi ( ), [kg/h] 336,8 291 208,3 

FC motorunun çektiği güç (Pe), [W] 30 27 22 

 
Önceki bölümde açıklanan hesap metodu kullanılarak bilinmeyen parametreler her üç fan devri için 
hesaplamış ve Tablo 4’de verilmiştir. 
 
Tablo 4. Deneysel sonuçlar. 
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Parametre Yüksek 
fan hızı 

Orta  fan 
hızı 

Düşük 
fan hızı 

Oda havasının nem oranı (W), [gsu/kgkuru hava]  11,61 11,64 11,59 

Lüleden geçen havanın nem oranı (W n), [gsu/kgkuru hava] 10,05 9,92 9,73 

Oda havasının özgül hacmi (ν), [m3/kg]   0,9615 0,9615 0,9580 

Lüleden geçen havanın özgül hacmi (νn), [m3/kg] 0,9187 0,9176 0,9137 

Oda havasının viskozitesi (μ), [Pa.s×10-6] 18,2327 18,2371 18,2349 

Lüleden geçen havanın viskozitesi (μn), [Pa.s×10-6] 17,6519 17,6438 17,6376 

Lüle boşaltma katsayısı (Cn) 0,9791 0,9773 0,9733 

Lüle genleşme faktörü (Y) 0,9984 0,9989 0,9995 

Fan-coilin hacimsel hava debisi ( , [m3/h] 370,36 306,51 208,82 

Lüleden geçen havanın hacimsel debisi ( ), [m3/h] 353,35 292 198,77 

Fan-coilin kütlesel hava debisi (ṁ), [kg/h] 385,18 318,77 217,96 

Lüleden geçen havanın kütlesel debisi (ṁn), [kg/h] 384,59 318,23 217,56 

Fan-coilin kuru hava kütlesel debisi ( ), [kg/h] 380,76 315,11 215,46 

Bataryada yoğuşan suyun kütlesel debisi ( ),[kg/h] 0,59 0,54 0,40 

Hava tarafı soğutma kapasitesi ( ), [kW] 1,903 1,659 1,200 

Su tarafı soğutma kapasitesi ( ), [kW] 1,966 1,692 1,211 

FC ünitesinin soğutma kapasitesi ( ), [kW] 1,9345 1,6755 1,2055 

FC ünitesinin duyulur soğutma kapasitesi ( ), [kW] 1,484 1,281 0,925 

FC ünitesinin gizli soğutma kapasitesi ( ), [kW] 0,450 0,394 0,281 

FC ünitesinin duyulur ısı oranı (D.I.O) 0,77 0,76 0,77 

Tablo 4’den görüldüğü gibi, su tarafı soğutma kapasitesi hava tarafı soğutma kapasitesinden büyüktür. 
Bunun sebebi, hava tarafı soğutma kapasitesinden motorun çektiği gücü düşmek ve diğer sebebi ise 
test sisteminin su hattında su sıcaklığı ölçüm noktalarından sonra yaklaşık bir metre boyunda 
yalıtılmış fleks su hortumu ve bağlantı ekipmanları mevcuttur ve oda havasından bir miktar ısı su giriş 
hattında su bataryaya girmeden ve çıkış hattında su bataryadan çıktıktan sonra suya aktarılıyor 
olmasıdır. 
 
İncelenen fan-coilin kapasitesi, yüksek fan hızında üretici firma tarafından 2,12 kW olarak beyan 
edilmiştir. Test sonucunda bu kapasite 1,93 kW belirlenmiştir. Bunun nedeni oda hava şartlarının farklı 
olmasında kaynaklanmaktadır. Üretici firma ünitenin 27 ºC, %50 bağıl nem ve deniz seviyesinde 
(çevre basıncı 101 325 Pa) olan soğutma kapasitesini beyan etmiştir oysaki bu ürün 27 ºC, %47 bağıl 
nem ve denizden yaklaşık 895 m yükseklik seviyesinde olan bir ortamda test edilmiştir. Rakım 
farkından kaynaklanan kapasite farkı, havanın yoğunluğunun değişiminden kaynaklanmaktadır. Belirli 
bir devirde fanın hacimsel debisi sabit olduğundan yoğunluk azalınca (deniz seviyesinden yükseklik 
artınca) fanın kütlesel debisi ve dolayısıyla ısı transferi miktarı (kapasite) azalır. 
 
Fan-coilin enerji sınıfını belirlemek için EUROVENT sertifikasyonun hesap metodu sonucunda FCEER 
parametresi 57,86 olarak hesaplanmıştır ve bu Tablo 2’de verilen bilgilere göre cihazın D enerji 
sınıfında olduğunu göstermektedir. Fan-coil cihazlarında enerji sınıfının düşük olma sebepleri aşağıda 
maddeler halinde verilmiştir. 
 
- Ünitenin elektrik motorunun (motorlarının) verimsiz olması 

- Havanın batarya üzerinde teorik hesaplarda beklendiği kadar homojen olmaması 
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- Batarya bağlantılarında hava bypass alanlarının varlığı 

 

 Son zamanlarda AC motorların yerine daha verimli olan elektronik komütasyonlu fırçasız DC 
motorların (Electronically Commutated Brushless DC Motor) kullanımı ile fan-coil ünitelerde rahatlıkla 
A veya B enerji sınıfına yükselmek mümkün olmuştur. Ayrıca bu motorların şaftına monte edilmiş fan 
(fanların), hava debisi değişken olduğundan bir kontrol ünitesi yardımıyla hava şartı ve set değerine 
göre motorun devri değişerek sistemin enerji verimliliği büyük bir oranda artırabilmektedir. 
 
 
 
 
4. SAYISAL ÇALIŞMA 
 
Fan-coil tasarımında, cihazın kompakt yapıya sahip olması büyük önem taşımaktadır. Cihazın 
soğutma ve ısıtma kapasitesi, fan motorunun çektiği güce, havanın rahatlıkla ortamdan emilmesine, 
havanın batarya yüzeyine homojen bir şekilde yayılmasına ve ortama uygun bir hız ve açıda 
üflenmesine bağlıdır. Cihazın sessiz çalışması için motor ve fan sesinin düşük olması yanında, hava 
hızının da düşük olması gerekmektedir. Belirli bir hava debisi olan ünitenin içinde, havanın hızı cihazın 
farklı kesitlerden geçerken değişmektedir. Bu değişimler özellikle batarya giriş yüzeyinde büyük önem 
taşımaktadır, çünkü hava batarya yüzeyine ne kadar homojen yayılır ise, batarya verimliliği ve 
dolayısıyla cihazın performansı artar. Bu yüzden, cihazın tasarımı esnasında, cihazın farklı 
bölgelerindeki hız dağılımı ve basınç kayıplarının dikkate alınması gerekir. Çalışmanın bu bölümünde, 
fan-coil içindeki hava akışının hız ve basınç dağılımı, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemi 
ile sayısal olarak incelenmiştir. HAD akış analizleri için Flow Vision HPC sürüm 3.08 yazılımı 
kullanılmıştır. 
 
 
 
4.1. Problemin Tanımı ve Geometrisi 
 
HAD analizi yapabilmek için cihazın 3D modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada daha hızlı ve 
detaylı model oluşturmak için katı modellemesinde Solid Works 2013 yazılımı kullanılmıştır. Çizim 
esnasında, ölçüm alması zor olan noktalarda üretici firma tarafından oluşturulan ürünün çeşitli 
bileşenlerinin teknik çizimlerinden yardım alınmıştır. Şekil 3’de bu çalışma için kullanılan gizli tavan tipi 
FCnin üç boyutlu çizimi gösterilmiştir. Şekildeki fan-coil, hava giriş bölgesi, filtre, fan ve elektrik 
motoru, batarya ve çıkış bölgesinden oluşmaktadır. Analizi yapılan fan-coilde bataryanın lamelleri 
arasındaki mesafe 2,1 mm olup, batarya üzerinde 210 adet lamel (fin) bulunmaktadır. 
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Şekil 3. Fan-coil ünitesinin üç boyutlu çizimi. 

 
Şekil 3’de görüldüğü üzere, nemli hava ortamdan fan vasıtasıyla emilir ve cihazın filtresinden 
geçirilerek batarya üzerine türbülanslı bir şekilde üflenir. Hava, batarya üzerinde akarken ısı transferi 
(soğutma/ısıtma), hava ve batarya de dolaşan su arasında gerçekleşir. Daha sonra hava 
iklimlendirilecek ortama üflenir. Bu süreçte hava farklı kesitlerden geçtiği için hızı değişmektedir ve 
dolayısıyla basınç değişimine sebep olmaktadır.  
 
Cihazın geometrisi ve ana bileşenlerin cihaz içindeki yerleşimi hız dağılımını ve hava tarafı basınç 
kayıplarını etkilediğinden cihazın performansı da etkilenir. Özellikle havanın batarya üzerine homojen 
yayılmaması ısı transferinin etkinliğini ve dolayısıyla cihaz performansını düşürür. Ayrıca sabit 
debideki havanın cihaz içerisinde uniform dağılmaması bazı bölgelerde hava hızının artmasına ve 
cihazın ses şiddetinin yükselmesine sebep olur. Cihaz içi basınç kayıpları yüksek olursa, fan hava 
debisi düşer ve elektrik motorunun devri artar (fan-coil motorlarının devri sabit değildir). Bu yüzden 
çalışmanın bu bölümünde, FC içerisinde hava akışı sayısal olarak simüle edilerek bu sorunların 
çözülebilmesi için akış analizleri yapılmıştır. 
 
4.2. Sınır Şartları 
 
Çözüm hacmini detaylandırma işlemi, sistemin giriş, çıkış, duvar ve sınır yüzeylerinin belirlenmesi ile 
yapılmıştır. Şekil 4.’de problemin üç boyutlu modeli Flow Vision yazılımı ortamında gösterilmiştir. Bu 
şekilde çözüm hacminin katı sınırları (No Slip duvar) mavi, hava giriş yüzeyi sarı, fan emme yüzeyi 
turuncu, fan çıkış yüzeyi kırmızı ve fan-coil çıkış yüzeyi ise yeşil renkleri ile boyanmıştır. 
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Şekil 4. HAD yazılımı ortamında FCnin 3D modeli. 

 
Yüksek, orta ve düşük fan devirlerinde deneysel test şartlarında elde edilen sonuçlar sayısal 
çalışmalarda girdi olarak kullanılmıştır. HAD yazılımında nemli hava tanımlama özelliği olmadığından 
test şartındaki kuru termometre sıcaklığı, çevre basıncı ve nem oranına göre nemli havanın yoğunluk 
ve dinamik viskozitesi hesaplanmış, yazılıma bu yöntemle tanıtılmıştır. Ayrıca, test sonuçlarından elde 
edilen giriş kütlesel hava debisi değerleri yazılıma girilmiştir. Tanımlanan parametrelerin listesi Tablo 
5’de verilmiştir. 
 
4.3. Sayısal Çözüm 
 
Sayısal çözümler, Flow Vision HPC Version 3.08 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yazılımın 
seçilmesinin nedeni, karmaşık geometriye sahip akış hacimlerinde farklı bölgelerde farklı sıklıklarda 
çözüm ağı oluşturabilmesi ve sıkı sayısal ağı diğer ağlara otomatik olarak adapte edebilmesidir. 
  
Problemin sayısal olarak çözülebilmesi için, önce uygun bir hesaplama ağının oluşturulması gerekir. 
Kullanılan HAD yazılımının üç boyutlu çizim yapabilme kabiliyeti olmadığı için, CAD (Computer Aided 
Design) yazılımı Solid Works 2013 ile FCnin üç boyutlu geometrisi oluşturulmuş ve HAD yazılımına 
çağırılmıştır. Problemin doğru bir şekilde çözülebilmesi için, bataryanın her iki lameli arasında en az 3 
ila 5 sayısal ağın olması gerekmektedir. Bundan dolayı, çözüm ağı düğüm noktası sayısı 100 milyon 
adedin üstüne çıkmaktadır. Yazılımın özelliğini kullanarak, batarya ve fan bölgelerinde sıkı sayısal ağ, 
diğer bölgelerde ise normal sayısal ağ oluşturulmuştur. 
Bu problemi çözmek için, önce bir kaba sayısal ağ oluşturulmuştur, ardından fan emiş ve çıkış 
bölgelerinde 2’inci düzey ve batarya hacminde 3’üncü düzey sıklıkta sayısal ağ oluşturulmuştur. Kaba 
sayısal ağın oluşumunda, cihazın x-boyutu (uzunluk) 105, y-boyutu (yükseklik) 26 ve z-boyutu 
(derinlik) 54 kısma bölünmüştür. Böylece sistemde yaklaşık 9,3 milyon sayısal ağ oluşturulmuştur. Sıkı 
sayısal ağdan, kaba sayısal ağa uyumlu bir geçiş olması için sayısal ağ adaptasyonu otomatik olarak 
yazılım tarafından yapılmaktadır. Şekil 5’de sayısal ağ yapısı gösterilmiştir.  
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Şekil 5. Sayısal ağ yapısı. 
Bu yoğunlukta sayısal ağı oluşturup çözebilmek için de güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kullanılan bilgisayarın özellikleri aşağıda verilmiştir. 
 
Bilgisayar Markası  Dell Precision T5500 
Ana Kart  Intel 5520 
İşlemci  2 x Intel Xeon E5645 (2.40 GHz, 5.86 GT/s, 12 M, 6 C) 
İşletim Sistemi  Ubuntu Linux masaüstü sistemi 
Bellek  72 GB DDR3 @ 1333 MHz 
Sabit Disk  2 x 1TB Serial ATA II (7200 RPM) 
Ekran Kartı  2 GB GDDR5 NVIDIA Quadro 4000 
Güç Kaynağı  875 W (%85 Power Factor Correcting) 
 
Çözümlerde standart duvar fonksiyonu ve K-Epsilon türbülans modeli kullanılmıştır. Yakınsama 
hatalarını minimuma düşürmek için yakınsama kriteri 10-6 mertebesinde tutulmuştur. 
 
4.5. Sayısal Bulgular ve Tartışmalar 
 
Hava hızının batarya yüzeyindeki dağılımı, fan-coillin performansı için çok önemlidir. Bu nedenle, 
batarya üzerindeki akışı incelemek için, değişik fan hızlarında sayısal simülasyonlar 
gerçekleştirilmiştir. Batarya-fan çıkış ağzı arasındaki mesafe, batarya üzerindeki akışı etkileyen diğer 
bir önemli parametredir. Bu parametrenin akışa etkisini analiz edebilmek için, farklı batarya-fan çıkış 
ağzı mesafeleri için simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Fan-coillin ana boyutlarını gösteren çizim Şekil 
6’da verilmiştir. 
 

  
Şekil 6. Fan-coil ünitesinin yan görünüşü. 
 
Fanın üç farklı devir sayısıyla (yüksek, orta, düşük) çalıştığı durum için yapılan simülasyonlarda esas 
alınan akış parametrelerin değerleri Tablo 5’de verilmiştir. Bu değerler, deneysel çalışmalarda elde 
edilmiş olan değerlerdir.  Basınç, sıcaklık, yoğunluk ve kütlesel hava debisi değerleri test 
şartlarındakine eşit alınmıştır. Nemli havanın viskozitesi, Eş. 8 ila 13 kullanılarak hesaplanmıştır. 
 
Simülasyon çalışmalarının birinci aşamasında, geometrik boyutlar sabit tutularak, Tablo 5’de verilen 
şartlar için sayısal hesaplamalar gerçekleştirilerek farklı fan devirlerinde (debide) akış yapısı 
incelenmiştir. 
 
Tablo 5. HAD yazılımına tanıtılan parametrelerin değerleri. 
 

Fan devri Giriş 
(ortam) 

Sıcaklığı 
[K] 

Çevre basıncı 
[Pa] 

Girişte yoğunluk 
[kg/m3] 

Girişte viskozite 
[Pa.s] 

Girişte hava 
kütlesel debisi 

[kg/s] 

Yüksek 300,12 91 284 1,040 011 1,82 327 x 10-5 0,106 991 
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Orta 300,22 91 321 1,040 018 1,82 436 x 10-5 0,088 547 

Düşük 300,16 91 628 1,043 805 1,82 349 x 10-5 0,060 544 

 
Sayısal Sonuçların Doğrulanması 
 
Sayısal simülasyonlar ile elde edilen sonuçları doğrulamak için batarya giriş yüzeyindeki ortalama hız 
değeri esas alınmıştır. Batarya giriş hava hızı değeri FRİTERM firmasının batarya seçim yazılımından 
(Frt-Coils) hesaplanmıştır. Bu yazılım, seçilen bataryanın belirli hava debisi ve iklim şartlarında giriş ve 
çıkış hız değerini hesaplamaktadır. Testlerde ve dolayısı ile simülasyonlarda kullanılan akış 
şartlarında bu yazılım yardımıyla batarya yüzeyinde hesaplanan hava giriş ve çıkış hız değerleri Tablo 
6’da verilmiştir.  
 
Tablo 6. Frt-Coils yazılımından hesaplanan batarya yüzeyinde hava giriş-çıkış hızları. 
 

 Yüksek Devir Orta Devir Düşük Devir 

Hacimsel hava debisi [m3/h] 370,36 294,21 208,82 

Ortalama hava giriş hızı [m/s] 1,12 0,89 0,63 

Hava çıkış hızı [m/s] 1,07 0,85 0,6 

Sayısal çözümün hata payını hesaplamak için batarya giriş yüzeyinde bir düzlem oluşturulmuştur. O 
düzlemdeki hava hızının ortalaması, Frt-Coils yazılımından hesaplanan batarya giriş hava hızı ile 
karşılaştırılmıştır. Bu yazılımın doğruluğu akredite laboratuvarla yapılan çeşitli deneysel testlerin 
sonucunda EUROVENT tarafından onaylanmıştır. Farklı fan hızları için karşılaştırma sonuçları Tablo 
7’de verilmiştir. 
 
Tablo 7. Sayısal analizlerin hata payları. 
 

 Yüksek fan hızı Orta fan hızı Düşük fan hızı 

Sayısal sonuç 1,10 0,91 0,62 

Frt-Coils hesabı 1,12 0,89 0,63 

Fark miktarı 0,02 0,02 0,01 

Hata yüzdesi [%] 1,79 2,25 1,59 

 
Yapılan sayısal hesaplamaların hata paylarını kabul edebilir bir oranda olduğunu tespit ettikten sonra 
her üç fan hızında sonuçları analiz etmek için cihazın ortasında akışa paralel doğrultuda bir düzlem, 
batarya giriş ve çıkışında bataryaya paralel düzlemler oluşturulmuştur. Bu düzlemlerdeki hız ve basınç 
dağılımları farklı fan hızlarında grafikler halinde verilmiştir. Bahse konu düzlemlerde sonuçları daha 
rahat birbirinden ayırt edebilmek için yazılımda hız ve basınç aralıkları özel bir şekilde ayarlanmıştır. 
Bu aralıklar Tablo 8’de verilmiştir. 
 
Tablo 8. Sayısal modellerinde ayarlanan hız ve basınç aralıkları  
 
 Orta düzlem Batarya giriş düzlemi Batarya çıkış düzlemi 

Basınç [Pa] (-5,15) (0,15) (0,2) 

Hız [m/s] (0,5) (0,3) (0,3) 
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Şekil 7. Yüksek fan hızında hava akım çizgileri. 

 
Yüksek fan hızında hava akış çizgileri Şekil 7’de verilmiştir. Akışa paralel ve cihazın ortasından geçen 
dik düzlemdeki basınç dağılımları Şekil 8’de, hız dağılımları ise Şekil 9’da üç farklı fan (debi) için 
verilmiştir  

a)  

b)  
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c)  
Şekil 8. Cihazın orta düzleminde basınç dağılımı. 

a)Yüksek fan hızı, b) Orta fan hızı, c) Düşük fan hızı (basınç birimi paskaldır). 

a)  

b)  

c)  
Şekil 9. Cihazın orta düzleminde hız dağılımı. 

a) Yüksek fan hızı, b) Orta fan hızı, c) Düşük fan hızı (hız birimi m/s’dir) 
 
FCnin iç hacmindeki basınç dağılımları incelendiğinde, iki farklı bölge görünmektedir. Fanın bulunduğu 
hacim eksi basınç ve bataryanın bulunduğu hacim ise artı basınçtadır. Şekil 8’de görüldüğü gibi, fan 
emişinde olan eksi basınç, havanın hareketini bataryaya doğru yönlendirmektedir. Şekil 8 ve 9’da 
görüldüğü gibi, batarya ve fan arasındaki hacmin üst kısmındaki basınç ve hız değerlerinin, bataryanın 
alt kısmına göre daha büyük olduğu görülmektedir. Bu, havanın büyük bir oranının bataryanın üst 
tarafından geçtiğini ifade etmektedir  
 
Yüksek devirdeki hava debisi diğer devirlerden daha büyük olduğu için, batarya öncesi basınç değeri 
de diğerlerinden daha büyük olmuştur. Batarya giriş yüzeyinde pik basınç değeri yüksek devirde 
15,67, orta devirde 11,65 ve düşük devirde 6,65 Pa’dır. Basıncın yükselmesi hava kaçağı ve batarya 
bypass oranlarının artmasına sebep olur. Batarya yüzeyinde ne kadar homojen bir akış varsa, basınç 
oluşumu o kadar düşük oranda olur. Dolayısıyla, hava kaçakları ve bypass oranlarının düşmesi için 
akışın homojen akışa yakın olması hedeflenmektedir. Ayrıca, batarya yüzeyinde havanın homojen bir 
şekilde yayılmaması, batarya ısı transfer veriminin düşmesine sebep olur.  
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Şekil 10’da farklı fan hızlarında batarya giriş yüzeyinde hız dağılımı gösterilmiştir. Bu şekilde hava 
hızlarının, bataryanın orta ve üst kısmında yüksek olduğu görülmektedir (özellikle yüksek fan devrinde 
durum daha kritiktir). Bu durumun sebebi fan ile batarya arasındaki mesafeyle ilişkilidir. Mesafe 
kısaldıkça veya hava debisi arttıkça,  hava akışı batarya yüzeyinde belli bir bölgede yığılmaktadır. Bu 
bölge fanın tam karşısına denk gelen alandır. Hava debisi sabit olduğundan, mesafenin arttırılması 
akışa daha fazla yayılma zamanı tanıyacaktır. Akışın homojen bir şekilde batarya yüzeyine yayılması, 
batarya ısı transfer verimi ve dolayısıyla cihazın enerji performansının (COP/EER) artmasına sebep 
olacaktır.  
 

a)   
 

b)   
 

c)   
Şekil 10. Batarya giriş yüzeyinde hız dağılımı. 

a)Yüksek fan hızı, b) Orta fan hızı, c) Düşük fan hızı (hız birimi m/s’dir). 

4.6. Batarya-Fan Çıkışı Arasındaki Mesafenin Akışa Etkisinin İncelenmesi 
 
Çalışmanın bu kısmında, fan-batarya arasındaki mesafenin (d) değişimi ile hava akışının nasıl 
etkilendiği HAD yöntemiyle incelenmiştir. Bu analizler sonucunda, fan-batarya arasındaki en uygun 
mesafe için öngörüde bulunmak mümkün olabilmektedir. Analiz edilen FCnin fan-batarya arasındaki 
mesafe 65 mm’dir. Şekil 6’da FCnin ana boyutları gösterilmiştir. Bu mesafe 15 mm artırıldığında ve 
azaltıldığında hava akışının nasıl etkilendiği analiz edilmiştir. Bu analizler yüksek fan debisinde 
yapılmıştır. 
 
Yeni geometriler Solid Works 2013 yazılımında hazırlandıktan sonra Flow Vision yazılımına 
çağırılmıştır. Bu geometrilerde benzer şekilde kaba ve sıkı sayısal ağ oluşturulmuştur. Her üç 
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geometrinin sonuçlarını analiz etmek için cihazın ortasında dik olarak, batarya giriş ve çıkışında 
bataryaya paralel olarak düzlem oluşturulmuştur. Bu düzlemlerdeki hız ve basınç dağılımları farklı fan 
hızlarında grafikler halinde verilmiştir. Sayısal çözümlerin doğrulaması yine batarya giriş yüzeyin 
ortalama hız değeri ile yapılmıştır. 
 
Şekil 11’de göründüğü gibi, fan-batarya arasındaki mesafe azaldıkça batarya girişinde basınç değerleri artmakta ve mesafe 
çoğaldıkça basınç değerleri düşmektedir. Yalnız, bu mesafeyi de çok büyük yapmak bu problemin çözümü değildir. Çünkü 
mesafe uzadıkça hava bataryaya gelmeden kinetik enerjisi (dinamik basıncı) azalacaktır ve cihazın üfleme hava hızı özellikle 
düşük fan devrinde düşük kalacaktır. Ayrıca cihaz gereksiz yere büyüyüp, maliyeti artıp ve kompakt yapısı bozulacaktır. 

d=50mm  
 

d=65mm   
 

d=80mm   
 

Şekil 11. Cihazın orta düzleminde basınç dağılımı (farklı d mesafeleri için). 
 
Hız vektörleri sabit bir kesitte akışın yönü ve geçen akışkan miktarını temsil etmektedir. Şekil 11’de 
farklı fan-batarya mesafelerinde akışın hız vektörleri gösterilmiştir. Bu şekilde göründüğü gibi, d 
mesafesi 80 mm olan konumda hız vektörlerinin büyüklüğü bataryanın üst bölgesinde küçülüp ve alt 
bölgesinde büyümektedir. Bu, havanın bataryanın alt bölgesine diğer konumlardan daha çok 
yayıldığını göstermektedir. 
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Böylece havanın büyük bir alana yayılabildiğinden, batarya giriş yüzeyinde çok büyük ve çok küçük 
hız değerleri ile karşılaşılmamakla beraber, hem cihazın ses şiddeti azalır hem batarya ısı transfer 
verimi artır. 

d=50mm  
 

d=65mm  
 

d=80mm  
 
Şekil 12. Cihazın orta düzleminde hız vektörlerinin dağılımı (farklı d mesafeleri için). 
 
Batarya üzerinde akışın homojenliği fan-batarya arası mesafelere göre nasıl değiştiğini öğrenebilmek 
için, bu yüzeyde, farklı fan-batarya arası mesafelerde hız dağılımları şekil 4.11’de verilmiştir. Bu 
şekilde göründüğü gibi, d mesafesi büyüdükçe kırmızı renk tonları bataryanın orta ve üst bölgelerinde 
azalmakta ve aynı zamanda da yeşil renk tonları bataryanın alt ve kenar bölgelerinde çoğalmaktadır. 
Bu, havanın daha homojen bir şekilde batarya yüzeyine yayıldığı anlamına gelmektedir. 
 
Hava hız değerlerinin ortalama hız değerine yakınlaşması, havanın tüm yüzeye eşit bir şekilde 
yayılmasını ifade etmektedir. Bu yayılma havanın daha fazla bir ısı transfer yüzeyiyle temas etmesine 
ve ısı transfer miktarının daha fazla olmasına sebep olmaktadır.  
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d=50mm   
 

d=65mm   
 

d=80mm   
 

Şekil 13. Batarya giriş yüzeyinde hız dağılımı (farklı d mesafeleri için). 
 
 
 
 
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD, CFD), mühendisler ve bilim adamları için akış analizlerinde, 
bilgisayar ortamında esnek bir laboratuvar haline gelmiştir. Bu yöntemle karmaşık geometrilerde 
akışın modellemesi mümkün olmuştur. Bu yöntemin en büyük avantajı, akışı bozmadan istenilen 
yerde akışın özelliklerinin incelenmesine olanak sağlamasıdır. Bu çalışmada da bu yöntemle FC 
cihazının akışı farklı fan devir sayıları için analiz edilmiştir. Fan debisi arttıkça bataryanın giriş 
yüzeyinde basıncın arttığı tespit edilmiştir. Şekil 14’de batarya giriş yüzeyinde farklı fan hızlarında 
maksimum ve minimum toplam basınç değerlerinin grafiği verilmiştir. Batarya öncesi basınç artışı, 
cihazın hava kaçağı, ses şiddeti ve bypass oranlarının artmasına sebep olur. 
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Şekil 14. Farklı fan hızlarında maksimum ve minimum toplam basınç değerlerinin grafiği. 

 
Hava debisinin (fan devir sayısının) artışıyla batarya yüzeyinde, maksimum ve minimum basınç 
değerlerinin farkı artmaktadır. Bu, batarya yüzeyinde özellikte yüksek devirde havanın batarya 
yüzeyine homojen bir şekilde yayılmadığını göstermektedir. Bu problem bataryanın ısı transfer 
verimliliğinin azalması ve cihazın enerji performansının düşmesine sebep olmaktadır.  
 
Şekil 15’de farklı fan hızlarında bataryanın basınç kayıpları ve soğutma kapasiteleri verilmiştir. Basınç 
kaybı değerleri batarya giriş ve çıkış yüzeylerinde, ortalama basınç değerlerinin farkından 
hesaplanmıştır. Görüldüğü gibi, hava debisi arttıkça basınç kaybı daha çok artmaktadır. Bunun nedeni 
basınç kaybının hava debisinin karesi ile orantılı olmasıdır. Ayrıca hava debisi artışıyla FC ünitesinin 
soğutma kapasitesi artmaktadır. 
 

 
Şekil 15. Farklı fan hızlarında batarya basınç kaybı ve soğutma kapasitesi. 

 
Farklı devirlerin HAD analizleri sonucunda, yüksek fan devrinin hava akışı diğerlerinden daha kritik 
olduğu tespit edilmiştir. Bu devirde havanın büyük bir oranı bataryanın orta ve üst kısmından 
geçmektedir. Sayısal çalışmanın ikinci kısmında fan ve batarya arasındaki mesafeyi değiştirerek 
akışın nasıl etkilendiği incelenmiştir. d mesafesi 50, 65 (normal) ve 80 mm olan konumların akışı 
modellenip ve kritik bölgelerde hız ve basınç dağılımları karşılaştırılmıştır. (Bkz. Şekil 11-13) 
 
Şekil 16’da fan-batarya arasındaki mesafenin değişimi, batarya giriş yüzeyinde maksimum ve 
minimum basınç değerlerinin nasıl etkilediğini göstermektedir. Bu grafikte görüldüğü gibi d mesafesi 
arttıkça batarya giriş yüzeyinde maksimum basınç değeri azalıp ve minimum basınç değeri 
artmaktadır. Bu, yüzeyde basınç değerlerinin ortalama basınç değerine yakınlaştığını ve akışın 
batarya yüzeyine daha homojen bir şekilde yayıldığını göstermektedir. Bu homojen yayılma 
sonucunda ısı transfer yüzeyi arttığı için, batarya ısı transfer verimi (sistemin enerji verimliliği) ve 
neticede havadan bataryaya ısı transfer miktarı (kapasite) artacaktır. 
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Şekil 16. Farklı d mesafelerinde maksimum ve minimum basınç grafiği. 
 
Batarya basınç farkını hesaplamak için yazılımdan batarya giriş ve çıkış yüzeyinde basınç değerlerinin 
ortalaması alınmıştır. Her d mesafesi için bu ortalama değerlerin farkı batarya basınç kaybı olarak 
kabul edilmiştir. Tablo 9’de batarya giriş ve çıkış yüzeyinde ortalama basınç değerleri farklı fan-
batarya mesafeleri için tablo halinde verilmiştir. 
 
Tablo 9. Batarya giriş-çıkış yüzeylerinde toplam ortalama basınç değerleri. 
 

 d= 50 mm d= 65 mm d= 80 mm 

Giriş ortalama toplam basıncı [Pa] 8,44 8,4 8,38 

Çıkış ortalama toplam basıncı [Pa] 0,63 0,67 0,69 

 
Farklı d mesafelerinde hesaplanan batarya basınç kayıpları grafik halinde Şekil 17’de verilmiştir. Bu 
şekilde görüldüğü gibi, d mesafesinin büyümesiyle basınç kaybı değerleri azalma yönünde hareket 
etmesine rağmen büyük bir fark hissedilmemiştir. Bunun sebebi, d mesafesinin artması, bataryanın alt 
kısmından geçen hava miktarının artmasına sebep olmasıdır. Bu bölgeden geçen hava bataryadan 
çıktıktan sonra cihaz çıkışının eğimli sacına rastlamaktadır. Bu direnç batarya çıkışının alt kısmında 
basınç artışına sebep olmaktadır. Dolayısıyla, bu direnç batarya çıkış yüzeyinde ortalama basınç 
değerinin düşmesine engel olmaktadır. 
 

 
Şekil 17. Farklı fan-batarya arası mesafelerinde batarya basınç kaybı. 

 
Ünitenin çıkış ağzının alanı büyütülerek veya çıkış ağzını az miktarda aşağıya çekerek bu problemim 
çözülebilmesi düşünülmektedir.  
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ÖZET 
 
Vorteks tüpleri, hareketli aksamı ve basınçlı gaz dışında enerji girdisi olmayan basit bir sıcaklık 
ayrıştırma cihazı olup, çalışılan gaz sıcak ve soğuk olmak üzere iki farklı sıcaklık profiline ayrılmakta 
ve tüpten tahliye edilmektedir. Literatürde vorteks tüpü üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda genellikle 
tüp geometrisi ve giriş basıncı gibi proses şartlarının incelenmesine karşın vorteks tüpü yüzeylerinden 
olan ısı transferinin tüp performansı üzerindeki etkisine yönelik sınırlı sayıda bilgi bulunmaktadır. Bu 
çalışmada, karşıt akışlı bir vorteks tüpünün soğutma performansı hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
(HAD) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. ANSYS FLUENT paket programı ile gerçekleştirilen 3 
boyutlu sayısal analizlerde standart k–ε türbülans modeli kullanılmış, literatürde yer alan deneysel 
çalışmalar ile uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Giriş sıcaklığı, giriş debisi ve soğuk çıkış/tüp çapı (Dc/D) 
oranının yanı sıra, tüp yüzeyinden olan ısı transferinin soğutma performansı üzerindeki etkisi de 
incelenmiş; soğuk çıkış sıcaklık farkının yüksek olması için giriş sıcaklığı, debisi ve tüp yüzeyinden 
çevreye olan ısı transferinin yüksek, Dc/D oranının ise düşük olması gerektiği tespit edilmiştir. Bu 
çalışma ile elde edilen sonuçlar, gelecek dönemdeki vorteks tüpü araştırmalarında kullanılarak daha 
verimli vorteks tüplerinin imal edilmesine ve kullanım alanının yaygınlaşmasına katkıda bulunabilir. 
Daha verimli vorteks tüplerinin geliştirilmesiyle, bu cihazların sanayi uygulamalarında kullanılması 
daha ekonomik hale gelecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Vorteks tüpü, Isı transferi, Sayısal Analiz, Giriş basıncı, Sıcaklık Ayrıştırma, 
Soğutma.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Being a temperature separation device, vortex tube does not consist of have any moving part and it 
needs only compressed gas as an energy input. The working gas is separated into hot and cold profile 
and discharged from the tube. While process conditions like inlet pressure and temperature are 
investigated in vortex tube researches there are limited studies how heat transfer rates being from the 
tube surface affect the performance of the vortex tubes in literature. In this study, the cooling 
performance of counter-flow vortex tube was investigated with using computational fluid dynamics 
(CFD) method. Standard k–ε turbulence model was used in 3 dimensional numerical analysis by using 
ANSYS FLUENT software and results being compatible with experimental studies are obtained. Not 
only effects of inlet pressure, temperature and cold exit to tube diameter ratio (Dc/D) were investigated 
but also effects of heat transfer from tube surfaces were evaluated. It is found that, in order to obtain 
high temperature difference between inlet and cold outlet, inlet temperature, flow rate and heat 
transfer from vortex tube surfaces to environment should be high whereas Dc/D ratio should be low. 
Results of this study can be used to design more efficient vortex tubes and can contribute to common 

Investigation of Parameters That Affect the Cooling Performance of a Counter-Flow Vortex Tube using CFD Method 
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usage in several areas. This kind of devices will be more profitable in industrial applications by 
developing more effective vortex tubes. 
 
Key Words: Vortex tube, Heat transfer, Numerical analysis, Inlet pressure, Temperature separation, 
Cooling. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Vorteks tüplerinde sıcak ve soğuk olmak üzere iki ayrı akış profili oluşturmak için kuru ve basınçlı gaz 
girişi dışında bir enerji girdisine ihtiyaç duyulmamaktadır. Basınçlı gaz, tüp iç geometrisine çok yüksek 
hızlarda teğetsel olarak girmekte, sıcak ve soğuk olarak iki farklı bölgeye ayrılmakta ve tüpten dışarı 
çıkmaktadır [1]. Sıcak ve soğuk gazlar paralel akışlı vorteks tüplerinde aynı yüzeyden eş eksenli 
olarak, karşıt akışlı vorteks tüplerinde ise zıt yüzeylerden yine eş eksenli olarak çıkmaktadır. Küçük 
ebatlarda olması, hiçbir hareketli aksam barındırmaması, basit bir geometriye sahip olması, ilk yatırım 
ve bakım maliyetinin düşük olması gibi avantajları bulunan vorteks tüplerinin dezavantajları arasında 
hazır basınçlandırılmış hava kaynağı gerektirmesi, gürültülü çalışmaları ve düşük ısıl verime sahip 
olmaları gibi unsurlar sayılabilir [2]. 
 
Tüp uzunluğu, tüp çapı, lüle çapı, orifis çapı, uzunluk/çap (L/D) oranı gibi geometrik parametreler, 
vorteks tüpü soğutma performansına etki etmektedir. Im ve Yu, ters akışlı bir vorteks tüpünün enerji 
ayrıştırma mekanizmasını farklı geometrik parametrelerin ve giriş basıncının etkisinde deneysel olarak 
incelemişlerdir. Yapısal parametrelerin lüle alan oranı, kısılma vanası uzunluğu/koniklik açısı, orifis 
çapı ve tüp uzunluğu olarak verildiği araştırmada sıcaklık ve debi değerleri ısılçiftler ve debimetre ile 
takip edilirken ana çıktılar soğuk ve sıcak hava debilerinin oranı ve soğuk-sıcak hava akış sıcaklıkları 
olarak tanımlanmıştır [3]. Bovand vd. soğuk tarafta yer alan orifis çapını 7-11 mm aralığında 
değiştirerek soğuk hava debisinin farklı seviyelerinde deneyler yürütmüşlerdir. Basınç, debi ve sıcaklık 
değerlerinin ölçüldüğü deneysel çalışmalara ait sonuçları Varyans Analizi (Analysis of Variance, 
ANOVA) yöntemi ile istatistiksel analize ve optimizasyon çalışmasına tabi tutmuşlardır [4]. Vorteks 
tüpü operasyonunu optimize etmeye yönelik bir araştırma yürüten Sadi ve Gord, soğuk taraftaki orifis 
çapı ile açısının ve lüle alanının soğutma performansı üzerindeki etkilerini deneysel olarak 
incelemişler, lüle alanının etkisinin olmadığını ve orifis çapı ile açısındaki artışın soğuk akış debisini 
arttırarak sıcaklığını düşürdüğünü tespit etmişlerdir [5]. Ameri ve Behnia, vorteks tüp operasyonu 
üzerinde etkili yapısal parametreleri belirlemeye yönelik yürüttükleri nümerik araştırmalarında ANSYS 
FLUENT paket programını kullanmışlardır. Tüpün L/D oranı, lüle sayısı ve orifis çapı ile tüp çapı 
oranının etkili unsurlar olarak tanımlandığı araştırmada soğuk taraf çıkış sıcaklığı ile vorteks tüp verimi 
ana belirleyici bulgular olarak ifade edilmiştir [6]. Pourmahmoud vd. vorteks tüpüne ikinci bir girdap 
oluşturucu montajının soğutma yeteneğine katkısını ANSYS FLUENT paket programı kullanarak 
nümerik olarak incelemiş, ikinci girdap oluşturucunun neden olduğu sıcaklık dağılımı üzerine yorum 
yapmışlardır [7]. Pourmahmoud vd. soğuk akış tarafındaki lülenin daralma açısının soğutma 
performansı üzerindeki etkilerini inceleme altına almışlar ve optimum değerin 2° olduğunu ifade 
etmişlerdir [8]. Kandil ve Abdelghany, vorteks tüpü uzunluğu ile orifis geometrisinin soğutma 
performansı üzerindeki etkilerini ANSYS FLUENT paket programı ile k-ε türbülans modelini kullanarak 
incelemişler, soğutma performansı üzerindeki etkilerini yorumlamışlardır [9]. Vorteks tüpünün lüle 
sayısı, lüle çapı, soğuk tarafın orifis çapı gibi yapısal parametrelerinin soğutma performansı üzerindeki 
etkilerini ANSYS FLUENT paket programı ile inceleyen Mohammadi ve Farhadi, maksimum soğutma 
için optimum soğuk akış debi oranını tespit etmeyi amaçlamışlardır [10]. Tüp gövdesine eğrilik verilmiş 
vorteks tüpü operasyonunu ANSYS FLUENT paket programı ile inceleyen Bovand vd. eğrilik kaynaklı 
meydana gelen ikincil girdapların soğuk ve sıcak akışların karışmasına neden olduğunu ve buna bağlı 
olarak da vorteks tüpünün soğutma kapasitesinde azalma olduğunu belirlemişlerdir [11]. 
 
Vorteks tüpünün giriş basıncı, giriş sıcaklığı, soğuk akış debi oranı vb. çalışma koşulları da soğutma 
performansına doğrudan etki etmektedir. Bovand vd. giriş basıncını 2-3 bar aralığında değiştirerek 
toplam debinin basınç, debi ve sıcaklık değerleri üzerindeki etkilerini incelemiştir [4]. Xue vd. vorteks 
tüpü içerisinde soğuk ve sıcak akışın olduğu kesimlerde eksenel ve radyal pek çok noktadan hız, 
sıcaklık ve basınç ölçümü alarak vorteks tüpü operasyonunun momentum ve termal karakteristiğini 
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farklı yapısal alternatifler için tartışmışlar ve detaylı olarak incelemişlerdir [12]. Gutak, vorteks tüpünü 
bir doğal gaz akışında kullanmış, giriş basıncının arttırılması ile sıcak ve soğuk taraflardaki sıcaklık 
değişimlerini ve soğuk akış debisini gözlemlemiştir. Soğuk çıkıştaki en düşük sıcaklığın, soğuk taraf 
debi oranı 0.2-0.4 arasında gözlendiği raporlanmıştır [13]. Yusof vd. vorteks tüpü üzerinde yürüttükleri 
deneyler ile soğuk taraftaki çıkış basıncının atmosfer değerinin üzerinde veya altında olabileceğini 
belirlemişler, soğuk çıkış debisindeki artışın yüksek çıkış basıncı oluşturduğunu ve bu durumun 
soğutma performansını olumsuz etkilediğini tespit etmişlerdir [14]. Aydın ve Baki, yapısal 
parametrelere ilave olarak kullanılacak gazın performans üzerindeki etkilerini deneysel olarak 
incelemişlerdir. 3 ile 5 bar giriş basıncı aralığında hava, oksijen ve azot ile deneyler yürütmüşler, en 
yüksek soğutma performansının azot ile elde edildiğini raporlamışlardır [15]. Pourmahmoud vd. 
soğutma seviyesinin giriş basıncı ile değişimini hız, sıcaklık ve basıncın radyal profilleri üzerinden 
nümerik olarak incelemişlerdir [7]. Kandil ve Abdelghany, yaptıkları nümerik çalışmada tüp yüzeyindeki 
ısıl şartların soğutma performansı üzerindeki etkili olduğunu tespit etmişlerdir [9]. Ramakrishna vd. 
farklı malzemelerden imal edilmiş vorteks tüpleri üzerinde gerçekleştirdikleri deneylerde, yüksek ısıl 
iletim katsayısına sahip malzemelerden imal edilen tüplerde soğutma performansının düştüğünü tespit 
etmişlerdir [16]. Vorteks tüpünün soğutma performansını arttırmayı hedefleyen Sadi ve Gord, vorteks 
tüpü sıcak çıkışındaki gazı vorteks tüpünün dış kısmına eş eksenli adapte edilmiş bir kanala 
yönlendirmiş ve soğutma seviyesini %24 oranında arttırmışlardır [17]. Thakare ve Parekh, ANSYS 
FLUENT paket programı ile yürüttükleri nümerik araştırmalarında 8 farklı gaz ile çalışarak ısıl yayılım, 
Prandtl sayısı, gaz sabiti ve ısıl iletkenlik parametrelerinin vorteks tüpü enerji ayrıştırma kabiliyeti 
üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Standart k-ε ve k-ω türbülans modellerinin uygulandığı 
araştırmada gaz sabitindeki artışın enerji ayrıştırma mekanizmasını zayıflattığını, ısıl iletkenlik ve ısıl 
yayılımın ise güçlendirdiğini tespit etmişlerdir [18]. 
 
Bu çalışmada ANSYS FLUENT 15.0 paket programı kullanılarak yürütülen sayısal analizlerde, giriş 
sıcaklığı, giriş debisi, soğuk çıkış çapının tüp çapına (Dc/D) oranı ve tüp yüzeyinden çevreye 
gerçekleşen ısı transfer miktarı parametrelerinin vorteks tüpü soğutma performansı üzerindeki etkileri 
soğuk çıkış sıcaklık farkı ve soğutma yükü üzerinden incelenmiştir. Her bir parametre için üçer seviye 
seçilmiş ve her seviye için ayrı analizler yürütülmüştür. 
 
 
 
 
2. MATERYAL ve METOD 
 
Bu çalışmada yürütülen karşıt akışlı vorteks tüpü analizlerinde Skye vd. [19] tarafından gerçekleştirilen 
deneysel çalışma sonuçları dikkate alınmıştır. Söz konusu çalışmanın yürütüldüğü geometrik model üç 
boyutlu şekilde oluşturulmuş, ağ yapısı kurulmuş, doğrulama ile birlikte ağdan bağımsızlık çalışmaları 
gerçekleştirilmiş ve her bir parametre seviyesi için analizler yürütülüp sonuçlar referans alınan 
çalışmada elde edilen bulgular ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada incelenen parametreler ve seviyeleri 
Tablo 1‘de gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. İncelenen parametreler ve parametre seviyeleri 

Parametre Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 
Giriş Sıcaklığı 284,2 K 294,2 K 304,2 K 
Giriş Debisi 0,00668 kg/s 0,00835 kg/s 0,1002 kg/s 
Soğuk Çap / Tüp Çapı Oranı 
(Dc/D) 

0,48 0,54 0,61 

Isı Transfer Miktarı 0 W/m2K 100 W/m2K 1000 W/m2K 
 
2.1. Geometri 
 
Vorteks tüpüne ait 3 boyutlu model Skye vd. [19] tarafından yürütülen deneysel çalışmaya ait 
geometrik veriler kullanılarak oluşturulmuştur (Şekil 1). Birbirinden ayrı altı adet giriş yüzeyi, sıcak 
orifis ve soğuk orifis olmak üzere eş eksenli iki adet çıkış yüzeyi ve içerisinde çalışılan gaz akışının 
gerçekleştiği vorteks tüp yüzeyleri bulunan modele ait geometrik ölçüler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Şekil 1. HAD analizlerinde kullanılan modele ait perspektif görüntü 
 
Tablo 2. HAD analizlerinde kullanılan modele ait geometrik ölçüler 
 

Ölçüler Deneysel VT Verileri [19] 
Tüp Uzunluğu 106 mm 

Tüp Çapı 11,4 mm 
Nozul Yüksekliği 0,97 mm 
Nozul Genişliği 1,41 mm 

Nozul Giriş Yüzey Alanı 8,2 mm2 
Soğuk Çıkış Alanı 30,19 mm2 
Sıcak Çıkış Alanı 95 mm2 

 
Çalışmada yer alan soğuk/tüp çapları (Dc/D) oranının soğutma performansı üzerindeki etkilerini 
incelemek için soğuk çıkış çapı 5,472 mm, 6,2 mm ve 7 mm olmak üzere üç ayrı ölçüde oluşturulmuş 
olup, Dc/D oranları sırasıyla 0,48, 0,54 ve 0,61 olmak üzere incelenmiştir. 
 
2.2. Ağ Yapısı 
 
Oluşturulan vorteks tüpü modeli ANSYS MESHING programı kullanılarak 490274 hücreye ayrılmıştır. 
Vorteks tüpünü farklı boyutlarda ve özelliklerde hücrelere ayırabilmek için giriş ve soğuk çıkış bölgesi, 
tüp gövde bölgesi ve sıcak çıkış bölgesi olmak üzere üç farklı bölüme ayrılmıştır. Bu bölgelerden giriş 
ve soğuk çıkış bölgesi üçgen, geri kalan bölümler ise dörtgen hücrelere bölünmüştür (Şekil 2). Giriş ve 
soğuk çıkış bölgesi ile birlikte sıcak çıkış bölgesi, akışın düzene girdiği tüpün orta bölümlerine göre 
daha küçük hacimlere ayrılmış olup, bu bölümlere ait hücre boyutları Tablo 3’de verilmiştir. Bu sayede 
momentum, türbülans ve hız denklemlerinin kritiklik arz ettiği bölümlerin daha küçük hacimlere 
ayrılması ve çözüme daha hassas ulaşılması amaçlanmıştır. Üstelik kritiklik seviyesi nispeten daha az 
olan bölümlerin daha büyük ve dolayısıyla az hacme bölünmesiyle bilgisayar iş yükü belirli bir 
seviyede tutulmuştur. 

 
 

Şekil 2. Vorteks tüpünün 3 boyutlu HAD çözümü için oluşturulan modeline ağ yapısı 
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Tablo 3. HAD çözümü için oluşturulan 3 boyutlu vorteks tüpü modeline ait ortalama hücre boyutları 
 

Bölüm Ortalama Hücre Hacmi 

Giriş ve Soğuk Çıkış 0,004 mm3 

Ana Tüp 0,255 mm3 

Sıcak Çıkış 0,019 mm3 

 
2.3. Sınır Şartları ve Denklemler 
 
Vorteks tüpü 3 boyutlu modeli üzerindeki akış ve enerji ayrıştırma performansını gözlemlemek için 
yürütülen analizlerde ANSYS FLUENT 15.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışılan akışkan olarak 
seçilen havanın giriş vektörleri, giriş yüzeylerine dik olacak şekilde tanımlanmış ve giriş şartı için 
kütlesel debi seçilmiştir. Girişteki havanın durma sıcaklığı 284,2 K ile 304,2 K arasında, toplam 
kütlesel debisi ise 0,00835 kg/s ile 0,01002 kg/s arasında tanımlanmıştır. Analizlerde ideal gaz kabulü 
ile türbülanslı ve sıkıştırılabilir akış tercih edilmiş olup, türbülans modeli olarak literatürde en uygun 
yöntem olarak tanımlanan standart k–ε türbülans modeli kullanılmıştır [7, 8, 9, 18, 21]. Soğuk taraftaki 
kütlesel debi oranını (µc) ayarlamak için soğuk çıkıştaki ve sıcak çıkıştaki statik basınçlar sırasıyla 
0,15-0,17 bar ile 0,65-1,35 bar arasında değiştirilmiştir. Soğuk çıkışta gözlenen ters akışlardan 
kaynaklanan hataları en aza indirmek için iteratif yöntem tercih edilmiş ve ters akım sıcaklıkları soğuk 
çıkış sıcaklığı olarak sürekli güncellenmiştir [19]. Tüp yüzeyinden çevreye olan ısı geçişi sırasıyla 0 
W/m2K, 100 W/m2K ve 1000 W/m2K değerleri üzerinden incelenmiştir. Tüm bu değişkenlerin etkisini 
incelemek için sıkıştırılabilir akışta süreklilik, kütle korunumu, momentum, türbülans ve enerji 
denklemleri çözdürülmüştür [20]. Bu denklemler aşağıdaki şekildedir: 
 
Süreklilik denklemi: 

              (1) 
Bu ifade kütle korunumu eşitliğinin genel formu olup, sıkıştırılamaz akışların yanı sıra sıkıştırılabilir 
akışlarda da kullanılmaktadır. Burada , kaynak terimini ifade etmektedir. 
 
Üç boyutlu momentum denklemi: 

            (2) 
burada  statik basıncı (Pa),  aşağıda açıklanan tensör gerilimini (N),  ve  ise yerçekimi ve dış 
kuvvetleri (N) tanımlamaktadır.  aynı zamanda kaynak terimini de ifade etmektedir. 
Tensör gerilimi: 

             (3) 
burada  moleküler viskoziteyi (kg/m.s),  tensör bölümünü, eşitliğin sağındaki ifade ise hacimsel 
genleşme etkisini ifade etmektedir. 
 
Enerji denklemi: 

         (4) 
burada  efektif iletimi (W/m2),  ise  türünden difüzyon akısını (K) tanımlamaktadır. Eşitliğin sağ 
tarafındaki ilk üç terim iletim nedeniyle gerçekleşen enerji transferini, difüzyon türünü ve viskoz 
yayılımı ifade etmektedir.  ise kaynak terimi olarak belirtilmektedir. 
 
İdeal gaz denklemi: 

               (5) 
burada  statik sıcaklığı (K),  basıncı (Pa),  yoğunluğu (kg/m3) ve  normal şartlarda üniversal gaz 
sabitini (Pa.m3/mol.K) ifade etmektedir. 
 
Vorteks tüpü soğuk ve sıcak çıkış sıcaklık farkı: 

               (6) 
               (7) 
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burada  giriş sıcaklığını (K),  soğuk çıkış sıcaklığını (K),  sıcak çıkış sıcaklığını (K),  soğuk 
çıkış sıcaklık farkını (K) ve  sıcak çıkış sıcaklık farkını (K) tanımlamaktadır. 
 
Soğutma yükü: 

               (8) 
burada  soğuk çıkış debisini (kg/s),  havanın özgül ısısını (J/kg.K) ve  soğutma yükünü (W) 
tanımlamaktadır. 
 
2.4. Doğrulama ve Ağdan Bağımsızlık 
 
Üç boyutlu model üzerinde ANSYS MESHING programı kullanılarak 188587, 292780, 387941, 
490274 ve 594379 adet hacimden oluşan 5 farklı ağ yapısı oluşturulmuştur. Bu ağ yapıları ile 
gerçekleştirilen HAD analizleri sonucunda elde edilen bulgular Skye vd. [19] tarafından yürütülen 
çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılmış ve soğuk çıkış sıcaklıkları arasındaki bağıl farklar tespit 
edilmiştir (Şekil 3). Hücre sayısının arttırılması ile bağıl farklar azalmış olup, 490274 ile 594379 adet 
hücreye sahip yapılara ait çözümlerde birbirine oldukça yakın farklar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple HAD 
analizleri 490274 adet hücreye sahip model üzerinde yürütülmüştür. 
 
Oluşturulan üç boyutlu model, Skye vd. [19] tarafından yürütülen çalışmada elde edilen soğuk çıkış 
sıcaklık farkı ( ) ve sıcak çıkış sıcaklık farkı ( ) sonuçları ile doğrulanmıştır. Soğuk çıkış debi 
oranına ( ) göre elde edilen bulgular ile Skye vd. [19] tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları 
Şekil 4’te karşılaştırılmıştır. Sınır şartları olarak giriş sıcaklığı 294,2 K, giriş kütlesel debisi 0,00835 
kg/s, Dc/D oranı 0,54 ve tüp yüzeyleri adyabatik olarak tanımlanmış ve analizler yürütülmüştür. 
Yürütülen analizlerde incelenen parametrenin etkisini gözlemlemek için diğer parametreler tanımlanan 
bu seviyelerde sabit tutulmuş, dolayısıyla doğrulama çalışmasındaki seviyeler referans değerler olarak 
kabul edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Farklı hacim sayılarına sahip modellerde tespit edilen bağıl fark yüzdeleri 
 

 
 

(a)                                                                              (b) 
 

Şekil 4. HAD analizleri ile elde edilen soğuk çıkış sıcaklık farkı (a) ve sıcak çıkış sıcaklık farkı (b) 
bulgularının Skye vd. [19] sonuçları ile karşılaştırması 
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3. BULGULAR 
 
3.1. Giriş Sıcaklığının Etkisi 
 
Vorteks tüpü soğutma performansının giriş sıcaklığına bağlı değişimlerini gözlemlemek için 284,2 K, 
294,2 K ve 304,2 K olmak üzere farklı giriş sıcaklıkları kullanılarak analizler yürütülmüştür. Vorteks 
tüpünün hava akış bölgesinde edilen sıcaklık dağılımı, geçmişte yapılan benzer araştırmalar ile 
uyumluluk göstermektedir [9, 18]. Tüp içerisindeki sıcaklık yüzeye yakın bölgelerde merkeze oranla 
daha yüksek olup, sürtünmenin etkisiyle sıcak çıkışa doğru artış eğilimi göstermektedir. Tüpün 
merkezinde ve karşıt akış sergileyen havanın sıcaklığı ise soğuk çıkış bölgesine yaklaştıkça azalma 
eğilimi göstermekte olup, minimum sıcaklık seviyesine soğuk çıkış yüzeyinde ulaşmaktadır (Şekil 5). 

 

 
 

Şekil 5. Farklı giriş sıcaklıklarının vorteks tüpü kesitindeki sıcaklık dağılımlarına etkisi 
 

Vorteks tüpü girişindeki havanın debi ve basıncını sabit tutup sıcaklığını değiştirmek uygulanabilirlik 
açısından kolay değildir. Bu nedenle vorteks tüpü giriş sıcaklığının soğutma performansı üzerindeki 
etkileri ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Cang, yüksek debili (~40 kg/s) vorteks tüplerinde, 
giriş sıcaklığının yükselmesi ile birlikte  değerinin de arttığını tespit etmiş, ancak bu artışın çok 
düşük seviyelerde olduğunu vurgulamıştır [22]. Bu çalışmada da, aynı  değerleri dikkate alındığında, 
giriş sıcaklığının arttırılmasına bağlı olarak soğuk taraf sıcaklık farkında ( ) maksimum %12 
düzeyinde artış gözlenmiştir. Maksimum soğutma yükü ise, soğuk çıkış debi oranı 0,65 iken 
gözlenmiş, giriş sıcaklığının yükseltilmesinin maksimum soğutma yükünü arttırdığı tespit edilmiştir 
(Şekil 6). Soğutma yükü debi ve soğuk çıkış sıcaklık farkına bağlı olduğundan, düşüş sergileyen  
değerlerine rağmen  değerinin artması sayesinde soğutma yükü de artış sergilemiştir. 
 

 
 

(a)                                                                                (b) 
 

Şekil 6. Farklı giriş sıcaklıklarının soğuk çıkış sıcaklık farkı (a) ve soğutma yükü (b) üzerindeki etkileri 
 
3.2. Giriş Kütlesel Debi Miktarının Etkisi 
 
Literatürde genel olarak giriş basıncındaki değişimin soğutma performansı üzerindeki etkisini 
inceleyen çalışmalar yer almaktadır [12, 13, 15]. Giriş basıncının artmasıyla giriş kütlesel debisi de 
artmakta ve soğutma performansı kütlesel debi üzerinden hesaplanmaktadır (Denklem 8). Bu 
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çalışmada, giriş kütlesel debi miktarının vorteks tüpü soğutma performansına etkisini ve değişim 
trendini gözlemlemek için 0,00668 kg/s, 0,00835 kg/s ve 0,01002 kg/s olmak üzere farklı debi 
miktarları tanımlanarak analizler yürütülmüştür. Giriş kütlesel debi miktarının arttırılması, soğuk çıkış 
sıcaklık farkında ve soğuk çıkış sıcaklığında düşüş gözlemlenmiştir (Şekil 7). Bununla birlikte, 
soğutma yükünde de benzer trend saptanmış ve yüksek giriş debi miktarlarının vorteks tüpü soğutma 
performansını olumlu etkilediği tespit edilmiş olup, daha önce yapılan benzer çalışmalar ile uyumlu 
sonuçlar elde edilmiştir [15]. 
 

 
 

(a)                                                                                (b) 
Şekil 7. Farklı giriş kütlesel debi miktarlarının soğuk çıkış sıcaklık farkı (a) ve soğutma yükü (b) 

üzerindeki etkileri  
 

3.3. Soğuk Çıkış Çapı ile Tüp Çapı Oranının (Dc/D) Etkisi 
 
Soğuk çıkış çapının tüp performansına etkisinin incelendiği çalışmalarda, çap değerindeki değişimin 
vorteks tüpü performansı üzerinde etkili olduğu vurgulanmıştır. Özellikle soğuk çıkış açısı, uzunluğu 
gibi geometrik parametreler ile vorteks tüpünün geometrik parametreleri, soğutma performansı 
üzerinde oldukça etkili olup, her vorteks tüpü için ayrı değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, Dc/D oranı 
yükseldikçe  bir noktaya kadar arttığı, daha sonra azalma eğilimi gösterdiği de daha önceki 
çalışmalarda raporlanmıştır [3, 5, 6]. Bu çalışmada ise soğuk çıkış çapının vorteks tüpü çapına 
oranının (Dc/D) etkisini incelemek amacıyla, değişik soğuk çıkış çapı değerleri incelenmiş ve Dc/D 
oranı için sırasıyla 0,48, 0,54 ve 0,61 değerleri kullanılarak analizler yürütülmüştür. Dc/D oranının 
arttırılması daha yüksek soğuk çıkış sıcaklıklarına neden olmuş ve soğutma yükünde bir miktar 
azalma tespit edilmiştir. Dolayısıyla Dc/D oranının yükselmesiyle soğuk çıkış sıcaklıkları azalma 
eğilimine girmiş ve vorteks tüpü soğutma performansını olumsuz etkilemiştir (Şekil 8). 
 

 
 

(a)                                                                                 (b) 
 

Şekil 8. Soğuk çıkış çapı ile tüp çapı arasındaki oranın (Dc/D) soğuk çıkış sıcaklık farkı (a) ve 
soğutma yükü (b) üzerindeki etkileri 
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3.4. Tüp Yüzeyinden Çevreye Olan Isı Transferinin Etkisi 
 
Vorteks tüpünden çevreye olan ısı transferinin etkisini incelemek için, tüp yüzeyleri önce adyabatik 
olarak tanımlanarak, daha sonra yüzey ısı geçiş katsayısı olarak sırasıyla 100 W/m2K ve 1000 W/m2K 
değerleri kullanılarak analizler yürütülmüştür. Düşük soğuk çıkış debi oranlarında ısı transfer 
miktarının herhangi bir etkisi ile karşılaşılmamış, soğuk çıkış sıcaklık farkına ve soğutma yüküne etkisi 
gözlenmemiştir. Bununla birlikte soğuk çıkış debi oranı yükseldiğinde hem soğuk çıkış sıcaklık 
farkında hem de soğutma yükünde bir miktar artış tespit edilmiştir (Şekil 9). Vorteks tüpünün 
merkezindeki karşıt akıştan tüp yüzeyindeki akışa sürekli olarak ısı transferi gerçekleşmektedir. Soğuk 
çıkış debi oranı yükseldiğinde sıcak çıkış sıcaklığı da yükseldiği için tüp yüzeyinin çevre ile olan 
sıcaklık farkı artmakta ve yüzey-çevre arasında daha fazla ısı transferi gerçekleşmektedir. Debi 
oranındaki artışa bağlı olarak soğuk çıkış sıcaklık farkındaki ve soğutma yükündeki artışın nedeni bu 
artan yüzey-çevre ısı transferidir. Bu bulgular, vorteks tüp yüzeyinin soğutulmasını öneren çalışmalar 
ile uyumlu bulunmuştur [9]. 
 

 
 

Şekil 9. Tüp yüzeyinden çevreye olan ısı transferinin soğuk çıkış sıcaklık farkı (a) ve soğutma yükü (b) 
üzerindeki etkileri 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Noktasal soğutma uygulamalarında kullanımı her geçen gün yaygınlaşan vorteks tüplerinin çalışma 
prensiplerini daha iyi anlamak ve çalışma şartlarının etkisini incelemek için, modellenen vorteks tüpü 
üzerinde HAD yöntemi kullanılarak üç boyutlu sayısal akış ve ısı transferi analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Yürütülen nümerik analizlerde giriş sıcaklığı, debisi, soğuk çıkış çapı ile tüp çapı oranı ve yüzeyden 
çevreye olan ısı transferinin vorteks tüpü soğutma performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu 
çalışmada tespit edilen sonuçlar şöyle sıralanabilir: 
 

- Giriş sıcaklığı yükseldikçe vorteks tüpü soğuk çıkış sıcaklığı yükselmektedir. Bu durum her ne 
kadar soğutma uygulamaları için dezavantaj olarak görünse de, beklenenin aksine, ortaya 
çıkan yüksek soğuk çıkış sıcaklık farkı sayesinde soğutma yükünde artış gözlenmiştir. Sonuç 
olarak vorteks tüpü soğutma performansı giriş sıcaklığının yükselmesiyle artmaktadır. 

- Giriş debisinin yükseltilmesi, vorteks tüpü soğutma performansını önemli ölçüde 
etkilemektedir. 0,4 soğuk çıkış debi oranından sonra her üç parametre seviyesinde de soğuk 
sıcaklık farkı birbirine yaklaşmakta, bununla birlikte soğutma yükleri arasındaki fark 
artmaktadır. Gözlenen soğutma yükü artışı, en yüksek değerine 0,6-0,7 soğuk çıkış debi oranı 
aralığında ulaşmaktadır. Vorteks tüpü soğutma performansı giriş debisinin yükselmesiyle 
artmaktadır. 
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- Dc/D oranındaki artış, düşük soğuk çıkış debi oranlarında vorteks tüpü soğutma 
performansını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum, 0,6 soğuk çıkış debi oranından sonra 
ortadan kalkmış ve soğutma yükleri her seviye için birbirine olukça yaklaşmıştır. 

- Tüp yüzeyinden çevreye olan ısı transferi incelendiğinde, düşük µc değerlerinde soğutma 
performansında önemli ölçüde bir değişim gözlenmemiştir.  değerinden daha yüksek 
olduğu durumda, hem soğuk çıkış sıcaklık farkında hem de soğutma yükünde bir miktar artış 
tespit edilmiştir. 

 
Bu çalışmada incelenen parametreler dikkate alındığında, vorteks tüpü giriş sıcaklığının ve debisinin 
arttırılması ile birlikte Dc/D oranının düşürülmesi sonucunda vorteks tüpü soğutma performansının 
iyileştirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte tüp yüzeyinden çevreye ısı transfer miktarının 
arttırılması, bir başka deyişle tüp yüzeyinin soğutulması da vorteks tüpü soğutma performansını 
olumlu etkilemektedir. Gelecek dönemde yapılacak çalışmalarda vorteks tüpü geometrisi ve operatif 
çalışma şartlarının daha detaylı incelenmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada; katı oksit yakıt hücrelerinde (KOYH) egzoz gazının geri beslenmesi amacıyla kullanılan 
bir ejektörün tasarım koşullarındaki performansı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımı ile 
incelenmiştir.  Bu inceleme sırasında farklı türbülans modellerinin ve duvar fonksiyonlarının etkinlikleri 
de değerlendirilmiştir.  Değerlendirme, 2 kW elektriksel güç üreten ve doğalgaz ile çalışan bir KOYH 
için tasarlanan ejektör üzerinde yapılmıştır.  Çalışmada, jet akışlarının eksenel simetrik olmaması ve 
daha gerçekçi akış koşullarının elde edilmesi amacıyla, 3-boyutlu sayısal bir model kullanılmıştır.  
Standart k-ε, RNG k-ε ve Realizable k-ε türbülans modellerinin etkinlikleri; birincil ve ikincil akışkan 
debilerinin, geri besleme oranı (GBO) ve buhar-karbon oranının (BKO) sayısal analizlerden elde edilen 
sonuçları ile tasarım noktasındaki değerleri karşılaştırılarak irdelenmiştir.  İncelenen türbülans 
modelleri için birincil akışkan debisindeki sapma %2÷7; ikincil akışkan debisindeki sapma ise %6÷22 
aralığındadır.  Ejektör performans parametreleri olan GBO ve BKO’nındaki sapmalar ise sırasıyla 
%1÷18 ve %1÷16 aralığındadır.  Birincil akışkan debisi için daha iyi sonuçlar veren türbülans modelleri 
ve duvar fonksiyonları olmakla birlikte; standart wall functions duvar fonksiyonu ile RNG k-ε türbülans 
modelinin kullanıldığı analizde, ikincil akışkan debisinde %5,8 sapma ile en iyi sonuç elde edilmiştir.  
Aynı analizde elde edilen GBO ve BKO da tasarım değerinden sadece %0,8 daha küçüktür.  Doğal 
gaz ile çalışan KOYH’leri için yapılacak ejektör tasarımlarında, uygun türbülans modelleri seçilerek, 
HAD yazılımlarının kullanılabileceği değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ejektör, Katı oksit yakıt hücresi, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, Türbülans 
modelleri 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the design point performance of an ejector used in the solid oxide fuel cells (SOFC) for 
the recirculation of exhaust gas has been investigated by using Computational Fluid Dynamics (CFD) 
software.  Throughout this investigation, the effectiveness of different turbulence models and wall 
functions were analyzed.  The evaluation was carried out on an ejector designed for natural gas 
fuelled SOFC has 2 kW electric power output.  A 3-dimensional numerical model is preferred because 
the jet flows are not axially symmetric and to obtain more realistic flow conditions.  The effectiveness 
of standard k-ε, RNG k-ε and Realizable k-ε turbulence models investigated by comparing the primary 
and secondary fluid flow rates, recirculation ratio (RR) and steam to carbon ratio (STCR) obtained 
from numerical analysis with the design point values.  The deviation of the primary fluid flow rates is 
about 2÷7% and that of the secondary fluid flow rates is in the range of 6÷22% for the investigated 
turbulence models.  Deviations in ejector performance parameters RR and STRC are 1÷18% and 
1÷16% respectively.  With the turbulence models and wall functions giving better results for the 
primary fluid flow rates; in the analysis that used the RNG k-ε turbulence model together with the 
standard wall functions, the best result obtained with 5.8% deviation for secondary fluid flow rate.  The 
RR and STRC obtained in the same analysis are also about 0.8% smaller than the design values.  It is 

Effectiveness of Turbulance Models in Numerıcal Modelling of Solıd Oxide Fuel Cell Ejector 
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evaluated that CFD software could be used by selecting the appropriate turbulence models in ejector 
designs for SOFC operating with natural gas. 
 
Key Words: Ejector, solid oxide fuel cell (SOFC), computational fluid dynamics (CFD), turbulence 
models  
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Katı oksit yakıt hücreleri (KOYH); doğalgaz ve ağır petrol yakıtları gibi yakıtları da kullanarak, yüksek 
verimle elektrik üretmek üzere geliştirilmekte olan sistemlerdir.  Akıllı şebeke alt yapısı ve KOYH’leri 
birlikte işletilerek kombine güç çevrimlerinin konutlara yaygınlaştırılması yoluyla yakıt ekonomisi ve 
emisyonların azaltılması amaçlanmaktadır [1]. Gaz türbini ve KOYH’nin birlikte kullanıldığı hibrit 
sistemler, %70’e varan elektrik üretim verimleri ve düşük emisyonları ile gelecek vadetmektedir [2].  
KOYH’nin boyutları, malzeme maliyeti nedeni ile sonlu büyüklükte tutulduğundan, yakıtın bir kısmı 
kimyasal dönüşümünü tamamlamadan egzoz gazları ile atılır.  Yakıttan yararlanma verimi, anot 
tarafından atılan ve yakıt değeri taşıyan gaz karışımının önemli oranda geri beslenmesi ile artırılır.  
Egzoz gazlarının geri beslenmesi, atık ısının geri kazanılmasını da sağladığından KOYH’nin ısıl 
verimini de yükseltir [3].  Anot atık gazının geri beslenmesi, kimyasal yapısı karmaşık yakıtların 
dönüşümünde önemli rol oynayan su buharını da temin etmekte ve KOYH’nin genel verimini 
yükselmektedir [4]. 
 
Hareketli parçası olmayan ve birincil akışkanın enerjisi dışında enerji kullanmayan basit yapılı 
sistemler olan ejektörler; gıda ve kimya endüstrileri ile soğutma uygulamaları gibi birçok alanda tercih 
edilir [5-9].  Ejektörler, bu özellikleri nedeniyle, 500-1000oC sıcaklıklarında çalışan KOYH’lerinde egzoz 
gazlarının geri beslenmesi için kullanılmaktadır [6, 10, 11].  Ejektörlerin performansı ve çalışma 
rejimleri işletme şartlarından çok fazla etkilenir.  KOYH’lerinde kimyasal süreçlere bağlı kritik işletme 
parametreleri olan buhar-karbon oranı (BKO) ve geri besleme oranı (GBO), ejektörün performansı ile 
doğrudan ilişkilidir.  Bu nedenle KOYH’lerinde kullanılacak ejektörün tasarımı da hayati öneme 
sahiptir.  Ayrıca KOYH’indeki ejektörler; birincil ve ikincil akışkanların kimyasal bileşimleri farklı 
gaz/gaz karışımları olması, sıcaklık, basınç ve debilerinin çok farklı olması ve ikincil akışkandaki 
basınç artışının çok düşük olması gibi nedenlerle soğutma ve buhar ejektörlerinden de ayrılırlar. 
 
Soğutma sistemlerinde kullanılan ejektörlerin tasarım ve analizi ile ilgili çalışmalarda; sıkıştırılabilir 
akışa ait analitik bağıntılar kullanıldığı gibi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımlarının 
kullanıldığı çalışmalar da mevcuttur [12, 13].  Ejektörlerle ilgili bir hayli teorik ve pratik bilgi birikimi 
olmakla birlikte, ejektörlerin tasarımında; gelişmekte olan HAD yazılımları, prototip aşamasındaki 
belirsizliğin ve deneysel çalışma yükünün azaltılması amacıyla kullanılabilir. Özellikle soğutma 
sistemlerinde kullanılan ejektörlerin HAD yazılımları ile analizleri konusunda güncel çalışmalar 
mevcuttur [8, 12, 14-16, 18]. 
 
Rusly vd. [8] ile Yen vd. [18] ejektörlü soğutma sisteminde kullanılan bir ejektörü; 2-boyutlu, eksenel 
simetrik olarak modellemişler ve analizlerde Realizable k-ε modelini kullanılmışlardır.  Rusly vd. 
kullanılan duvar fonksiyonları ile ilgili bilgi vermemiştir.  Ancak Yen vd. analizlerde standart wall 
functions duvar fonksiyonunu kullanmışlardır.  Her iki çalışmada da HAD analizinden elde edilen 
GBO’ları ile deney sonuçlar arasındaki farkın ortalama ±%10 olduğunu belirtmişlerdir. 
 
Pianthong vd. soğutma sistemine ait ejektörün performansını değerlendirdikleri çalışmada; ejektör 
geometrisini hem 2-boyutlu, eksenel simetrik hem de 3-boyutlu olarak modellenmişlerdir.  Realizable 
k-ε modelinin standart wall functions duvar fonksiyonu ile birlikte kullanıldığı HAD analizleri ile 
deneysel sonuçların uyumlu olduğu bildirilmiştir [15]. 
 
Zhu vd., soğutma sistemi ejektörlerinde geometrik parametrelerin etkisini HAD analizi ile 
incelemişlerdir. 2-boyutlu, eksenel simetrik model kullanılan çalışmada; RNG k-ε modeli ile standart 
wall functions duvar fonksiyonu tercih edilmiştir. Deneysel çalışmalar ve HAD ile elde edilen GBO’ları 
arasındaki farkın ±%10 aralığında kaldığı bildirilmiştir [12]. 
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Yukarıda verilen literatür özetinden de anlaşılacağı gibi; soğutma sistemlerinde kullanılan ejektörlerin 
incelendiği farklı çalışmalarda; Standart k-ε, Realizable k-ε ve RNG k-ε türbülans modellerinin 
diğerlerinden daha iyi sonuç verdiği yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır. Buhar ejektörlerindeki 
akışın modellenmesinde türbülans modellerinin kullanımı ile ilgili görüş birliği yoktur. 
 
Gagan vd. akışkan olarak hava kullanılan bir ejektöründen, parçacık görüntülemeli hız ölçümü (PIV) 
yöntemi ile elde ettikleri akış alanı görüntülerini, HAD sonuçları ile karşılaştırmışlardır.  Standart k-ε, 
Realizable k-ε, RNG k-ε, k-omega standart, k-omega SST ve Reynold Stress modelleri arasından 
deneysel verilerle en uyumlu sonucu Standart k-ε modelinin verdiği bildirilmiştir [9]. 
 
Hemidi vd. ses üstü bir ejektörde hava ile yapılan deney sonuçlarını HAD ile karşılaştırmışlardır. 
Deneysel ve sayısal sonuçlar arasındaki farkların, tasarım koşullarında da en iyi sonucu k-ε modeli 
için %10’un altında olduğu bildirilmiştir [19]. 
 
Bartosiewicz vd. havanın akışkan olarak kullanıldığı, ses üstü bir ejektörü deneysel olarak inceledikleri 
çalışmada; altı türbülans modelinin (Standart k-ε, Realizable k-ε, RNG k-ε, k-omega Standart, k-
omega SST ve Reynold Stress) performansını karşılaştırmışlardır.  HAD analizlerinde en iyi sonuçları; 
standart wall functions duvar fonksiyonunu ile birlikte kullanılan RNG k-ε ve k-omega SST modellerinin 
verdiği belirtilmiştir [16]. 
 
Havanın akışkan olarak kullanıldığı gaz ejektörleri ile ilgili yukarıda verilen üç ayrı çalışmada, 
deneylerle uyumlu sayısal sonuçların; Standart k-ε, RNG k-ε ve k-omega SST modelleri ile yapılan 
sayısal incelemelerde elde edildiğini gösteren farklı bulgular mevcuttur. 
 
Zhu ve Li, polimer elektrolit membranlı (PEM) yakıt hücresinde, anot atık gazını geri besleyecek bir 
ejektördeki akış için 2-boyutlu üstel bir eğri ile tanımlanan yeni bir hız fonksiyonunun kullanılmasını 
önerilmişlerdir [20].  Zhu ve Li, bir diğer çalışmalarında; PEM yakıt hücresine ait yakıt besleme 
hattındaki ejektörün performansını, dört farklı ejektör geometrisi ile 34 farklı çalışma koşulunda sayısal 
olarak test etmişlerdir [21].  Her iki çalışmada da ejektör geometrisi 2-boyutlu, eksenel simetrik 
modellenmiş ve RNG k-ε modeli kullanılmıştır. 
 
Ferrari vd. yüksek sıcaklıklarda çalışan bir hibrit KOYH’indeki ejektörü geliştirmek için teorik tasarımın 
etkinliğini, deneysel testler ile doğrulamaya çalışmışlardır.  Birincil lüle, karışım odası ve difüzör 
geometrilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan, 2 ve 3-boyutlu HAD analizlerinde, standart k-ε modeli 
kullanılmış ve deneylerle uyumlu sonuçlar alınmıştır [5]. 
 
Zhu vd. anot gazının geri beslendiği bir KOYH’nde kullanılan ejektör için yaptıkları HAD analizlerinde; 
RNG k-ε modelini kullanmışlardır.  Birincil ve ikincil akışkan basınçlarının artmasıyla, birincil ve ikincil 
akışkan debileri artarken GBO ve BKO’nın azaldığı gösterilmiştir [22]. 
 
Zhu ve Jiang, bir KOYH ejektörüne ait dört geometrik parametrenin (birincil lülenin ıraksak bölümünün 
uzunluğu ve lüle çıkış pozisyonu, karışım odası ve difüzörün uzunlukları) etkisini araştırmak için 
HAD’ni kullanmışlardır.  Ejektör geometrisini 2-boyutlu oluşturdukları parametrik çalışmada, RNG k-ε 
modelini ve ikincil akışkandaki gaz karışımını tanımlamak için de species transport modelini 
kullanmışlardır [23]. 
 
KOYH ejektörleri ile ilgili çalışmalarda, genellikle sıkıştırılabilir akış için mevcut analitik bağıntılar 
kullanılarak 1-boyutlu modeller kurulmaktadır.  Bu modeller ile dış etkenlerin (birincil, ikincil akışkan 
girişi ile difüzör çıkışındaki basınç ve sıcaklıklar) ejektör davranışına (debiler ve GBO) etkileri 
incelenmiştir [3, 6].  PEM ve KOYH ejektörleri ile ilgili sınırlı sayıdaki tasarım ve modelleme 
çalışmasında HAD yazılımları da kullanılmıştır [5, 17].  Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak RNG k-ε ve 
Standart k-ε modellerinin kullanıldığı görülmektedir. Ancak hangi türbülans modelinin ve duvar 
fonksiyonunun daha etkin olduğu konusunda fikir birliği yoktur. 
 
Ejektörlerin HAD ile analizlerinde; birbirinden çok farklı akış koşullarının bir arada görülmesi, farklı 
hızlardaki akışkanların etkileşimi, ses üstü akışlarda oluşan şok dalgaları vb. nedenlerle, türbülans 
modellerinin etkisi ve dolayısıyla en uygun türbülans modelinin seçimi büyük önem kazanmaktadır.  
Nitekim; ejektörlerin HAD analizlerinde türbülans modellerinin etkinliğinin incelendiği çalışmalar 
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yapılmıştır [5, 9, 12, 13, 20, 21-23]. Ejektörlerdeki akışın sayısal modellenmesinde en uygun türbülans 
modelinin ve duvar fonksiyonun belirlenmesi, güncel bir araştırma konusudur. 
 
Bu çalışmada; doğal gaz yakıtlı KOYH için tasarlanan bir ejektörün, tasarım noktasındaki davranışının 
HAD ile analizinde kullanmak amacıyla, en uygun türbülans modeli ve duvar fonksiyonu seçilmeye 
çalışılmıştır.  Çalışmada kullanılan ejektörün, birincil lüle ve karışım odasındaki akış kesitleri, 
literatürde önerilen 1-boyutlu model ve mevcut deneysel veriler (basınç, sıcaklık gibi) kullanılarak 
hesaplanmıştır.  Ancak hakkında kesin bilgi bulunmayan akış kanalına ait diğer boyutlar (açılar ve 
uzunluklar gibi), literatürde önerilen aralıklarda kalınarak seçilmiştir.  Dolayısıyla sayısal çalışmalarda 
kullanılmak üzere özgün bir ejektör tasarımı yapılmıştır.  Yukarıda verilen literatür özetinden de 
görüldüğü gibi ejektörlerinin sayısal modellenmesinde en çok kullanılan; Standart k-ε, RNG k-ε, 
Realizable k-ε modellerinin ve bu modeller ile birlikte kullanılabilen duvar fonksiyonlarının etkinlikleri 
araştırılmıştır.  Türbülans modellerinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla; birincil ve ikincil akışkan 
debilerinin, GBO ve BKO’nın HAD analizlerden elde edilen sonuçları ile tasarım noktasındaki değerleri 
karşılaştırılmıştır. 
 
 
 
 
2. KATI OKSİT YAKIT HÜCRESİ VE EJEKTÖR 
 
Doğal gazın yakıt olarak kullanıldığı bir KOYH’indeki ejektör; yüksek basınçlı doğalgaz (birincil 
akışkan) ile düşük basınçlı anot atık gazının (ikincil akışkan) basınçlandırılarak KOYH’ne geri 
beslenmesi amacıyla kullanılır (Şekil 1.). 

Ejektörde, kimyasal bileşimleri farklı bu iki gazın karışması ile KOYH için gerekli anot besleme gazı 
sağlanmış olur.  Aynı zamanda yakıtın kimyasal dönüşümü için gerekli su buharı ve ısı enerjisi de bu 
yolla geri kazanılır.  Ancak bu işlemin sonunda BKO, yakıt hücresinde karbon birikmesini engelleyecek 
düzeyin üzerinde olmalıdır.  Ejektörden çıkan yakıt-egzoz karışımı, yakıt dönüştürücüde gerçekleşen 
kimyasal reaksiyonlarla daha basit yapılı bileşenlere dönüştürülerek, KOYH’nin anot girişine geri 
beslenir.  Yakıt hücresinin katot tarafına beslenen hava içerisindeki oksijen atomları, elektrolit 
içerisinde iyonlaşarak difüzyonla anot tarafına geçer.  Anot gazı içerisinde hidrojen ve oksijen 
iyonlarının reaksiyonu, su buharı ve serbest elektron üretir.  Anot atık gazının geri beslendiği bir KOYH 
sisteminde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar aşağıda özetlenmiştir: 
 
Metan-hidrojen dönüşümü :  CH4 + H2O ↔ CO + 3H2        (1a) 
Su-hidrojen dönüşümü :    CO + H2O ↔ CO2 + H2     
    (1b) 
Elektrokimyasal dönüşüm :  H2 + 1/2O2 → H2O         (1c) 
 
Doğal gaz ile çalışan bir KOYH’nde; yakıtın, alt ısıl değeri 802340 [J/mol] olan saf metan, yakıt 
kullanım oranının %80, metanın alt ısıl değerine göre elektrik üretim veriminin %48 olduğu yaygın bir 
kabuldür.  Birincil akışkan (metan) debisi; alt ısıl değer, verim ve üretilecek elektriksel güce bağlı 
olarak aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır [6]: 

              (2) 

Burada  (kmol/s) metanın debisi,  (kW) üretilen elektriksel güç,  KOYH’nin elektrik üretim 
verimi ve  (kJ/mol) yakıtın alt ısıl değeridir. 
 

Egzoz 

Anot atık gazı (ikincil akışkan) 

Yakıt 
dönüştürücü KOYH 

Ejektör 
Metan  
(birincil akışkan) 

Şekil 1. KOYH’de anot atık gazının geri beslenmesi 
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KOYH’nde, kimyasal reaksiyonların dengeli bir şekilde devamı için gerekli olan BKO ejektörün 
çalışmasından etkilenen en önemli parametredir.  BKO, kimyasal reaksiyonların gerektirdiği sınır 
değerinin altına düşerse, yakıt hücresinin akış kanalları, karbon birikmesi nedeniyle, bloke olur [6]. 

              (3) 

Buhar Karbon Oranı (BKO); KOYH’ne beslenen anot gazı içerisindeki,  (kmol/s) su buharının, 
 (kmol/s) metanın ve karbon monoksitin  (kmol/s) debilerine bağlı olarak tanımlanır.  BKO aynı 

zamanda ejektörlerde “kütlesel debilerin oranı” şeklinde tanımlanan GBO’nı da belirler: 
              (4) 

 
Yukarıdaki eşitlikte sırasıyla;  (kg/s) ikincil akışkanın kütlesel debisi ve  (kg/s) birincil akışkanın 
kütlesel debisidir. 
 
 
 
 
3. EJEKTÖR TASARIMI 
 
KOYH’inde kullanılan ejektörde; yakıtın sahip olduğu basınç enerjisi birincil lülede kinetik enerjiye 
dönüştürülerek, emme odasında bir düşük basınç alanı oluşturulur.  Bu düşük basınç alanı, anot atık 
gazının emilmesini sağlar.  Birincil ve ikincil akışkanlar emme odası ve karışım odasında karışırlar.  
Gaz karışımının sahip olduğu kinetik enerji, difüzörde tekrar basınç enerjisine dönüştürülür (Şekil 2.).  
Böylece yüksek sıcaklıktaki yakıt-anot atık gazı karışımı basınçlandırılarak KOYH sistemine geri 
beslenir. 
 
Ejektördeki akışın yapısı, birincil ve ikincil akışkanların giriş koşullarına bağlı olarak çok farklı 
şekillerde gelişebilir [11].  Bu nedenle, hem ejektörün çalışma koşullarını tanımlamak hem de 
tasarımını kolaylaştırmak için yapılan kabuller aşağıda verilmiştir [6]: 
 
• Ejektör kritik koşullarda çalışmaktadır. 
• Birincil akışta radyal yöndeki hız dağılımı üniformdur. 
• Birincil lülenin çıkışında, birincil ve ikincil akışkanların arasında, ince bir hız sınır tabakası oluşur. 
• Emme odası çıkışında (karışım odası girişi) birincil akışkanın sıcaklığı, ikincil akışkanın 

sıcaklığına eşitlenir (  ).  İkincil akışkanın kütlesel debisi birincil akışkanın 
kütlesel debisinin yaklaşık beş katıdır ve sıcaklığı da birincil akışkandan çok daha yüksektir. 

• Her iki akışkan akımı içerisinde, radyal yöndeki, basınç ve sıcaklık dağılımları üniformdur. 
• Her iki akışkan, adyabatik bir kanalda akan ideal gaz gibi davranır. 
• Birincil lüle ve emme odasında sürtünme nedeniyle oluşan enerji kayıpları, izantropik katsayılar 

ile hesaba katılmaktadır. 
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Şekil 2.’de tasarım hesaplarında kullanılan parametrelerin üzerinde gösterildiği bir KOYH ejektörünün 
şematik resmi verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yakınsak-ıraksak lülenin yakınsak bölümde (0-1), izantropik sıkıştırılan akışkanının hızı boğaz 
kesitinde ses hızına ulaşır (Ma1=1).  Sürtünme ve akış kaynaklı enerji kayıpları, izantropik katsayı ( ) 
ile hesaba katılmıştır.  Birincil akışkanın kütlesel debisi, izantropik akış bağıntıları ile elde edilen 
aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir [3]: 

          (5) 

Yukarıdaki eşitlikte;  (kg/s) birincil akışkanın kütlesel debisi,  (kg/m3) birincil akışkanın 
yoğunluğu,  (m2) yakınsak-ıraksak lülenin boğaz kesit alanı,  birincil akışkanın özgül ısılar oranı, 

 (J/kg.K) birincil akışkanın gaz sabiti,  (K) birincil akışkanın giriş sıcaklığıdır.  Tasarım 
hesaplarında birincil akış için izantropik katsayının ( ) değeri 0,98 alınmıştır [6]. 
 
İdeal gaz karışımları için gaz sabiti (Rg): 

              (6) 

Yukarıdaki eşitlikte;  (J/kg K) karışımın gaz sabiti,  (J/kmol K) evrensel gaz sabiti,  (kmol/s) 
karışımı oluşturan gazların debisi ve  (kg/kmol) karışımı oluşturan gazların mol kütlesidir. 
 
İdeal gaz karışımları için yoğunluk ( ): 

             (7) 

Yukarıdaki eşitlikte;  (kg/m3) karışınım yoğunluğu,  (Pa) karışımın basıncı, ve  (K) karışımın 
sıcaklığıdır. 
 
İdeal gazlar için özgül ısı; 

              (8) 
Yukarıdaki eşitlikte;  (J/kg K) sabit basınçta özgül ısıyı ve k özgül ısıların oranıdır. 
 

 

Ld Lm Ls 1 2 3 0 

 

D3 
(R3) 

ikincil akış 

birincil akış 

 

Dt 

r 

Rp,3 

karışım tabakası 

emme odası karışım odası difüzör 

Şekil 2. Ejektör geometrisi 
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Birincil akışkan, ıraksak lüle çıkış kesitine (2) ulaşıncaya kadar ikincil akışkan ile karışmaz.  Karışım 
odasının girişinde (3) birincil akışkan basıncının ikincil akışkan basıncına eşitlendiği ( ) kabul 
edilir.  İkincil akışkan basıncının, emme odasında (0-3 arasında) değişmediği ( ) 
varsayılmıştır [3]. 
 
Birincil akışın karışım odasının girişindeki (3) hızı ile Mach sayısı arasındaki ilişkiyi veren bağıntılar, 
birincil akış için izantropik akış bağıntıları yazılarak ve enerjinin korunumu ilkesi uygulanarak, elde 
edilir [3]: 

            (9) 

Yukarıdaki eşitlikte;  birincil akışkanın Mach sayısı,  (Pa) birincil akışkanın giriş basıncı,  
(Pa) ikincil akışkanın giriş basıncı ve  karışım odası girişinde (3) birincil akışkanın özgül ısılar 
oranıdır. 

            (10) 
Yukarıdaki eşitlikte;  (m/s) birincil akışkanın karışım odası girişindeki (3) hızı,  (J/kg K) birincil 
akışkanın gaz sabiti ve  (K) birinci akışkanın sıcaklığıdır ve ikincil akışkanın ejektöre giriş 
sıcaklığına eşit kabul edilir. 
 
Birincil akışkana 0-3 arasında enerjinin korunumu ilkesi uygulanarak, birincil akış bölgesinin karışım 
odası girişindeki (3) çapı  (m) elde edilir. 

           (11) 

Yukarıdaki eşitlikte;  (m) yakınsak ıraksak lülenin boğaz kesitindeki (1) çapı,  birincil akışkanın 
emme odasında uğradığı enerji kayıpları için deneysel kayıp katsayısıdır ve tasarım hesaplarında 
değeri 0,98 alınmıştır [6]. 
 
Karışım odası girişinde (3); ikincil akış birincil akışı tamamen çevreler ve iki akış bölgesinin arasında 
“karışım tabakası” adı verilen çok ince bir ara yüzeyin oluştuğu kabul edilir.  Birincil akış bölgesindeki 
hız dağılımının üniform olduğu ve ikincil akış bölgesinde radyal yöndeki hız dağılımının doğrusal 
olmadığı kabul edilmektedir [3]. Karışım odası girişinde (3), birincil ve ikincil akış bölgelerindeki hız 
profillerinin sağlaması gereken sınır koşulları aşağıda tanımlanmıştır [3]: 

  (birincil akış bölgesindeki hız)   (12a) 

  (ikincil akış bölgesindeki hız)   (12b) 

Yukarıdaki eşitliklerde;  (m/s) karışım tabakasındaki akışkan hızı,  (m) birincil akışkanın karışım 
odası girişindeki (3) yarıçapı,  (m) karışım odasının yarıçapı ve  ikincil akış bölgesinde radyal 
yöndeki hız dağılımını tanımlamada kullanılan ifadedeki üstür. 
Karışım odası girişinde birincil akışkan sıcaklığının ikincil akışkanın sıcaklığına eşitlendiği 
( ) ve kritik koşullarda çalışan ejektörde karışım tabakasında şok oluştuğu (M=1) kabul 
edilerek, karışım tabakasındaki hızın değeri aşağıdaki gibi elde edilir: 

             (13) 
10-13 eşitlikleri kullanılarak, karışım odasında ikincil akış bölgesindeki hız profilini tanımlamak için 
önerilen (eşitlik 12-b) ifadedeki üs değeri ( ) aşağıdaki gibi elde edilir. 

              (14) 

Hesaplanan  üs değeri kullanılarak elde edilen 2-boyutlu hız dağılımı, karışım odasında ikincil 
akışkan içerisindeki doğrusal olmayan gerçek hız dağılımına oldukça yakındır [3].  İkincil akışkanın 
karışım odasının girişindeki kütlesel debisi, bu hız dağlımı kullanılarak, aşağıdaki eşitlik ile 
hesaplanabilir: 

             (15) 
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Yukarıdaki eşitlikte;  (kg/s) ikincil akışkanın kütlesel debisi ve  (kg/m3) ikincil akışkanın ortalama 
yoğunluğudur.  Eşitlik 14, eşitlik 12b’de yerine yazılır ve elde edilen sonuç da eşitlik 15’de yerine 
konulursa aşağıdaki ifade elde edilir: 

           (16) 

İkincil akışkanın kütlesel debisi aşağıda verilen üstel fonksiyonla hesaplanabilir: 

        (17) 

Birincil (yakınsak-ıraksak) lüle, emme odası ve karışım odasındaki akışların, izantropik akış bağıntıları 
ile tanımlandığı ve sürtünme kayıpları için deneysel izantropik katsayıların kullanıldığı, 1-boyutlu 
modelin ayrıntıları [3, 6 ve 23] numaralı kaynaklarda verilmiştir. 
 
 
 
 
4. KATI OKSİT YAKIT HÜCRESİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI 
 
Bu çalışmada sayısal incelemesi yapılacak ejektörün tasarımında giriş verisi olarak kullanılan, doğal 
gazlı bir KOYH’ne ait çalışma koşulları (basınç, sıcaklık, BKO, verim ve ikincil akışkanın molar bileşimi 
vb. işletme parametreleri) Vincenzo vd. yaptığı çalışmadan alınmıştır ve Tablo 1.’de görülmektedir [6]. 
 
Yukarıda açıklanan hesap yöntemi ile kütlesel debiler ve ejektöre ait kritik akış kesitlerinin boyutları 
hesaplanabilmektedir.  Ancak ejektöre ait geometrik büyüklüklerin bir kısmı için açık literatürde kesin 
veriler bulunmamaktadır.  Ejektöre ait bazı geometrik büyüklükler için önerilen değerler aşağıda 
görülmektedir [3]: 
 

• Iraksak lülenin genişleme açısı ( ), 4°-7,5° aralığında seçilebilir. 
• Birincil lüle çıkışı ile karışım odasının girişi arasındaki mesafe ( ), en iyi performans için 1,5 

 önerilir. 
• Emme odasının daralma açısı ( ), 0°-26° aralığında seçilebilir. 
• Difüzör genişleme açısı ( ) 5°-12° aralığında seçilebilir. 
• Difüzör uzunluğu ( ),  aralığında seçilebilir. 
• Karışım odası uzunluğu ( ),  aralığında seçilebilir. 

 
Tablo 1. KOYH’nin çalışma (ejektörün tasarım) koşulları. 

 
Genel İşletme Koşulları 
Elektriksel güç üretimi 2 kW 
BKO 2,4 
Elektrik üretim verimi 0,48 
Ejektör çıkış sıcaklığı 1055 K 
Ejektör çıkış basıncı 105 kPa 
Yakıt kullanım faktörü %80 
Birincil Akışkan 
Bileşimi (molar) CH4 (%100) 
Giriş sıcaklığı  620 K 
Giriş basıncı  280 kPa 
İkincil Akışkan 
Bileşimi (molar) H2O (%61,74); 

CO2 (%29,58); 
H2 (%4,895); 
CO (%3,785) 

Giriş sıcaklığı  1180 K 
Giriş basıncı  104 kPa 
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Tablo-1.’de verilen KOYH’ne ait işletme koşullarında, tanımlanan hesap yöntemi izlenerek hesaplanan 
ve/veya seçilen debi, GBO ve ejektör akış kanalına ait geometrik büyüklükler Tablo 2.’de özetlenmiştir. 
 
Tablo 2. Ejektör tasarım sonuçları 
 

Hesaplanan/seçilen büyüklük ve geometrik parametreler 
Birincil akışkanın kütlesel debisi ( ) 8,32x10−5 kg/s 
İkincil akışkanın kütlesel debisi ( ) 5.987x10−4 kg/s 
Geri besleme oranı (GBO) 7,196 
Buhar karbon oranı (BKO) 2,4 
Iraksak lüle genişleme açısı ( ) 6° 
Emme odası daralma açısı ( ) 20° 
Difüzör genişleme açısı ( ) 10° 
Emme odası uzunluğu ( ) 1,5  
Difüzör uzunluğu ( ) 8  
Karışım odası uzunluğu ( ) 5  

 
 
 
 
5. SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
 
Geometrik tasarımı yapılan ejektördeki akış probleminin sayısal olarak çözülebilmesi için birincil 
akışkanın (metan) ve ikincil akışkanın (kimyasal bileşimi Tablo 1.’de verilen anot atık gazı) davranışını 
tanımlayan, süreklilik, momentum, enerji ve ideal gaz hal denklemlerinin birlikte çözülmesi gerekir [25]. 
 
Süreklilik denklemi: 

              (18) 
Momentum denklemi: 

             (19) 
 : viskoz gerilme tensörü 

 
Enerji denklemi: 

            (20) 
 : viskoz disipasyon terimi 

k : ısı iletim katsayısı 
 
Sıkıştırılabilir akış için ideal gaz hal denklemi: 

              (21) 
Özgül ısı sabit kabul edilerek ideal gazlar için entalpi ifadesi: 

              (22) 
yazılabilir. 
 
Bu çalışmada; doğal gaz yakıtlı KOYH için tasarlanan bir ejektörün, tasarım noktasındaki davranışının 
HAD ile analizinde; Standart k-ε, RNG k-ε ve Realizable k-ε modelleri kullanılmıştır.  Bu üç model, 
benzer formlara sahip olmakla birlikte; türbülanslı viskozite (µt), kinetik enerji (k) ve türbülans kayıp 
oranı (ε) terimleri, türbülans difüzyonunu yöneten türbülanslı Prandtl sayısı (Pr t), ε denklemindeki 
üretim ve yıkım terimlerinin hesaplanması bakımından aralarında farklılıklar bulunmaktadır. 
 
Standart k-ε modelinde, akış tamamen türbülanslı kabul edilip moleküler viskozite etkileri ihmal 
edilmiştir.  Dolayısıyla Standart k-ε modeli sadece tam türbülanslı akışlar için geçerlidir.  Bu model; 
ekonomikliği, güvenilirliği ve türbülanslı akışların geniş bir yelpazesi için makul sonuçlar vermesi 
nedeniyle endüstriyel akışların analizinde kullanılmaktadır.  Girdaplı akışların çözümlenmesinde, ciddi 
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basınç farklarının ve ayrılmaların olduğu akışlarda zayıf kalabilmektedir.  Standart k-ε modeli, 
türbülans kinetik enerjisine (k) ve onun kayıp oranına (ε) dayalı bir modeldir [26]. 

        (23) 

       (24) 

  (türbülans viskozitesi)           (25) 

 
= ortalama hız gradyanları nedeniyle türbülanslı kinetik enerji üretimi 
= kaldırma kuvveti nedeniyle türbülanslı kinetik enerji üretimi 
= genel kayıp oranına, sıkıştırılabilir türbülans dalgalı dilatasyonun katkısı 

 
RNG k-ε modeli, istatistiksel yöntemler kullanılarak geliştirilmiştir ve Standart k-ε modeline benzer.  
Ancak türbülans kayıp oranının (ε) tanımında yapılan değişiklik, girdap etkilerinin eklenmesi, 
türbülanslı Prandtl sayısı ve türbülans viskozitesi için analitik ifadelerin kullanılması ile geliştirilmiştir.  
Bu iyileştirmeler, RNG k-ε modelinin daha geniş bir Re sayısı aralığında daha güvenilir sonuç 
vermesini sağlamıştır ve girdaplı akışlarda etkilidir [26]. 

        (26) 

       (27) 

               (28) 

 
Realizable k-ε modeli, güçlü ters basınç gradyanları veya ayrılmaların olduğu, sınır tabakalarda 
görülen döngülü ve sirkülasyonlu akımlarda iyi performans sergiler.  Standart k-ε modelinden farklı 
olarak türbülans viskozitesi sabit değildir ve türbülans viskozitesi için alternatif bir formülasyon 
kullanılmıştır.  Realizable k-ε modelinde ε denkleminin, Standart k-ε modelinden farklı olmasının 
sebebi daha iyi bir enerji transferi için modifiye edilmiş olmasıdır [26]. 

        (29) 

      (30) 

  (türbülans viskozitesi)           (31) 

              (32) 

 
KOYH ejektörleri için korunum denklemlerinin sayısal çözümünde, bilgisayar kapasitesi ve hesaplama 
zamanından tasarruf için genellikle 2-boyutlu veya eksenel simetrik çözüm yaklaşımları kullanılmıştır 
[17].  Ancak bu çalışmada, jet akışlarının eksenel simetrik olmadığı bilindiğinden [27], ejektör 
içerisindeki gerçek akış koşullarının elde edilebilmesi bakımından 3-boyutlu sayısal model tercih 
edilmiştir. 
 
Tasarlanan ejektörün KOYH’den beklenen çalışma koşullarındaki performansı, Ansys/Fluent yazılımı 
ile incelenmiştir.  3-boyutlu ejektör geometrisi Ansys-Workbench-Design Modeler’da hazırlanmıştır 
(Şekil 3.). 
 
HAD analizlerinde elde edilen sonuçlar, ağ yapısındaki eleman sayısından bağımsız olmalıdır.  
Eleman sayısından bağımsızlığın incelendiği analizlerde; çok daha düşük eleman sayılarında 
(yaklaşık 300.000 mesh) yapılan hızlı ön analizlerde en iyi sonuçları veren, RNG k-ε modeli ve non-
equilibrium wall functions duvar fonksiyonu kullanılmıştır.  1.091.963; 1.283.210; 1.456.764; 1.533.194 
eleman sayısına sahip dört farklı ağ yapısı ile yapılan analizlerde; birincil akışkan debilerindeki fark 
%0,01’in ve ikincil akışkan debilerindeki fark %1,5’in altındadır.  Türbülans modellerinin etkinliğinin 
incelendiği asıl analizler, yaklaşık eleman sayısı 1.300.000 olan 3-boyutlu bir model ile 
gerçekleştirilmiştir. 
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Sayısal analizlerde, ağ yapısını oluşturan elemanların geometrik kalitesi de sonuçların doğruluğu 
bakımından önemlidir.  Yapılan çalışmada oluşturulan ağ yapısı için çarpıklık ve ortogonallik sırasıyla 
0,19 ve 0,88 değerlerini almıştır.  Bu değerler kabul edilebilir sınırlar içindedir [28]. 
 
Analizlerde, ikincil akışkanın bir gaz karışımı olması nedeniyle, “species transport” modeli kullanılmış 
ve sayısal çözücü; çift hassasiyetli, daimi akışlı ve yoğunluk bazlı olarak ayarlanmıştır. 
 
Birincil ve ikincil akışkanlar için ideal gaz kabulü yapılmış, sınır koşulları; birincil ve ikincil akışkanların 
girişi için giriş basınçları ve ejektör çıkışı için çıkış basıncı ile tanımlanmıştır.  Ejektörün akış kanalı 
adyabatik kabul edilmiştir. 
 
Yakınsama ölçütü olarak; sayısal çözüm sonucunda elde edilen birincil ve ikincil akışkan kütlesel 
debilerinin toplamı ile difüzörden çıkan akışkanın kütlesel debisi arasındaki farkın, difüzörden çıkan 
kütlesel debiye oranı, kullanılmıştır.  Bu oran %1’in altına düşünceye kadar iterasyon devam 
ettirilmiştir. 

             (33) 

Yukarıdaki eşitlikte;  (kg/s) sayısal çözüm ile elde edilen birincil akışkanın (metan) kütlesel debisi,  
 (kg/s) sayısal çözüm ile elde edilen ikincil akışkanın (geri beslenen egzoz gazı) kütlesel debisi ve  
 (kg/s) sayısal çözüm ile elde edilen difüzör çıkışındaki kütlesel debidir. 

Bölüm 4’de ejektör akış kanalına ait geometrik parametrelerden bir kısmı için literatürde kesin 
değerlerin bulunmadığı belirtilmiş ve seçilen değerler Tablo 2.’de verilmişti.  Ejektör akış kanalı bir kez 

tasarlanıp imal edildikten sonra, ejektörün işletilmesi sırasında, sınırlı bir aralıkta da olsa 
değiştirilebilecek yegâne geometrik parametre; birincil akışkan lülesi çıkış kesitinin, emme odasındaki 
konumudur.  Türbülans modellerinin performansının incelendiği analizlerde; lüle konumu için yapılan 
analizlerde Tablo 1.’de verilen tasarım koşullarına en yakın sonuçların alındığı yakınsak-ıraksak lüle 
konumu olan, +2 mm kadar emme odası içerisine çekilmiş lüle çıkış konumu kullanılmıştır.  Şekil 4.’de, 
emme odasında +2 mm kadar ilerletilmiş, birincil lüle konumu temsili olarak gösterilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Ejektörün 3-boyutlu sayısal modeli 
   

 Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu 



  ____________________ 1108 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

 
 
 
 
6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
 
Açık literatürde gaz ve KOYH ejektörleri ile ilgili sınırlı sayıda deneysel çalışma ve somut sayısal veri 
bulunmaktadır.  KOYH’de kullanılan ejektörlerde akış kanalını oluşturan geometrik boyutların (açılar, 
uzunluklar gibi) çoğu hakkında kesin bilgi yoktur.  Sunulan çalışmada, 2 kW elektriksel güç üretme 
kapasitesine sahip, doğalgaz yakıtlı bir KOYH’nde, anot gazının geri beslenmesi için bir ejektör 
tasarlanmıştır.  Ejektörün birincil lüle ve karışım odası kesitleri, 1-boyutlu akış modeli kullanılarak 
belirlenmiştir.  Tasarım hesaplarında; KOYH ile ilgili literatürden alınan deneysel veriler (yakıt kullanım 
faktörü, verim, basınçlar, sıcaklıklar gibi) kullanılmıştır.  Akış kanalının geometrisini oluşturan diğer açı 
ve uzunluklar, literatürdeki öneriler dikkate alınarak seçilmiştir.  Dolayısıyla, türbülans modelleri ve 
duvar fonksiyonlarının etkinliğini belirlemek için yapılan sayısal incelemede kullanmak üzere, özgün bir 
ejektör tasarımı yapılmıştır. 
 
Tasarlanan ejektörün geometrisi Ansys/Workbench/Design Modeler’da modellenmiş ve ejektörün 
tasarım koşullarındaki performansı, Ansys/Fluent yazılımı ile incelenmiştir.  Sayısal incelemelerde 
gerçeğe yakın sonuçlar elde etmek amacıyla, 3-boyutlu akış modeli tercih edilmiştir.  Ejektörlerdeki 
akışın sayısal olarak incelenmesinde; birbirinden çok farklı akış koşullarının bir arada görülmesi, farklı 
hızlardaki akışkanların etkileşimi, ses üstü akışlarda oluşan şok dalgaları gibi nedenlerle, kullanılacak 
türbülans modeli ve duvar fonksiyonunun seçimi güncel bir araştırma konusudur.  Bu çalışmada; 
ejektörlerdeki akışın sayısal modellenmesinde en çok tercih edilen üç türbülans modeli (Standart k-ε, 
RNG k-ε, Realizable k-ε) ve bu modellerle birlikte kullanılan dört farklı duvar fonksiyonunun etkinlikleri 
karşılaştırılmıştır.  Analizler, ejektör tasarım koşullarına en yakın birincil ve ikincil akışkan debilerinin 
elde edildiği, yakınsak-ıraksak lüle konumunda yapılmıştır. 
 
Üç türbülans modeli ve dört duvar fonksiyonu kullanılarak yapılan HAD analizlerinden elde edilen; 
birincil ve ikincil akışkan kütlesel debileri, GBO ve BKO’ları ile Tablo 2.’de verilen tasarım değerleri 
arasındaki %farklar Tablo 3.’de görülmektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Emme odasına +2mm kadar çekilmiş yakınsak-ıraksak lüle konumu 

Birincil akışkan 

İkincil akışkan 

− 0 + 
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Tablo 3. Türbülans modellerinin ve duvar fonksiyonlarının karşılaştırılması 
 

Model Duvar Fonksiyonu 
Birincil 
Akışkan 

Debisi için 
Fark (%) 

İkincil 
Akışkan 

Debisi için 
Fark (%) 

GBO için 
Fark (%) 

BKO için 
Fark (%) 

RNG k-ε 

Standard wall function −%5,04 −%5,78 −%0,78 −%0,75 
Non-equilibrium wall 
functions −%6,47 −%8,47 −%2,14 −%1,91 

Scalable wall functions −%3,92 −%8,35 −%4,61 −%4,04 
Enhanced wall treatment −%4,66 −%16,02 −%11,92 −%10,43 

Standart 
k-ε 

Standard wall function −%1,81 −%10,62 −%8,97 −%7,84 
Non-equilibrium wall 
functions −%3,57 −%16,31 −%13,21 −%11,57 

Scalable wall functions −%1,85 −%11,97 −%10,31 −%9,01 
Enhanced wall treatment −%2,86 −%18,5 −%16,10 −%14,14 

Realizable 
k-ε 

Standard wall function −%4,98 −%14,95 −%10,49 −%9,17 
Non-equilibrium wall 
functions −%6,17 −%18,33 −%12,96 −%11,35 

Scalable wall functions −%4 −%19,1 −%15,74 −%13,81 
Enhanced wall treatment −%4,7 −%21,7 −%17,84 −%15,70 

 
Bütün türbülans modelleri ve duvar fonksiyonları için tasarım değerine göre birincil akışkan 
debilerindeki fark −%2÷7 aralığında kalmıştır.  Ancak ikincil akışkan debilerindeki sapmalar, −%6÷22 
gibi daha büyük olmuştur. 
 
Birincil akışkan debisi bakımından tasarım değerlerine en yakın sonucu, Standard k-ε modeli ve bu 
model ile kullanılan duvar fonksiyonlarından standard wall functions duvar fonksiyonu vermiştir. 
 
Ejektör açısından daha kritik olan ikincil akışkan debisinde tasarım değerlerine en yakın sonucu; RNG 
k-ε modeli ve bu model ile kullanılan duvar fonksiyonlarından standard wall functions vermiştir.  Birincil 
akışkan debisi için daha iyi sonuçlar veren türbülans modelleri ve duvar fonksiyonları olmakla birlikte, 
standard wall functions duvar fonksiyonu ile kullanılan RNG k-ε türbülans modeli ikincil akışkan için 
−%5,78 gibi kabul edilebilir bir sapma göstermiştir.  Bu model ve duvar fonksiyonu ile yapılan 
analizden elde edilen GBO tasarım değerinden %0,78 daha küçüktür. Aynı analizde elde edilen BKO 
da tasarım değerinden %0,75 daha küçüktür. 
 
Standart k-ε, RNG k-ε ve Realizable k-ε türbülans modellerinin karşılaştırıldığı çalışmada; ejektör için 
en kritik işletme parametresi olan ikincil akışkan debisi bakımından tasarım değerlerine en yakın 
sonuç, RNG k-ε modelinin standard wall functions duvar fonksiyonu ile birlikte kullanıldığı analizde 
elde edilmiştir.  Bu bulgu literatürdeki sonuçlarla karşılaştırıldığında; Gagan vd. [9] hava ejektörü, 
Ferrari vd. [5] KOYH ejektörü için elde ettikleri sonuçlarla çelişmektedir.  Ancak Bartosiewicz vd.’nin 
hava ejektörü için yaptığı [16], Zhu ve Li’nin PEM yakıt hücresi ejektörü için yaptığı [20, 21], Zhu vd. 
[22] ile Zhu ve Jiang’ın [23] KOYH ejektörü için yaptığı çalışmalarla da uyumludur. 
 
Bu çalışma için özgün olarak tasarlanan KOYH ejektörüne ait; geometrik boyutlar, debiler, GBO, BKO 
gibi sayısal verilerin ve farklı türbülans modeli-duvar fonksiyonu çiftleri için elde edilen sonuçların, 
konu ile ilgili olarak bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sağlaması umulmaktadır. 
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ÖZET 
 
Isıl konfor, ısıl çevreden memnun olunan düşünce hali olarak tanımlanır. İklimlendirilen ortamlarda 
soğuk yüzeylerin varlığı, bu ortamda bulunan kişiler için ısıl konforsuzluğa neden olabilecek 
faktörlerden biridir. Isıl konforu etkileyen 4 çevresel ve 2 kişisel parametreden bir tanesi olan ortam 
ışınım sıcaklığı, soğuk yüzeylerin varlığına bağlı olarak değişime uğrar. Ortam ışınım sıcaklığındaki 
değişimler ise bu hacimde bulunan kişiler için konforsuzluk hissi ile sonuçlanabilmektedir. Bu durumun 
etkisinin incelenmesi amacıyla bu çalışmada, iklimlendirilen ortamlarda soğuk yüzeylerin varlığının ısıl 
konfor üzerine etkisi teorik ve deneysel olarak araştırılmıştır. Teorik analizlerde, vücudu 16 parçaya 
ayırarak inceleme yapabilen 2-noktalı Gagge modeli kullanan simülasyondan faydalanılmıştır. 
Deneysel olarak yapılan incelemede ise sabit sıcaklık, nem ve hava hızına sahip iklimlendirilen bir 
ortamda soğuk bir yüzey oluşturulmuş ve bu soğuk yüzey nedeniyle ortamda bulunan kişilerin farklı 
vücut parçalarında oluşan sıcaklık asimetrisi termal kamera ile tespit edilmiştir. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlar, ortam standartlarda önerilen çevresel parametrelerde olsa bile ortam ışınım 
sıcaklığının değişimine neden olan soğuk kaynakların konforsuzluk oluşturabileceğini göstermesi 
açısından önemlidir. 
 
Anahtar kelimeler: Soğuk yüzey, ısıl konfor, ışınım sıcaklığı  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 

Thermal comfort is that condition of mind that expresses satisfaction with the thermal environment. 
The presence of cold surfaces in air-conditioned environments is one of the factors that can cause 
thermal discomfort for people in the environment. Radiant temperature, one of 4 environmental and 2 
personal parameters affecting thermal comfort, changes depending on the presence of cold surfaces. 
Changes in the radiant temperature can cause discomfort for people in the air-conditioned 
environment. This study aims to investigate considered effect by doing an experimental and 
theoretical research on the impact of cold surfaces in conditioned spaces on thermal comfort. In 
theoretical analysis, a simulation using the 2-point Gagge model, which can examine the body by 
dividing it into 16 parts, has been utilized. For experimental investigation, a cold surface is created 
inside conditioned space with constant temperature, humidity and air velocity thus, the temperature 
asymmetry on different body parts of test subjects are determined by a thermal camera. The results of 
the study are important in a way that it shows even if the conditioned space has suggested 
environmental parameters recommended in standards, it may still lead to discomfort due to change in 
radiant temperature caused by cold surfaces. 
 
Keywords: Cold surface, thermal comfort, radiation temperature 
  
 
 
 

Analysis of Cold Surface Effect on Thermal Comfort in Conditioned Environments 
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1. GİRİŞ 
 
Isıl konfor “ısıl çevreden memnun olunan düşünce hali” olarak tanımlanmaktadır. Kişiye göre 
değişimler, yaş, ortama uyum sağlama, cinsiyet ve hava akımı (cereyan) gibi detay noktalar dışında 
konfora etki eden en temel faktörler kişisel ve çevresel parametreler olarak iki grup altında toplanabilir. 
Kişisel parametreler; 
 
• Kişinin giyinme durumu, 
• Kişinin aktivite düzeyi  
 
çevresel parametreler ise;  
 
• Ortam sıcaklığı,  
• Ortam bağıl nemi,  
• Ortamdaki hava hızı,  
• Ortamdaki çeşitli yüzeylerin sıcaklığına bağlı olarak ortalama ışınım sıcaklığı  
 
olarak sıralanabilir [1].  
 
Isıl konfor için kabul edilebilir aralıklar ASHRAE Standart 55-2013 [2] ve ISO 7730: 2005 [3] gibi 
uluslararası standartlarda verilmektedir. Her 2 standart da ısıl konfor değerlendirmesini tahmini 
ortalama oy (PMV – Predicted Mean Vote) indeksi ile yapmaktadır. PMV, geniş bir insan grubunun ısıl 
ortama verdiği tepkiyi ortalama olarak tahmin edebilen 7 noktalı ölçeğe dayalı bir ısıl duyum indeksidir. 
Bu noktalar şu şekilde ifade edilir;  

  
PMV=+3 sıcak  
PMV=+2 ılık  
PMV=+1 hafif ılık  
PMV=0 nötr  
PMV=-1 hafif serin  
PMV=-2 serin  
PMV=-3 soğuk 
  

ASHRAE Standart 55’ in başlığı olan “Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy” 
dilimize “ Yaşam alanları için ısıl çevresel şartlar” olarak çevrilebilir. Bu standartta metabolik aktivite 
düzeyinin 1.0 ile 1.3 met arasında olması halleri için yaz ve kış koşullarında kabul edilebilecek iç ortam 
şartları bir grafik ile verilmektedir. Bu grafik Şekil 1.’ de sunulmuştur. Grafikteki konfor aralıkları hava 
hızının 0.2 m/s’ yi geçmemesi kaydı ile geçerlidir. Grafikte iki bölge görülmektedir. 0.5 clo klasik yazlık 
giyim, 1 clo ise klasik kışlık giyim için yaklaşık değerlerdir.  
  
Bir diğer standart ISO 7730’ un başlığı olan “Ergonomics of the thermal comfort – Analytical 
determination and interpratation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and 
local thermal comfort criteria” ise dilimize “Isıl konfor ergonomisi – PMV ve PPD indekslerinin 
hesaplanması ve yerel ısıl konfor kriterleri kullanılarak ısıl konforun analitik belirlenmesi ve 
yorumlanması” olarak çevrilebilir. ISO 7730’ da 2 amaç hedeflenmiştir. Birincisi ortalama (aşırı uç 
noktalara kaçmayan) ısıl çevrelere maruz insanlar için, ısıl his (PMV) ve ısıl memnuniyetsizliğin (PPD) 
derecesinin tahmini için bir metot sunmak iken diğeri ise konfor için kabul edilebilir ısıl çevre şartlarını 
belirlemektir. Bu standartta, çeşitli metabolik aktivite düzeyleri ve giysi yalıtım değerleri için %50 bağıl 
nem durumunda, farklı hava hızı değerlerinde PMV indeksinin alacağı değerler de tablolar halinde 
sunulmaktadır. Bahsedilen PMV değeri tabloları standartta şu aralıklar için mevcuttur: 
  

••  0 clo ≤ Icl ≤ 2 clo  
••  46.4 W/m2 = 0.8 met ≤ M ≤ 232 W/m2 = 4 met  
••  v ≤ 1 m/s  
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Şekil 1. Operatif sıcaklık ve nem için kabul edilebilir aralıklar [2].  

  
Tablo 1.’ de ofis gibi çalışma ortamlarında hafif aktiviteler için geçerli ısıl konfor aralıkları 0.5 clo yazlık 
giyim ve 1 clo kışlık giyim şartlarında örnek olarak sunulmuştur. Konfor aralığı olarak ±0.5 PMV değeri 
alındığında gerekli operatif sıcaklık değerleri tabloda görülmektedir.     
  
Tablo 1. Ofis çalışma ortamları gibi hafif aktiviteler için ISO 7730: 2005’ de verilen konfor aralıkları [3].  
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Her 2 standartta sunulan konfor aralıklarına etkiyen birçok parametre mevcuttur ve bunların etkisi bu 
standartlarda detaylarıyla tartışılmıştır. Yine her 2 standartta da geçerli konfor aralıkları, ışınım ve 
çevre sıcaklığının etkisini birlikte içeren operatif sıcaklık üzerinden verilmekle birlikte sıcak tavan veya 
cam gibi soğuk yüzeyler nedeniyle oluşan ışınım asimetrisine insanların çok duyarlı olduğu ve bu 
nedenle konforsuzluk hissedilebildiği de belirtilmektedir. ASHRAE Standart 55-2013’ de ışınım 
sıcaklığı asimetrisinin Tablo 2.’ de verilen değerleri aşmaması önerilmektedir. Standartta ışınım 
asimetrisi dolayısıyla yerel ısıl konforsuzluk neticesinde oluşan memnuniyetsizlik yüzdeleri de Şekil 2.’ 
de sunulduğu şekilde verilmiştir. Şekilden de görülebileceği gibi insanlar sıcak tavan veya soğuk duvar 
nedeniyle oluşan ışınım asimetrisine oldukça duyarlıdırlar. Tablo 2.’ de sunulan izin verilen ışınım 
asimetrisi limitleri de Şekil 2.’ den görülebileceği gibi en fazla %5 memnuniyetsizlik yüzdesine göre 
tespit edilmiştir. Aynı kıstaslar ISO 7730: 2005’ de de sunulmuş olup, bu standartta ayrıca sıcak tavan, 
soğuk duvar, soğuk tavan ve sıcak duvar için ışınım sıcaklığı asimetrisine bağlı memnuniyetsizlik 
yüzdelerinin hesabı için gerekli formülasyon da verilmiştir.       
 
Tablo 2. ASHRAE Standart 55-2013’ de izin verilen ışınım sıcaklığı aismetrisi [2]. 

Işınım Sıcaklığı Asimetrisi (oC) 
Tavan 

Zeminden 
daha sıcak 

Tavan 
Zeminden 
daha serin 

Duvar 
Havadan 

daha sıcak 

Duvar 
Havadan 

daha serin 
<5 <14 <23 <10 

        
 

 
 

Şekil 2. Işınım sıcaklığı asimetrisi nedeniyle oluşan yerel konforsuzlık [2]. 
 
Atmaca ve Koçak [4], yaptıkları çalışma ile sıcak yüzeyler nedeniyle oluşan ışınım asimetrisinin 
sonuçlarını teorik ve deneysel olarak incelemişlerdir. Bu çalışmada ise iklimlendirilen ortamlarda 
soğuk yüzeylerin varlığının ısıl konfor üzerine etkisi yine teorik ve deneysel olarak araştırılmıştır. 
Teorik analizlerde, vücudu 16 parçaya ayırarak inceleme yapabilen 2-noktalı Gagge modeli kullanan 
simülasyondan faydalanılmıştır. Deneysel olarak yapılan incelemede ise sabit sıcaklık, nem ve hava 
hızına sahip iklimlendirilen bir ortamda soğuk bir yüzey oluşturulmuş ve bu soğuk yüzey nedeniyle 
ortamda bulunan kişilerin farklı vücut parçalarında oluşan sıcaklık asimetrisi termal kamera ile tespit 
edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, ortam standartlarda önerilen çevresel parametrelerde olsa 
bile ortam ışınım sıcaklığının değişimine neden olan soğuk kaynakların konforsuzluk oluşturabileceğini 
göstermesi açısından önemlidir. 
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2. TEORİK MODEL ve SİMÜLASYON 
 
Soğuk yüzeylerin vücut sıcaklıkları üzerindeki lokal etkisini görebilmek için 16 parçalı 2 – bölmeli 
Gagge modeli kullanılmıştır. Yani bilinen 2 - bölmeli Gagge modeli 16 ayrı vücut parçasına 
uygulanarak teorik model oluşturulmuş ve simüle edilmiştir. Modele ilişkin temel ifadeler Tablo 3.’ de 
sunulmuştur. Teorik modele ait detaylara Atmaca ve Koçak [4], Atmaca [5], Atmaca ve Yiğit [6] ve 
Atmaca ve ark. [7]’ dan ulaşılabilir. İlgili kaynaklarda modelin geçerliliği ve güvenilirliği de gerek 
literatür ile yapılan karşılaştırmalar gerekse deneysel veriler ile yapılan kıyaslar ile gösterilmiştir. Model 
ışınım hesaplamalarını yaparken hem vücut parçalarının çevre yüzeyler ile olan hem de vücut 
parçalarının kendi aralarında yaptıkları ışınımla ısı transferini dikkate almakta, detaylı bir ışınımla ısı 
geçiş analizini gerçekleştirmektedir. Soğuk yüzeylerin etkisi incelendiğinde ortamın ısıtıldığı dikkate 
alınarak klasik kışlık giyim (1 clo) halindeki insan için yapılan analizler değerlendirilmiştir. İnsanın ısıl 
çevreye verdiği tepkilerin tayinini sağlayan teorik model Compaq Visual Fortran 6 programı 
kullanılarak simüle edilmiştir. Soğuk yüzeyler nedeniyle meydana gelen ışınım asimetrisi sebebiyle 
oluşan memnuniyetsizlik yüzdeleri ise soğuk duvar için, 
 
 

)345.061.6exp(1
100

prt
PD

D−+
=             Ct o

pr 15<D
 (1)

  
soğuk tavan için, 
 

)50.093.9exp(1
100

prt
PD

D−+
=

              
Ct o

pr 15<D
      (2)

 

 
 
ifadesiyle tespit edilebilmektedir [3].  
 
 
 
 
3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR     
 
Deneyler sıcaklık, nem ve hava hızı değerleri sabitlenebilen yaklaşık 20 m2 taban alanına sahip bir 
odada gerçekleştirilmiştir. Odada iç ortam şartları VRF klima sistemi ile sabitlenebilmektedir. Soğuk 
yüzey ışınım etkisini gözlemleyebilmek için deneğin sol tarafına soğuk yüzey pano yerleştirilmiştir. 
Yüzey siyaha boyalıdır ve ince bir sac tabakadan ibarettir. Sac tabakanın hemen arkasında evaporatör 
yüzeyi bulunmaktadır ve pano buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çevriminin çalıştırılması ile istenen 
sıcaklık değerine getirilebilmektedir. Oda yaklaşık 25 oC sıcaklık, %35 bağıl neme sahip iken soğuk 
yüzeyin ortalama 6.6 oC sıcaklıkta olması durumunda testler gerçekleştirilmiştir. Odada mevcut diğer 
yüzeylerin ise yaklaşık oda sıcaklığında olmasına özen gösterilmiştir. Denekler belirtilen bu şartlar 
altındaki test odasında 20 dakika oturur konumda bekletilmiş, vücutlarının ısıl dengeye gelmesi 
sağlanmıştır. 20 dakika sonunda termal kamera ile ölçümler yapılarak vücut sıcaklıkları tespit edilmiş, 
soğuk yüzey kaynaklı ışınım asimetrisi dolayısıyla oluşan lokal farklılıklar ele alınmıştır. Şekilden de 
görüleceği üzere soğuk yüzey buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çevrimi destekli siyah bir yüzey ile 
elde edilirken ortam sıcaklığı, bağıl nemi, hava hızı ve ortam ışınım sıcaklığı ısıl konfor ölçüm seti ile 
sürekli takip edilerek kaydedilmiştir. Ölçümler deneğin arka yan hizasından sürekli olarak izlenmiştir. 
Denekler test odasına tişört ile alınmış böylece çıplak olan sağ ve sol kol sıcaklıkları termal kamera ile 
tespit edilerek ışınım sıcaklığının vücutta oluşturacağı asimetrinin tespiti kolaylaştırılmıştır.  
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Tablo 3. 16 parçalı 2 – bölmeli Gagge Modeli temel formülleri [4,5,6,7]. 
Hesaplanan Formül Açıklama 
Korda depolanan 
ısıl enerji 

[ ] ),(),(),(),( , θθθθ iQiEiCWMiS skcrresrescr −+−−=  

             
[ ] [ ] )(//),(.).(.)(1 , iAdidTcim crbp θθθα−=  

i: vücut parçası 
θ: zaman adımı 

Deride depolanan 
ısıl enerji 

[ ]),(),(),(),(),( , θθθθθ iEiRiCiQiS skskcrsk ++−=  

              
[ ] )(//),(.).().( , iAdidTcim skbp θθθα=  

α: deri bölgesinde 
bulunan vücut 
kütlesi 

Deri sıcaklığının 
değişimi 

bp

sk
sksk cim

iAiS
iTiT

,).().(
).().,(

),()1,(
θα

θθ
θθ

D
+=+  

A: DuBois yüzey 
alanı 

Kor sıcaklığın 
değişimi [ ] bp

cr
crcr cim

iAiS
iTiT

,).(.)(1
).().,(

),()1,(
θα

θθ
θθ

−
D

+=+  
Δθ= 1 saniye 

Deriden duyulur 
ısı transferi 

[ ] )(/)(),(),(),( iRiTiTiRiC tosk −=+ θθθ  C: Taşınımla ısı 
transferi 
R: Işınımla ısı 
transferi 

Operatif 
(eşdeğer) sıcaklık 

)/().)(.()( cracrro hhThiThiT ++=  hc: ısı taşınım 
katsayısı 
hr: ışınım ile ısı 
geçiş katsayısı 

Işınım sıcaklığı 
∑
=

=
N

m
r miFmTiT

1

),().()(  
m: ışınım yapan 
yüzey numarası 
F: görüş faktörü 

Deriden 
buharlaşma ile 
olan ısı geçişi 

[ ] )(/),().,(),( ,, iRpipiwiE teassksk −= θθθ
 

w: deri ıslaklığı 
Psk,s: derideki su 
buharı basıncı 
Pa: ortam havası 
su buharı basıncı 

Solunumla olan 
ısı transferi 

[ ] Daaresres ApMTMiEiC /)87.5.(.0173.0)34.(.0014.0),(),( −+−=+ θθ  

Toplam ısıl direnç 
∑
=









+

−
+=

nl

j
falat jir

irjiR
jir
irjiR

nlir
iriRiR

1 ),(
)0,().,(

)1,(
)0,().,(

),(
)0,().()(

 

Ra: hava ısıl 
direnci 
Ral: giysiler 
arasındaki havanın 
ısıl direnci 
Rf: kumaş ısıl 
direnci  

Toplam 
buharlaşma 
direnci  

∑
=









+

−
+=

nl

j
fealeaete jir

irjiR
jir
irjiR

nlir
iriRiR

1
,,,, ),(

)0,().,(
)1,(

)0,().,(
),(

)0,().()(

 

Re,a: hava 
buharlaşma direnci 
Re,al: giysiler 
arasındaki havanın 
buharlaşma direnci 
Re,f: kumaş 
buharlaşma direnci 

Vücut üzerindeki 
toplam ısıl yük 

[ ])()()()()()( iEiCiEiRiCWMiL resressk ++++−−=
 

M: metabolik ısı 
üretimi 
W: yapılan iş 

Tahmini Ortalama 
Oy  

[ ] totalLMPMV 028.0)036.0exp(303.0)( +−=θ
 

PMV bir ısıl duyum 
indeksidir.  
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4. TEORİK BULGULAR 
 
Bu bölümde ilk önce, hem deneylerde hem de simülasyon sonuçları alınırken kullanılan giysi takımı 
için, mevcut simülasyon ile hesaplanan ısıl ve buharlaşma dirençleri verilecek, elde edilen direnç 
değerlerinin geçerliliği literatürdeki deneysel sonuçlar ile karşılaştırılarak gösterilecektir. Daha sonra, 
oluşturulan 16 parçalı 2 bölmeli Gagge modeli ile geliştirilen simülasyondan elde edilen sonuçlar 
sunulacaktır.  
 
Bahsedilen erkek takım elbise için, her bir vücut parçasına ait ısıl ve buharlaşma dirençleri oluşturulan 
simülasyon ile hesaplanmıştır. Dirençler hesaplanırken ortam sıcaklığı 24 oC, bağıl nemi %50, 
ortamdaki hava hızı 0.2 m/s ve sakin oturma durumu için metabolik aktivite düzeyi de 60 W/m2 olarak 
alınmıştır. Tablo 4.’ de her bir vücut parçası için dış hava tabakası dirençleri de dâhil olmak üzere 
toplam ısıl ve buharlaşma dirençleri verilmiştir.  
 
Tüm vücut için toplam ısıl ve buharlaşma dirençleri (Re,t ve Rt) ile dış hava tabakası dirençlerinin 
çıkarılması ile elde edilen giysilerin ısıl ve buharlaşma dirençleri (Re,cl ve Rcl) Tablo 5.’ de verilmiştir. 
Modelden elde edilen teorik sonuçlar McCullough ve ark. [8] tarafından yapılan deneysel sonuçlar ile 
Tablo 5.’ de karşılaştırılmış ve uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Tablo 4. Vücut parçaları için toplam ısıl ve buharlaşma dirençleri 
 

Vücut parçası  Rt(i) 
(m2oC/W) 

Re,t(i) 
(m2kPa/W) 

Sol-sağ ayak 0.377 0.1124 
Sol-sağ diz altı ve bacak 0.209 0.0288 

Pelvis 0.379 0.0439 
Baş / sağ ve sol el 

Sol-sağ dirsek altı ve kol 
0.285 
0.125 

0.0196 
0.0330 

Göğüs ve sırt 0.455 0.0480 
 
Tablo 5. Erkek takım elbisesi için direnç değerleri ve deneysel sonuçlar ile karşılaştırılması       
 

 Rt 
m2oC/W 

clo 

Re,t 
m2kPa/W 

Rcl 
m2oC/W 

clo 

Re,cl 
m2kPa/W 

Teorik 0.255 
1.645 

0.036 0.146 
0.941 

0.019 

Deneysel* 0.262 
1.690 

0.044 0.177 
1.14 

0.033 

 

*Deneysel sonuçlar McCullough ve ark.[8]’ dan alınmıştır.  
 

İç ortam hava sıcaklığı, 1 clo giyim durumu için ISO 7730’ da PMV=0.02 değerine tekabül eden 24 oC 
olarak alınmıştır. Soğuk yüzey kaynaklı ışınım sıcaklığının etkisini incelemek için tavan ile ön ve sol 
duvarın sıcaklıklarının 24 oC olan iç ortam sıcaklığından 6 – 10 – 14 – 18 oC daha düşük olduğu 
varsayılmıştır. Böylelikle vücut parçalarının etkileyen ışınım ve operatif sıcaklıklar değişmiş, vücut deri 
sıcaklıklarında asimetrik bir dağılım hâsıl olmuştur. Ortalama değerler Şekil 3.’ de, farklı vücut 
parçaları için teorik olarak belirlenen dağılımlar Şekil 4.’ de sunulmuştur. Şekil 3.’ den açıkça 
görüldüğü üzere artan sıcaklık farkı ile ortalama ışınım sıcaklığı ve haliyle de ortalama operatif sıcaklık 
düşmektedir. Buna bağlı olarak da vücut ortalama deri sıcaklığı artan sıcaklık farkı ile azalmaktadır. 
Ancak bu azalma maksimum 0.63 oC mertebelerindedir. Burada esas önemli olan nokta simetrik vücut 
parçalarının farklı ışınım sıcaklıklarına maruziyeti sonucu ortaya çıkan asimetrik deri sıcaklıklarıdır ve 
bu durum Şekil 4.’ de farklı vücut parçaları için açıkça görülmektedir. Şekil 4.’ de simetrik vücut 
parçaları olan göğüs – sırt, sol ve sağ diz altı ile sol ve sağ dirsek altı için vücut deri sıcaklıklarının 
aldığı asimetrik durum görülmektedir. Göğüs, sırt vücut parçasına göre ön duvardan olan soğuk 
ışınıma, sol diz altı ve sol dirsek altı ise sol duvardan olan soğuk ışınıma maruz kalmaktadır. Bu 
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nedenle de bu vücut parçalarına etkiyen operatif sıcaklıklar düşmekte, vücut deri sıcaklıkları da 
simetrik parçalara göre düşük olmaktadır. Bu durumun soğuk yüzeylere yakın vücut parçalarında yerel 
konforsuzluğa sebebiyet verebileceği açıktır. Bunun yanı sıra artan sıcaklık farkları ile 
memnuniyetsizlik yüzdelerinin (PD) de arttığı Şekil 3.’ den açıkça görülebilmektedir.  
 

 
 

Şekil 3. 24 oC iç ortam sıcaklığı ile soğuk yüzey arasındaki sıcaklık farkının 0 – 6 – 10 – 14 – 18 oC 
olması durumunda ortalama deri, ortalama operatif ve ortalama ışınım sıcaklıklarının değişimi 

 
 
 
 
5. DENEYSEL BULGULAR 
 
3 farklı denekten elde edilen bulgular Şekil 5, 6 ve 7.’ de sunulmuştur. Denek 1 için termal kamaradan 
tespit edilen sıcaklık dağılımı genel görünümü Şekil 5-a’ dan görülebilmektedir. Soğuk yüzey 
sıcaklığının lokal olarak 2.2 oC ile 11.5 oC arasında değiştiği ve ortalama 6.6 oC olduğu Şekil 5-b’ den 
görülebilmektedir. Bu şartlar altında deneğin simetrik vücut parçaları olan sağ ve sol kol sıcaklıkları 
Şekil 5-c’ de verilmiştir. Şekilden de görülebileceği üzere vücut üzerinde lokal sıcaklık farklılıkları 
oluşmaktadır.  Sağ kol ile soğuk yüzeye yakın sol kol asındaki ortalama sıcaklık farkları denek 1 için 
2.4 oC, denek 2 için 1.3 oC ve denek 3 için 0.6 oC olduğu elde edilen termal kamera görüntülerinden 
tespit edilebilmektedir.      
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Şekil 4. 24 oC iç ortam sıcaklığı ile soğuk yüzey arasındaki sıcaklık farkının 0 – 6 – 10 – 14 – 18 oC 
olması durumunda farklı vücut parçalarına etki eden ışınım ve operatif sıcaklıklar ile deri sıcaklıklarının 

değişimleri. 
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(a)                                                                                  (b) 

 
(c) 

 
Şekil 5. Denek 1 için termal kamera ile yapılan tespitler (T=24.9 oC, BN=%32.1, V=0.15 m/s) 

a) genel görünüm, b) yüzey sıcaklığının dağılımı ve c) sağ ve sol kol sıcaklıkları. 
 

 
 

Şekil 6. Denek 2 için termal kamera ile yapılan tespitler (T=24.9 oC, BN=%35.7, V=0.17 m/s) 
 

 
 

Şekil 7. Denek 3 için termal kamera ile yapılan tespitler (T=24.8 oC, BN=%36.9, V=0.15 m/s) 
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SONUÇ 
 
Çalışmada, ısıtılan ortamlarda oluşabilen soğuk yüzeylerin vücut sıcaklıkları üzerine etkisi teorik ve 
deneysel olarak incelenmiştir. 2-noktalı Gagge modeli ile oluşturulan simülasyon ile soğuk yüzey 
kaynaklı ışınımın simetrik vücut parçalarında oluşturduğu farklı sıcaklıklar belirlenmiş, lokal sıcaklık 
farklılıkları tespit edilmiştir. Benzer sonuçlar termal kamaradan elde edilen bulgular aracılığıyla 
deneysel olarak da sunulmuştur. Bulgular, soğuk yüzey kaynaklı ışınım sıcaklığının vücut üzerinde 
lokal sıcaklık farklılıkları oluşturduğunu ve bunun da konforsuzluğa yol açabileceğini göstermesi 
bakımından önemlidir.    
 
 
 
 
SEMBOLLER 
 
AD :DuBois yüzey alanı (m2) 
C :Taşınım ile olan ısı transferi (W/m2) 
cp,b :Vücudun özgül ısısı (kJ/kg.K) 
Cres :Solunum ile olan taşınımla ısı transferi (W/m2) 
Eres :Solunumla olan buharlaşma ile ısı geçişi (W/m2) 
Esk :Deriden toplam buharlaşma ısı kaybı (W/m2) 
F :Görüş faktörü (boyutsuz) 
hc :Taşınım ile ısı geçiş katsayısı (W/m2K) 
hr :Işınım ile ısı geçiş katsayısı (W/m2K)  
i :Vücut parçası numarası (boyutsuz) 
j :Giysi katmanı numarası (boyutsuz) 
L :Vücut üzerindeki toplam ısıl yük (W/m2) 
M :Toplam metabolik ısı üretimi (W/m2) 
m :Vücut kütlesi (kg) 
nl :Toplam giysi tabakaları sayısı (boyutsuz) 
Pa :Ortam havasının su buharı basıncı (kPa) 
PMV : Isıl duyum indisi (boyutsuz) 
Psk,s :Derideki su buharı basıncı (kPa) 
Qcr,sk :Kordan deriye olan toplam ısı transferi (W/m2)  
R :Işınım ile olan ısı transferi (W/m2) 
r :Yarıçap (m) 
Ra :Dış hava tabakası ısıl direnci (m2oC/W) 
Ral :Giysi tabakalarının arasındaki havanın ısıl direnci (m2oC/W) 
Rcl :Giysi takımının ısıl direnci (m2oC/W) 
Re,a :Dış hava tabakası buharlaşma direnci (m2kPa/W) 
Re,al :Giysi tabakalarının arasındaki havanın buharlaşma direnci (m2kPa/W) 
Re,cl :Giysi takımının buharlaşma direnci (m2kPa/W) 
Re,f :Kumaşın buharlaşma direnci (m2kPa/W) 
Re,t :Toplam buharlaşma direnci (m2kPa/W) 
Rf :Kumaşın ısıl direnci (m2oC/W) 
Rt :Toplam ısıl direnç (m2oC/W) 
Scr :Korda depolanan ısıl enerji (W/m2) 
Ssk :Deride depolanan ısıl enerji (W/m2) 
Ta :Ortam sıcaklığı (oC) 
Tcr :Kor tabakası sıcaklığı (oC) 
To :Operatif sıcaklık (oC) 
Tr :Işınım sıcaklığı (oC) 
Tsk :Deri tabakasının sıcaklığı (oC) 
w :Deri ıslaklığı (boyutsuz) 
W :Yapılan iş (W/m2)  
α :Deri bölgesinde bulunan vücut kütlesi (boyutsuz)  
θ :Zaman (s) 
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ÖZET 
 
Otomotiv sektöründe bir otomobilin satışında motor gücü ve yakıt tüketimi gibi mekanik faktörlerin yanı 
sıra yolculuk sırasında kabin içerisindeki ısıl koşulların istenilen düzeyde olması da önemlidir. 
Otomobil kabini gibi küçük hacimlere sahip ortamlarda iç ortam koşulları çok hızlı bir şekilde 
değişmekte ve bu koşulları kontrol altına almak ise oldukça zordur. Çalışmada otomobil kabinleri 
içerisindeki ısıl konfor koşulları hakkında son yıllarda yapılmış deneysel, teorik ve simülasyon 
çalışmaları derlenerek bu konudaki gelişmeler açıklanmaya çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: ısıl konfor, otomobil kabini, ısı transferi, hesaplamalı akışkanlar mekaniği.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Besides mechanical factors such as engine power and fuel consumption in automotive industry, 
desired thermal conditions in automobile cabin during travel is also important of automobile sale. 
Ambient conditions are rapidly change in small volumes such as automobile cabins and to control 
these are difficult. In the study, recent experimental, theoretical and simulation studies of thermal 
comfort conditions in automobile cabins are reviewed and advances about the issue are tried to be 
explained.  
 
Keywords: thermal comfort, automobile cabin, heat transfer, computational fluid mechanics 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanoğlu varolduğundan beri gereksinimleri yada merakı için bulunduğu bölgeden uzak yerlere gitme 
isteğindedir. Çağlar içerisinde kara üzerinde başlayan bu seyahatler yürüyüş, koşu, binek hayvan, 
binek hayvanların çektikleri yada insanın kas gücüyle hareket ettirdiği tekerlekli araç kronolojisi ile 
birlikte en son belirli bir yakıt ile herhangi bir kas gücüne gerek duymayan kendi kendine giden 
“otomobil” adı verilen araçlar yardımıyla yapılmaya başlanmıştır. Teknolojideki gelişmeler ve ekonomik 
alım gücünün artması ile birlikte ilk başta az sayıda ve pahalı üretilen otomobillere sahip olmak 
günümüzde hiç de zor değildir.  
 
Bir otomobil alınırken motor gücü, yakıt tüketimi, görüntüsü, dayanıklılık ve güvenli sürüş ekipmanı gibi 
temel etkenlerin yanı sıra otomobil kabini içerisindeki ısıl konfor koşullarının kontrolü de otomobil 
satışlarında oldukça etken bir faktördür.  
 
Otomobil kabinleri ofis, sinema/tiyatro salonu ve binalarda yer alan diğer iç hacimlere göre oldukça 
küçüktür ve hareket halinde olan bir araç ve içerideki yolcularında etkisi ile kabin içerisindeki iç ortam 
koşulları oldukça değişken olabilmektedir. Her türlü dış ortam koşulunda konforlu bir yolculuk 
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yapılabilmesi için öncelikle sürücünün daha sonra ise yolcuların ısıl koşullardan hoşnut olacağı bir iç 
ortam sağlanması gerekmektedir.  
 
Bu çalışmada otomobil kabinleri içerisinde gerçekleştirilmiş olan ısıl konfor konusundaki gelişmeler üç 
ana başlık altında incelenmiştir. Bu başlıklar; otomobil kabinlerinde ısıl konfor konusunda yürütülmüş 
deneysel, teorik ve simülasyon çalışmalarını içermektedir. Çalışmalar incelenerek konu hakkındaki 
son yıllarda yapılmış gelişmelerin aktarılması amaçlanmıştır.  
 
 
 
 
2. OTOMOBİL KABİNLERİ İÇERİSİNDEKİ ISIL KONFOR PARAMETRELERİ İÇİN YÜRÜTÜLEN 
TEORİK ÇALIŞMALAR 
 
Konu hakkındaki teorik çalışmalardan önce ısıl konfor tanımının kavranması gerekmektedir. Isıl 
konforun farklı birkaç tanımı vardır. Anonim [1], ısıl çevreden hoşnut olunan düşünce durumu; 
Anonim[2], iç vücut sıcaklığının düzenlenmesi için minimum fizyolojik çabaya gerek duyulması 
durumu; Anonim [3], ısıl çevreden tatmin olunan koşulları, ısıl konfor olarak nitelendirmektedir. Isıl 
konfor, çevresel ve kişisel faktörlere bağlıdır. Çevresel faktörler ölçülebilen parametreler iken kişisel 
faktörler ise ölçülemeyen parametreler olarak adlandırılmaktadır.  
 
Çevresel faktörler  
- Hava sıcaklığı  
- Hava hızı  
- Havanın nemi  
- Ortalama ışınım sıcaklığı  
 
Kişisel faktörler  
- Yapılan aktivite  
- Giysi  
 
Bir ortam içerisinde bulunan insan ve ortam arasındaki ısı-kütle geçişi bağıntılarından yararlanılarak 
birçok ısıl konfor modeli geliştirilmiştir. Otomobil kabinleri içerisindeki koşullar için özel olarak bir ısıl 
konfor modeli bulunmadığından mevcut ısıl konfor modellerinden yararlanılmaktadır. Bilinen ilk ısıl 
konfor modeli Fanger [4] tarafından geliştirilmiştir ancak geliştirdiği model sürekli rejimde geçerlidir. 
Vücut ile çevre arasındaki ısıl etkileşimde yaygın olarak kullanılan diğer model ise, İki Bölmeli Anlık 
Enerji Dengesi Modeli’dir [5]. Bu model, vücudu iç içe iki silindir olarak kabul eder ve iç silindir iç 
organları, kasları ve kemikleri, dış silindir ise deri ve ona bağlı dokuları simgeler. Stolwijk [6] vücudu 
altı ana parçaya ayırıp her parça içerisinde iç bölme, kas, yağ ve deriden birde merkezi kan tabakası 
olmak üzere toplam 25 bölmeli bir model geliştirmiştir. Fiala ve diğ. [7-8] insan termoregülasyonunu 
simgeleyen geçici rejimde sayısal bir model geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri model aktif ve pasif olarak 
ikiye ayrılmaktadır.  Pasif kısım deri ve kıyafetten olan taşınım, yöne bağlı ışınım, buharlaşma ve nem 
transferini içerirken aktif kısım ise vücudun termoregülasyon cevaplarını simüle etmektedir. Stolwijk 
modeli üzerine bir kıyafet katmanının daha eklendiği Berkeley modelinde [9] ayrıca vücudun katı 
yüzeyler ile temasından kaynaklanan ısı kayıpları da eklenmiştir. Modelde ek olarak bireylerin kişisel 
fizyolojik farklılıkları da göz önüne alınmıştır. Stolwijk modelinin geliştirilmesinden ortaya çıkan başka 
bir ısıl konfor modeli ise Tanebe [10] tarafından geliştirilmiş olan 65 noktalı modeldir. Bu modelde 
vücut 16 ana parçaya ayrılmış, her parça yine dört bölmeye ayrılmış ve birde merkezi kan akış sistemi 
olmak üzere toplam 65 bölme yer almaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Isıl Konfor Sempozyumu 
 



  ____________________ 1131 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

3. OTOMOBİL KABİNLERİ İÇERİSİNDEKİ ISIL KONFOR PARAMETRELERİ İÇİN YÜRÜTÜLEN 
DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
Kabin içerisinde gerçek denekler kullanmak yerine gerçek insan boyutlarında ısıl mankenler 
kullanılmaktadır. Isıl mankenler gerçek bir insan gibi soluma ve terleme mekanizmaları ile 
donatılmışlardır. Walter su pompaları ile kumaşı ıslatan ve terlemeye benzeten bir yapıya sahipti [11]. 
TOM (Thermal Observation Manikin) ise kabin içerisindeki ısı kaynaklarından gelen ısı miktarını 
ölçebiliyordu [12]. ADAM (Avanced Automotive Manikin) ise 126 parçadan oluşan ve kompozit 
malzemeden yapılmıştı. Bu parçalar aracılığıyla sıcaklık, nem ve ısı geçişi bağımsız olarak kablolu ya 
da kablosuz biçimde kontrol edilebiliyordu. Ağız kısmında yer alan bir fan ile gerçekçi bir soluma 
yapılabiliyordu [13]. ADAM mankeninin özellikleri Şekil 1’de verilmiştir.   
 

 
Şekil 1. ADAM termal mankeninin şematik gösterimi [13]. 

 
Kabin içerisindeki deneysel çalışmalar ya iklimlendirme yapılan ve bir laboratuvar içine yerleştirilmiş 
bir otomobil kabininde ya da gerçek otomobiller içerisinde yapılmaktadır. Kore’de yapılmış bir 
çalışmada otomobil klima sistemi ile donatılmış bir kabin iklimlendirme odası içine yerleştirilmiştir. 
Kabin içerisinde bir sürüş simülatörü yer almaktadır. Sıcaklıkları T tipi ısıl-çiftler ile ölçerken deneklerin 
beyin fonksiyonlarını ölçebilmek için EEG (Elektroensafalogram) cihazı kullanılmıştır. Kabin 
sıcaklığının denek üzerindeki etkisi incelenmiştir [14]. 
Kore’de yapılan bir başka çalışmada ise kabin içerisinde farklı pozisyonlarda yerleştirilen fanlar 
yardımıyla soğutma performansının daha az güç gerektiren bir iklimlendirme sistemi ile 
gerçekleştirilebileceği bulunmuştur [15]. 
Polonya’da yapılan bir çalışmada ise gerçek bir kabin içerisine yerleştirilmiş ısıl-çiftler yardımıyla geçici 
rejimdeki soğutma süreci için kabin iç ortam koşulları belirlenmiştir. Kabin ve dış ortam havası 
arasındaki enerji dengesi tabanlı simülasyon sonuçları ile deney sonuçları karşılaştırılmıştır [16].  
Isıtma sürecinin ilk anlarında ısıtmalı koltukların kabin içi ısıl konfor üzerine yapılan bir çalışmada 8 
denek üzerinden yapılan deneyler sonucunda 15°C altındaki sıcaklıklar için ısıtmalı koltuğun devreye 
girmesi durumunda kabin içerisinde daha iyi ısıl konfor koşulları elde edilmiştir [17].  
İklimlendirme laboratuvarına yerleştirilmiş bir araba içerisinde gerçekleştirilen ısıl konfor deneylerinde 
ise -40 85°C sıcaklıklar ve %15-%95 nem aralığında çalıştırılabilen bir ortam oluşturulmuştur. Farklı 
sıcaklık ve soğutma hızları altında termal kamera çekimleri yapılmıştır. Ayrıca araç içerisindeki PMV 
ve PPD indeksleri belirlenmiştir [18]. Deneylerde kullanılan iklimlendirme odası Şekil 2’de 
gösterilmiştir.  
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Şekil 2. İklimlendirme odasına yerleştirilmiş deney arabası [18]. 
 
Kızılötesi ısıtıcıların kabin iç ortamındaki ısıl konfor koşullarına olan etkisini incelemek için sürücü 
tarafına yerleştirilen kızılötesi ısıtıcılar ile 2 dakikada 1°C sıcaklık artımı sağlanarak kabin içi 5°C 
değerinden 25°C değerine kadar yükseltilmiştir. Sağlıklı sekiz denek yedi ölçekli ısıl konfor anketine 
cevap vermiştir. Vücudun farklı bölgelerindeki sıcaklık kaynaklı konforsuzluklar belirlenmiştir [19].  
Mikro-elektromekanik sistemlerin (MEMS) kullanımı ile küçük boyutta, yüksek hassasiyette ve düşük 
enerji tüketimine sahip sensörler üretilip kabin iç ortamındaki hava koşullarının kontrol edilebileceği 
belirtilmiştir. Yalnızca sıcaklığı değil bağıl nem ve hava hızını da ölçebilen bu sistemlerin geleceğin 
arabalarında varsayılan donanımların içerisinde olacağı tahmin edilmektedir [20]. 
 
 
 
 
3. OTOMOBİL KABİNLERİ İÇERİSİNDEKİ ISIL KONFOR PARAMETRELERİ İÇİN YÜRÜTÜLEN 
SAYISAL ÇALIŞMALAR 
 
Pahalı laboratuar ortamları, termal mankenler ya da gerçek denekler kullanımının başka bir alternatifi 
de kabin iç ortamını sanal olarak modelleyip akışkan hareketlerini Sayısal Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (SHAD) modelleri kullanarak sonuca ulaşmaktır. Son yıllarda bilgisayar ve elektronik 
teknolojisinin gelişmesi ile birlikte daha hızlı çözümlere ulaşılabilen SHAD’de unutulmaması gereken 
bir nokta ise hesaplama sonuçlarını gerçek deneyler ile uyumluluğunun kontrol edilmesidir. 
Elektrikli bir araç kabini içerisindeki ısıl koşulların sayısal simülasyonu THESEUS-FE ve açık kaynaklı 
bir yazılım olan OPENFOAM kullanarak gerçekleştirilmiştir. Sanal olarak farklı güçteki kızıl ötesi 
lambalar araç kabini üzerinde konumlandırılmış ve güneş ışınımı modellenmiştir. Araç içerisindeki 
farklı bölgelerdeki sıcaklık ve hava hızı dağılımları elde edilmiştir [21].  
Araç kabinleri için gerçekleştirilen başka bir sayısal çalışmada ise kabin içerisindek hava hareketi için 
ANSYS CFX 12 yazılımıı kullanılmıştır. Geçici rejimde Reynolds Ortalamalı Navier Stokes (RANS) 
denklemlerinin çözüldüğü yazılım sayesinde kabin sonlu hacimlere ayrılmış ve denklemler sayısal 
olarak çözülmüştür. Araç içerisindeki ısıl konfor indekslerinin belirlenmesinin yanısıra buğu ve buz 
çözülmesi sırasındaki simülasyonlar gerçekletirilmiş olup deneyler ile olumlu sonuçlar elde edilmiştir 
[22]. Araç ön camındaki buz çözülmesinin deneysel ve sayısal simülasyon sonuçları Şekil 3’de 
gösterilmiştir.  
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Şekil 3. Ön camdaki buz çözülmesi için gerçekleştirilen deney ve simülasyon sonuçlarının 
karşılaştırılması [22]. 
 
Güneş ışınımının kabin içerisindeki ısıl konfor üzerine olan etkisinin incelendiği sayısal bir çalışmada 
ANSYS 12 kullanılmıştır. Işınımı discrete ordinates (DO) yöntemi ile modelleyerek simülasyonlara 
dahil etmişlerdir. Simülasyonlarını deneyler ile doğrulamışlar ve kabin içerisindeki sıcaklık dağılımlarını 
elde etmişlerdir [23]. Gerçekleştirdikleri simülasyonlardan bir görüntü Şekil 4’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 4. Kabin içerisindeki katı yüzeylerin sıcaklık dağılımı için elde edilen bir görüntü [23]. 

 
Kabin içerisindeki hava girişlerinin alternatif bir kullanımı olarak yerel havalandırma sağlanmasının 
sayısal simülasyonu üzerine dayanan başka bir çalışmada ise ANSYS FLUENT 14 yazılımı ve 
türbülans modeli olarak ise k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Çalışma sonunda yerel havalandırma 
yardımıyla araç iklimlendirme sisteminin enerji yükünün ön taraftaki menfezler ile %20.8, tavandaki 
menfezler ile %30.2 oranında azaltılabileceğini belirtmişlerdir [24]. 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada otomobil kabinleri içerisinde son yıllarda gerçekleştirilmiş olan ısıl konfor çalışmaları 
derlenmiştir. Teorik, deneysel ve sayısal simülasyonlar başlıkları altında toplanan araştırmalar 
birbirlerini desteklemekte sürekli geliştirilmektedir. Öncelikle güvenli ve daha sonra konforlu bir sürüş 
ancak iyi tasarlanmış bir otomobil kabin koşullarının sağlanması ile mümkündür. Gelecekteki araçların 
daha az enerji tüketen, daha konforlu ve daha ucuz olabilmesi için teorik, deneysel ve sayısal 
çalışmaların anlaşılmasının yanı sıra ilerletilmesi gerekmektedir.  
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NET-SIFIR EKSERJİ BİNALARINDA ISIL KONFOR 
 
 

Birol KILKIŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Sürdürülebilir binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldığında genelde ısıl konfor yerine enerji 
tasarrufuna öncelik verilmektedir. Öte yandan, yeni nesil bölge enerji sistemlerinde sürdürülebilir 
binalar bölge ile sadece elektrik değil değişik sıcaklık ve amaçlarla, kısacası değişik enerji niteliğindeki 
ısıların da alışverişinde bulunmaktadır. Bu ise özellikle sürdürülebilir ve net sıfıra-yakın enerji 
binalarının enerji niceliği yanı sıra enerji niteliği (ekserji) tabanında değerlendirilmelerini 
gerektirmektedir. Bunun diğer bir anlamı da binaların enerji yanında ekserji verimli ve düşük ekserjili 
bina (LowEx) olması gereğidir. Bunun bir yansıması olarak da insan konforu artık ekserji tabanlı olarak 
tanımlanmaktadır. Bu makalede ekserji tabanlı konforun gerektirdiği en uygun konfor sistemleri ve 
yenilikçi melez cihazları ile bunları sürecek ısıtma ve soğutma sistemleri, CO2 salımlarının ve ekserji 
yıkımlarının azaltılması konularında öneriler getirilmekte ve geliştirilen ekserji tabanlı bir eniyileme 
algoritması tanıtılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Düşük ekserjili bina, insan ekserji kaybı, ekserji tabanlı ısıl konfor, ekserji yönetim 
verimi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In general, energy savings is prioritized instead of human comfort in sustainable buildings. This may 
sometimes mean a compromise in comfort. On the other hand, such buildings are usually connected 
to next-generation district energy systems in addition to exchange of power. This means that such a 
building is exchanging heat (and or cold) at different exergy levels with the built environment beyond 
the power exchange with the grid. This necessitates to develop new evaluation criteria for the 
buildings in terms of exergy along with energy. This brings the definition of Low-Exergy Buildings 
(LowEx). A reflection of this new concept is the definition of thermal comfort of a human body in terms 
of exergy. In this paper a new exergy-based optimization algorithm for human comfort, energy 
savings, minimization of exergy destructions, CO2 emissions, and economy is introduced and 
innovative hybrid HVAC systems are proposed.  
 
Key Words: Low-exergy building, human exergy loss, exergy-based thermal comfort, exergy  
management efficiency 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
ASHRAE Standard 55 [1] de verilen ve Şekil 1 de gösterilen ASHRAE Konfor Diyagramı belirli bir 
iç ortam bağıl nem oranında insan ısıl konforuna uygun OT (Operatif Sıcaklık: Operative 
Temperature) değerlerini vermekle birlikte OT nin bileşenleri olan MRT ve Ta nın ne olacaklarını 
çözmemektedir (Denklem 1). Burada Ta, ortam havasının kuru termometre ortalama sıcaklığı, MRT 
ise ortam iç yüzeylerine bağlı ışınım sıcaklığıdır. Diğer bir deyişle, OT sıcaklığının sabit bir değerde 
tutulması kaydı ile yüzeylerin ortalama ışınım sıcaklığı (MRT) ve iç ortam sıcaklığı Ta ne olursa 
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olsun ısıl konforun sağlanacağı gibi bir sonuç ortaya çıkar. Örneğin, OT = 21.5oC koşulunda bir 
yetişkinin Ta = 16oC ve MRT = 27oC kombinasyonundaki ısıl konforunun Ta = 27oC ve MRT = 16oC 
kombinasyonundaki ısıl konfora eşit olduğu söylenemez. Bu durumda insan konforunun en önemli 
sübjektif konfor etmenlerinden olan ve insan vücudundan ışınım ve taşınım yolları ile olan ısı 
kayıplarının oranını temsil eden PR değerinin (Denklem 2) nin enuygun çözümü de imkânsız 
olmaktadır. Bu sorun Shukuya ve arkadaşlarının geliştirmiş oldukları insan vücudundan ekserji 
kaybı diyagramı ile çözülmüştür (Şekil 2). Bu Şekle göre insan vücudunun ekserji kaybı, εH nın en 
az olduğu koşul tek bir noktada verilmektedir. Bu enuygun kombinasyon Ta =18oC ve MRT = 25oC 
dir. Bu yeni çözümün ötesinde bu koşulu öncelikle ışınımla ısı geçişi ile sağlayan, örneğin, tarif 
olarak en az % 60 ışınım oranı ile döşemeden ısıtma sistemi gibi [2] ve öncelikle taşınım yolu ile 
[3], örneğin, Fan Coil gibi sistem ve cihazların da enuygun ve melez bir biçimde seçilmeleri gerekir. 
Böylelikle bir iç ortamda hem ışınım hem taşınım yolu ile enuygun OT değerini verecek olan MRT 
ve Ta kombinasyonu birbirinden oldukça bağımsız olarak kontrol edilebilir. Böyle bir melezleşmade 
ise binanın çevre ayak izine, ekonomikliğe ve tasarım kısıtlarına bakmak gerekir. Tüm bu konular 
takibeden kısımlarda verilmiştir. 
 

 
Şekil 1. ASHRAE Konfor Diyagramı [1]. 

 

 
Şekil 2. Shukuya ve Arkadaşlarının geliştirdiği İnsan Ekserji Konfor Diyagramı [4] 
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İÇ ORTAM SICAKLIKLARININ EKSERJİ YIKIMINA ETKİLERİ 
 
Ülkemizdeki pratik uygulamalarda ve bina konfor otomasyonunda, ısıl konfor, ortalama iç ortam 
sıcaklığı, Ta ile tanımlanmaktadır. Bunun ana nedeni operatif sıcaklığının hesaplanması ve 
ölçülmesindeki pratik zorluklardır. Bu sorun son zamanlarda pratik operatif sıcaklık ölçerler ile 
giderilmiştir [5]. Buna karşın, günümüzde hemen tüm termostatlar hala iç mekân ortam sıcaklığını 
ölçmekte ve tüm sistemler de insan konforunu ortam sıcaklığı ile sağlamaya çalışmaktadır. Hâlbuki 
hem ASHRAE Konfor Diyagramı hem de Shukuyanın insan ekserjisi kayıp diyagramı ısıl konforun 
Operatif Sıcaklık OT ile değerlendirmesi gereğini vurgulamaktadır. Isıl konforun iç mekân ortam 
sıcaklığına endekslenmesinin en somut sorunlarından ikisi sırası ile, insan ısıl konforunda 
ışınımsal ısı transferinin (insan vücudu ile iç mekân yüzeyleri arasında oluşan ışınım yolu ile ısı 
geçişi) taşınımsal ısı transferine (taşınım yolu ile ısı geçişine) oranla baskın olması ve ortamdan 
oluşan bina ısı kayıplarının iç ortam sıcaklığına bağlı olarak daha fazla olmasıdır. Düşük ekserjili 
binalarda aynı OT değeri muhafaza edilmek kaydı ile ortamdaki kuru-termometre hava sıcaklığının 
(Ta) azaltılarak ortamdaki yüzeylere bağlı ortalama ışınımsal sıcaklığının (Mean Radiant 
Temperature, MRT) artması tercih edilmektedir. Operatif sıcaklığın belli tasarım koşullarında Şekil 
1 den bulunduğu durumda insan ekserji kayıp diyagramına müracaat edilmeden OT nin 
bileşenlerini bulmak yani MRT ve Ta yı tek-çözüm olarak bulmak imkânsızdır. Diğer bir deyişle ve 
matematiksel anlamda OT nin sonsuz çözümü vardır. OT nin en basit tarifi Denklem 1 de 
verilmiştir: 
 

2
MRTTOT a +=    .   (1) 

 
Kısacası, aynı OT için birden çok Ta ve MRT oranı bulunmaktadır. Bu sorun Shukuya ve 
arkadaşlarının Ekserji Diyagramı ile çözülebilse de düşük ekserji binalarında kullanılacak cihazların 
öncelikle ışınımsal ve taşınımsal cihazlar olarak çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yük paylaşımında enerji tasarrufu ve ekserji kayıplarının en aza indirilmesi yönünde 
bir eniyileme çalışması yapılmalıdır. Bu gereklilik Şekil 3 de örneklenmiştir [6,7]. Bu şekle göre, 
birim ekserji yıkımları MRT değeri ile ters orantılı olarak değişmektedir.  Işınım ağırlıklı ısıtma veya 
soğutma sistemlerinin binanın birim ekserji yıkımına katkısı artarken ortam sıcaklığının katkısı 
azalmaktadır.  Bu durumda enuygun MRT değeri ekserji kaybı açısından bulunsa da bu MRT 
değeri bina ısı kayıpları açısından ve Shukuyanın diyagramından bulunacak enuygun konforMRT 
değeri ile örtüşmeyebilmektedir. Bu durumda üç ayrı ve kendi içlerinde en uygun MRT değeri 
bulunmaktadır: 
 

1- İnsan ekserji 
konforu için enuygun MRT, 

2- Bina ısı 
kayıplarını açısından enuygun MRT, 

3- İç mekândaki 
yüzeylerin ışınımsal ve ortamnın ekserjiler açısından enuygun MRT. 

 
Örnek değerler Çizelge 1 de verilmiştir. OT Sabit. 
 
Çizelge 1. Örnek MRT çözümleri. 
 

Çözüm No MRT OT Ta 
1 25oC 21.5oC 18oC 
2 23oC 21.5oC 20oC 
3 22oC 21.5oC 21oC 

 
 
Bunlara ek olarak yatırım maliyetleri, işletme maliyeti, yatırım geri dönüş süresi, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının en fazla kullanılabilirliği, en az CO2 salımları gibi etmenler de değişik MRT değeri 
gerektirebilmektedir. Genelde bu ek etmenler düşük ekserjili bina tasarımı ve uygun düşük ekserjili 
cihaz seçimleri ile birlikte çözümlenebilmekte ve kendi içlerinde enuygun MRT bulunabildiği gibi 
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sürdürülebilir binalarda kullanılan sürdürülebilir melez sistemler de de yük paylaşımı ve kapasiteleri 
açılarından eniyilenebilmektedir (Rüzgâr türbinli ısı pompası, PVT ile tahrikli ısı pompası gibi) 
[8,9,10]. Yukarıdaki sıralamadan devam edilerek: 
 

4- Düşük ekserjili 
bina çözümü kaynaklı MRT, 
 

şeklinde konu tamamlanmış olmaktadır. 
 
Belirli bir hacme sahip iç ortamın birim döşeme birim yüzey alanı [m2] başına karşılık gelen ekserjisi 
sabit bir OT sıcaklığında MRT ile azalırken MRT yi denetleyen etkin yüzeylerin ekserjisi artmaktadır. 
Ortamın en uygun ekserji toplamına karşılık gelen MRT Şekil 3 deki örneğe göre 22oC dır. 
 
Diğer çalışmalarda ise işletim açısından enuygun noktaların bulunmasında insan vücudu ile ortam 
yüzeyleri (ışınımsal) arasında ve insan vücudunun ortam havası ile (taşınımsal) ısı geçişi (kayıp) 
miktarlarının birbirine oranının (PR) önemli bir parametre olduğu gözlemlenmiştir. 
 
 
            (2) 
 
 
Bu denklemde qr ışınım yolu ile gerçekleşen ısı geçişini qc ise taşınım yolu ile gerşekleşen ısı 
geçişini simgelemektedir. 
 
İç ortam konforunu sağlarken tüketilen parazitik enerji (Fan, pompa elektrik motoru gibi) Qp ile bu 
esnada ortama sunulan net toplam enerji qr + qc arasındaki oran Özgül Güç Tüketimi (Specific 
Power Consumption), SPC ile tanımlanmıştır. Bu oran ne kadar az olursa konfor sistemi o denli 
ekonomik ve işletim açısından ekonomik olacaktır. 
 

cr

p

qq
Q

SPC
+

=    (3) 

 

 
 

Şekil 3.İç mekândaki yüzeylerin ışınımsal ve ortamnın ekserjiler açısından enuygun MRT. 
 
Evren, F. konunun işletim boyutunu ele almak üzere ANSI/ASHRAE Standard 138’e göre [11] 
geliştirilmiş bulunan bir deney odasında [12] bir dizi deney yapmıştır. Örnek sonuçlar Şekil 4, 5 ve 
6 da gösterilmiştir [13, 14, 15]. 
 
 

22oC 

cr

r

qq
qPR
+

=
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Şekil 4. Özgül güç tüketiminin PR değeri ile değişimi [14, 15, 16]. 
 
Denklem 3 de açıklandığı üzere, SPC (Specific Power Consumption) belirli bir hissedilir konfor yükünü 
karşılamak için sarf edilen sistem enerjisidir [10]. Görüldüğü üzere en az enerji tüketimi ile belirli bir ısıl 
konforu gerçekleştirmek için PR değeri 0.6 dolayındadır. Bu da insanın yapısı gereği en uygun ışınım 
ve taşınım ısı transfer oranı ile örtüşmektedir. Bu örtüşüm ışınımsal levhaların (Radiant Panel) ışınım 
ve taşınım ile ısı geçiş oranı için de aynen geçerli olmaktadır. Sonuç olarak, bu parametre için bulunan 
en uygun değer (yaklaşık 0.6) insan için objektif ve sübjektif konfor toplamı açısından ve ışınımsal 
levhaların performans özelliği açısından örtüşmektedir.  
 
Diğer ilginç bir örtüşüm de akılcı ekserji verimi ψR ın en yüksek olduğu noktadır (Şekil 5). 
 

 
 

Şekil 5. Akılcı Ekserji Veriminin PR değeri ile değişimi [14, 15, 16] 
 
Burada, Akılcı Ekserji Yönetimi (Rational Exergy Management Model: REMM) Verimi, ψR,  bir 
sistemin ideal Karno Çevrimi tabanındaki birim ekserji talebinin (εdem)  karşılandığı enerji 
kaynağının birim ekserjisine (εsup) olan dengesinin bir ölçütüdür ve bu iki birim ekserji değeri süreç 
içeresinde birbirine ne kadar yakınsarsa (ψR 1) ekserji yıkımları (εdes),  [8] ve yıkımlara bağlı 
önlenebilir CO2 salımları (∆CO2)  da o denli azalır (Denklem 14). 
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eψ                 {Ekserji yıkımı talepten önce}            (4) 
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1
e
eψ des

R −=                                   {Ekserji yıkımı talepten sonra}                 (5) 

 
Şekil 6 da ise bu değişimlerin değişik cihaz kombinasyonları ile olan ilişkileri gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Akılcı ekserji veriminin değişik melez cihazlar için PR ile değişimi [14, 15, 16]. 
 
Her ne kadar PR değeri nereden bakılırsa bakılsın 0.6 dolayında en uygun sonuçları verdiği görülse 
de gelinen bu noktada genel bir en uygun MRT değerinin bulunması için bir Ekserji Tabanlı Amaç 
Fonksiyonunun (OFex) ve bunu çözümleyecek bir eniyileme algoritmasının parametrelerinin ağırlıklı 
olarak yazıldığı bir şekilde hazırlanması ve bunun tasarımda olsun işletmede olsun uygulanması 
kaçınılmaz olmaktadır. 
 
 
 
 
EN İYİLEME ALGORİTMASI 
 
Tüm etmenlerin değişik ağırlıklarda değerlendirildiği bir eniyileme algoritması geliştirilmiştir. Bu 
algoritmada aşağıdaki ana etmenler ağırlıklandırılmıştır: 
 

1- Konfor: F1 ve F2 terimleri 
2- Ekonomi: F3 ve F4 terimleri 

 
 
 

{Minimize edilecek}  (6) 
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Panel (atık ısı)+Fan-
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Burada ai değerleri ağırlık oranı, cj değerleri ise benzer mertebeye getirme katsayılarıdır. Bu amaç 
fonksiyonunun eniyileme değişkenleri ψR ve εH, PR, ve akışkan sıcaklıkları Tf ve OT dir. OT nin 
kısıtları ise ASHRAE Konfor Diyagramı ile Shukuya diyagramıdır. 
 
OFex, ekserji tabanlı olup ASHRAE konfor parametrelerine (Örneğin PMV)  ekserji terimleri eklenmiştir 
(Örneğin ψR ve εH). 
 
 
            (7) 
 
 
            (8) 
 
 
 
            (9) 
 
 
Burada ψRR tasarımı yapılmakta olan bir projedeki ışınımsal sistemin akılcı ekserji verimi, ψRC ise  
taşınımsal sistemin akılcı ekserji verimidir. IAQ iç ortam kalitesi indeksi olup görüldüğü üzere bu amaç 
fonksiyonu konfor ortamını da gözetmektedir. 
 
 
            (10) 
 
 
 
 
            (11) 
 
 
 
 
 
            (12) 
 
 
Burada n kadar ısıtma cihaz türü ve m kadar enerji dönüşüm sisteminin olduğu varsayılmaktadır. Son 
terim ise akılcı ekserji veriminin çevreye olan etsini temsil etmektedir. Tfn cihazı işleten tasarım 
akışkan sıcaklığı,Tfn ise ısı pompasından veya kazandan talep edilen akışkan sıcaklığıdır. 
 
 
            (13) 
 
 
 
 
ÖRNEK MELEZ SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜŞÜK EKSERJLİ CİHAZLAR 
 
Yukarıda en iyilenen parametreleri uygulamada gerçekleştirebilecek düşük ekserjili ve verimli 
sistemler atık ısı veya yenilenebilir enerji kaynaklarının harmanlanması ile tasarlanıp uygulanabilir. 
Örnek sistemler aşağıda gösterilmiştir. 
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Şekil 7.Melez Işınımsal/Taşınımsal melez klima duvarı [EİEİ Örnek Ev: 8]. 
 
Bu melez duvar alttan çektiği ortam havasını kendi yüksekliği boyunca içerden koşullandırıp duvardaki 
mikro deliklerden ortama üflediği gibi duvarın kendisi arkasında döşeli su boruları tarafından ısıtılıp 
soğutulduğundan ışınımsal bir yüzey oluşturmaktadır. PR oranı en ekonomik işletim için sürekli 
denetlenmektedir. 
 

 
 

Şekil 8. Isı Borulu Tavandan Işınımsal/Taşınımsal ısıtma soğutma paneli [17]. 
 
Tavandan soğutmada su borularındaki basınç kayıplarını azaltmak üzere Şekil 8 de görülen sistem 
geliştirilmiştir. Ana kollektörden beslenen ısı boruları ısıyı panel yüzeyine yaymakta ufak fanlarla da ısı 
taşınımı gerçekleştirilmektedir. Fan hızı, su debisi ve sıcaklığı ayarlanarak en uygun ψR oranı ve yüke 
göre kapasite denetlenmektedir. 

 
Şekil 9. Güneş enerjili PVT, desikant nem alıcı, toprak kaynaklı ısı pompası ve panel ısıtma soğutma 

melezi. Şekiller ölçekli değildir [8]. 
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Bu sistemde panel sistemlerin gerçekleştiremediği nem denetimi desikant tekeri ile 
gerçekleştirilmektedir. PVT gücü ile toprak kaynaklı ısı pompası tahrik edilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10.Piyasada mevcut standart cihazların melezi [8]. 
 
Bu basit sistemde ise piyasada çok yaygın kullanılan sistemlerle de ek bir bilgi birikim olmaksızın 
sadece Fan-Coil ve Döşemeden Isıtma yük paylaşımını ve su sıcaklıklarını eniyileyerek yenilikçi bir 
melez sistemin yapılabileceği görülmektedir. 
 
 
 

 
 

Şekil 11. Bina cephesine tümleşik PV ve TEG melezi elektronik ısıtma ve soğutma sistemi [18]. 
 
Bu sistemde ise binayı oluşturan bir melez tuğla sistemi bulunmaktadır. Bu tuğlaların her birinin dış 
cephelerinde PV modüller bulunur. Elde edilen elektrik gücünün bir bölümü kullanılarak iç ortama 
bakan yüzeyine tümleştirilmiş termo-elektrik modüller (TEG) aracılığı ile hissedilir soğutma 
yapılmaktadır. PV ve TEG lerin ısıları ise ısı yayıcı şilte, ısı borusu veya sulu sistemle çekilerek aynı 
zamanda ısı da üretilmektedir. Kış aylarında ise TEG lere verilen doğru akımının kutbu değiştirilerek 
(+/-) ortam ısıtması da yapılabilmektedir.  

Fan-Coil, FC 

Döşemeden Isıtma, DI  

Tavandan Soğutma, TS Eksoz 

Taze Hava 
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SONUÇ  
 
Bu makalede insan konforunun çeşitli fakat çoğu kez ihmal edilen boyutları tartışılmıştır. Sonuçlar 
konforun sadece melez HVAC sistemleri ile ışınım ve taşınım yolu ile ısı geçiş oranının hem sistem 
tasarımında hem işletmede en iyilenerek gerçekleştirilebileceğini göstermiştir. Bu bağlamda sadece 
operatif sıcaklıkları ölçmek veya tasarımda kullanmak da yeterli değildir. Artık operatif sıcaklık ölçerler 
pratik anlamda piyasada bulunabilmektedir. Bu ölçerlerin bir tasarım ve işletim eniyileme algoritması 
ile tümleşmesi ile en tatminkâr konfor düzeyi sağlanabilecektir. Operatif sıcaklık ölçerlerin ise bu 
algoritmayla uyumlu olabilmeleri için sadece operatif sıcaklığı değil ışınımsal ve taşınımsal sıcaklık ve 
ısı transfer kırılımlarını da vermesi gerekmektedir. Tüm bunların ötesinde akılcı ekserji verimi, ψR nin 
de eniyilenmiş olması CO2 salımlarının da en az düzeye indirilmesini sağlamaktadır: 
 

( )RCO ψ−∝∆ 12           (14)
   
Bu orantıda ψR değerinin artması ile ekserji yıkımlarına bağlı (Önlenebilir) salımların azaldığı 
görülmektedir. Şekil 5 de görüldüğü üzere PR değeri aynı zamanda ψR değerini de en üst düzeye 
çıkarabilmektedir. Böylelikle insan konforunda önemli bir yeri olan PR değerinin aynı zamanda CO2 
salımları ile de doğrudan ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Dolayısı ile ilk bakışta insan konforu ile çevre 
duyarlılığının çeliştiği gibi bir izlenim olsa da eniyileme algoritması kullanılarak gerçekleşecek bir 
bütüncül yaklaşımda böyle bir sorun olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun ön şartı ise melez HVAC 
sistemlerinin kullanılmasıdır. 
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KULLANICI ETKİLEŞİMLİ DİNAMİK TERMOSTAT 
KONTROLÜ İLE ISIL KONFORUN SAĞLANMASI  

 
 

Tuğçe AKER 
Nurdil ESKİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yapılan çalışmalar, iklimlendirme sistemlerinin uygun şekilde kontrol edilmemesi nedeniyle 
kullanıcıların gün boyunca konforsuz ortamlarda kalmak zorunda olduğunu göstermektedir. Bu durum 
kullanıcıların performansını ve sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşanan bu problemin önüne 
geçmek için iklimlendirme sistemleri değişen iç ortam koşullarını ve kullanıcıların ısıl konfor 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak gün boyunca dinamik bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu amaçla birçok 
çalışma gerçekleştirilmiş olup bu çalışmada birçok çalışmada kullanılmaya başlayan bir metot olan 
“Kullanıcı Etkileşimli Yaklaşım” incelenecektir.  
 
Bu çalışmada, ısıl konforu basit ve doğru bir şekilde optimize edebilecek bir kullanıcı etkileşimli 
optimizasyon metodu incelenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesinde bulunan bir açık plan ofiste seçili 
yöntem uygulanmış ve yöntemin performansı Design Builder ve EnergyPlus programları kullanılarak 
incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Isıl konfor, Dinamik konfor anketi, Sıcaklık ölçümü,  Isıl simülasyon, Enerji 
tüketimi analizi.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Studies show that most of the occupants have to stay at uncomfortable environments during the day 
because of the lack of proper control in building HVAC systems. It causes a decrement in performance 
and well-being of occupant. To overcome this issue, HVAC system should be operated dynamically 
based on time-varying temperature requirement of space and occupant thermal comfort conditions. In 
order to control HVAC system based on occupant requirement, a large number of studies have been 
conducted. In this study, “The Occupant Participating Approach”, which is started to utilize and 
growing number of studies, is selected to evaluate.  
 
In this study, thermal comfort optimization method, which using the occupant participating approach, 
was examined to find simple and accurate optimization models. Selected optimization method was 
applied in an open office building, which is located in Istanbul Technical University, and performance 
of this method was evaluated via Design Builder and EnergyPlus simulation tools. 
 
Key Words: Thermal comfort; Dynamic comfort survey, Temperature measurement, Thermal 
simulation, Energy consumption analysis. 
 
 
 
 
 
 
 

User-Interactive Dynamic Thermostat Control to Achieve Thermal Comfort 
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1. GİRİŞ 
 
Gelişen iklimlendirme ve kontrol sistemleri ile iç ortam koşullarını tam anlamıyla kontrol etmek 
mümkün hale gelmiş ve konfor, Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın verilerine göre zamanlarının %90’ınını 
kapalı ortamlarda geçiren insanlar için daha da önem kazanmıştır [1].  
 
Isıl konforun öneminin aksine yapılan çalışmalar göstermektedir ki yetersiz kontrol sistemleri nedeniyle 
uygun termostat sıcaklığı ayarlanamayan ortamlarda birçok kullanıcı gün boyunca konforsuz koşullara 
maruz kalmaktadır [2, 3]. Bu durum ortamda kalan kullanıcıları farklı aksiyonlara yönlendirmektedir. 
Genel itibari ile insanlar rahatsız hissedilen bir ortamda kıyafet değişikliği, pozisyon değişikliği, 
rahatsız hissedilen hacimden ayrılmak ya da pasif veya aktif kontroller ile ortam koşullarını 
değiştirerek bu durumu düzeltmeye çalışmaktadır. Ofis gibi alanlarda kullanıcılar bu duruma çözüm 
olarak ek ısıtıcılar ya da soğutucu sistemleri kullanmaktadırlar. Fakat bu durum hem enerji tüketimini 
arttırmakta hem de ortamda ısıl dengesizliklere yol açmaktadır [4]. Bu durumun enerji tüketimi dışında 
çalışanların performansını ve sağlığını da önemli ölçüde etkilemekte olduğu yapılan farklı çalışmalarda 
ortaya konulmuştur [5]. 
 
Tüm dünyada yapılan farklı çalışmalar konforsuz ortamların iyileştirilmesi için gerçek zamanlı ve 
dinamik kontrol sistemlerinin kullanımı bir çözüm olabileceğini göstermektedir. Bu kontrol metotları iç 
ortam koşulları gerçek zamanlı olarak takip edilerek kullanıcıların ihtiyaçlarına anında cevap verilecek 
sistemlerin geliştirilmesini ve kullanıcılarının çoğunluğu için optimum iç ortam koşulları sağlanması 
amaçlanmaktadır.  
 
Bu çalışmada ise kullanıcıları kontrol sisteminin bir parçası haline getiren kullanıcı etkileşimli dinamik 
optimizasyon sistemlerinin incelenmesi ve seçilmiş bir ofis içerisinde belirlenen yöntemin uygulanması 
amaçlanmıştır. Dinamik termostat kontrolü metodunun ısıl konfor, kullanıcı performansı ve 
iklimlendirme sistemi enerji tüketimine olan etkisi bina enerji simülasyon programı kullanılarak 
incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. ISIL KONFOR 
 
Isıl konforun tayini için birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. Bu modellerin içerisinde en yaygın olarak 
kullanılan metot Fanger tarafından geliştirilen Isıl Denge Metodu’dur. Isıl denge metodu ile bir ortamın 
konforlu olarak algılanıp algılanmadığı belirlenebilmektedir. Isıl konfora etki eden altı parametrenin 
(hava sıcaklığı, ortalama ışınım sıcaklığı, bağıl hava hızı, havanın nemi, aktivite düzeyi, kıyafet ısıl 
direnci) Fanger tarafından geliştirilen matematiksel model içinde kullanılması ile ortamın Tahmini 
Ortalama Oy (PMV) değeri belirlenebilmekte ve bu değer ile 7 noktalı ısıl duyum ölçeği karşılaştırılarak 
kullanıcıların ortam ile ilgili nasıl hissettiklerini belirlenebilmektedir. Hesaplanan PMV değerinden yola 
çıkarak ortam koşulları nedeniyle kendini rahatsız hisseden insan sayısını tahmin etmek için 
Öngörülen Memnuniyetsizlik Yüzdesi (PPD) değeri de hesaplanabilmektedir [6]. 
 
2.1. Standartlar 
 
Isıl konfor ile ilgili Avrupa’da ISO 7730 standardı kullanılırken Amerika’da ASHRAE 55-2010 
kullanılmaktadır. İlgili standartlarda da Isıl Denge Modelinin çıktısı olan PMV ve PPD değerleri 
kullanılarak konfor tanımı yapılmaktadır. ASHRAE 55-2010’a göre bir ortamın konforlu kabul 
edilebilmesi için ortamda bulunan insanların %90’nın koşullardan memnun olması gerekmektedir. 
PMV değerinin +0,5 ile -0,5 arasında kalması gerektiği belirtilmiştir [7].   
 

Tablo 1. ISO 7730’a göre ısıl ortam kategorileri 
 

Kategori PMV PPD (%) 
A -0,2<PMV<+0,2 <6 
B -0,5<PMV<+0,5 <10 
C -0,7<PMV<+0,7 <15 
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ISO 7730’da ise daha detaylı bir gösterim yapılmıştır. Buna göre Tablo 1’de verildiği gibi üç farklı 
kategori belirlenmiş ve her bir kategori için PMV, PPD limit değerleri belirlenmiştir. Bu kategoriler bina 
iç ortam kalitesi düzeylerine göre üçe sınıfa ayrılmıştır [6].   
 
 
2.2. Isıl Konfor Optimizasyonu 
 
İnsan vücudunun dış ortam ile ısıl dengesini ve dolayısıyla termal konforu etkileyen ana altı parametre 
olan; iç ortam sıcaklığı, bağıl nem, hava hızı, yüzey sıcaklığı, aktivite tipi ve seviyesi ve giysilerin 
yalıtım özelliği değerlerinin her birinin belirlenmesi ile PMV ve PPD değerleri kolaylıkla 
hesaplanabilmektedir. Fakat iç ortam sıcaklığı ve bağıl nem hariç geri kalan dört parametrenin 
ölçülmesi ve dinamik olarak takip edilmesi mevcut sensorlar ve bina otomasyon sistemleri için 
mümkün olmamaktadır.  Bu da gerçek zamanlı konfor tayinini ve optimizasyonunu zorlaştırmaktadır. 
Yaşanan bu problemin çözümü için geliştirilen yöntemlerden birisi kullanıcı etkileşimli yaklaşımdır. 
Birçok farklı çalışmada kullanılan bu yöntem ile kullanıcıların bulundukları ortam ile ilgili sübjektif 
geribildirimlerinin toplanması ve bu verilerin kullanılarak ölçüm ve kontrol metotlarının doğruluğunun 
arttırılması sağlatılmaya çalışılmaktadır. Yöntemin ana mimarisi şekil 1’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1.Optimizasyon yönteminin mimarisi. 
 
Erickson ve Cerpa (2012) gerçekleştirdikleri çalışmada kullanıcı etkileşimli metodu kullandıkları bir 
sistem tasarlamış ve seçtikleri ofislerde bu sistemin uygulamasını gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada 
ortamın sıcaklık ve nem değerleri sensorlerden okunurken, geri kalan dört parametre ölçümde 
yaşanan zorluklar nedeniyle sabit kabul edilmiştir. Bu durum PMV hesabındaki hata payını arttırmakta 
ve optimum termostat sıcaklığının bulunmasını zorlaştırmaktadır. Modelin doğruluğunu arttırmak için 
cep telefonları için bir uygulama geliştirilerek kullanıcılardan anlık olarak ısıl duyarlılık bilgilerinin 
Fanger 7 noktalı ısıl duyum ölçeğine uygun olarak toplanması sağlanmıştır. Toplanan geribildirimler ve 
sensorlerden hesaplanan PMV değeri ile optimum termostat sıcaklığı belirlenerek iklimlendirme 
sisteminin çalışması kontrol edilmiştir [8].  
 
Murakami (2007) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise herhangi bir sensor ve ölçüm kullanılmadan 
doğrudan kullanıcılardan toplanan geribildirimler ile iklimlendirme sisteminin kontrolünün sağlandığın 
bir sistem oluşturulmuştur.  Oluşturulan web sitesi ile kullanıcıların geribildirimleri 7 noktalı ısıl duyum 
ölçeğine uygun olarak toplanmakta ve bu veriler işlenerek termostat sıcaklığı kontrol edilmektedir [9]. 
  
Purdon (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise Murakami’nin çalışmasına benzer şekilde 
herhangi bir ölçüm aleti kullanılmadan doğrudan kullanıcılardan toplanan geribildirimler ile 
iklimlendirme sisteminin kontrolünün sağlandığın bir sistem oluşturulmuştur.  Diğer uygulamadan farklı 
olarak bu çalışmada cep telefonu uygulaması ile kullanıcıların üç noktalı ısıl duyum ölçeği (+1: Sıcak, 
0: Normal, -1: Soğuk) ile geri bildirimler toplanmaktadır. Gelen geribildirimler işlenerek termostat 
sıcaklığı kademeli olarak düşürülmekte ya da arttırılmaktadır [10].  
 
Bu çalışmada da Purdon ve Murakami’nin çalışmasına benzer şekilde doğrudan kullanıcılardan gelen 
bildirimler ile termostat sıcaklığının optimize edilmesi sağlayan bir sistemin incelenmesi amaçlanmıştır. 
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2.3. Isıl Konfor ve Performans İlişkisi 
 
Yapılan çalışmalar iç ortam sıcaklığının sadece ısıl konfora değil iç hava kalitesi ve kullanıcıların 
performansı ile de direkt bağlantılı olduğunu göstermiştir. Isıl konforun sağlanamadığı ortamlarda 
çalışanların dikkatlerinin dağıldığı, işleri yerine ortam koşullarına konsantre oldukları ve bu durum 
nedeniyle performanslarında %2 ila %20 arasında düşüş oluşabileceği yapılan çalışmalarla 
belirlenmiştir [11].  
 
Seppänen ve Fisk (2005), tarafından yapılan çalışmada iç ortam sıcaklığı ve performans arasındaki 
ilişkiyi inceleyen birçok farklı çalışmanın sonuçları incelenmiştir. Bu çalışma maksimum performans 
için optimum iç ortam sıcaklığının 21°C ile 25°C arasında değişmesi gerektiğini göstermiştir [12]. 
 
Kosonen ve Tan tarafından yapılan çalışmada ise PMV ve performans kayıpları arasındaki ilişki 
gerçekleştirilen deneyler sonucunda oluşturulan formüllerle ifade edilmiştir. Bu yöntem ile performans 
kayıpları PMV değerinin bir fonksiyonu olarak hesaplanabilmektedir. Buna göre yazma ve düşünme 
aktivitelerindeki performanslarındaki kayıplarını hesaplamak için sırasıyla (1) ve (2) numaralı formüller 
kullanılabilmektedir [13].  
  

y=-60,543PMV6+198,41PMV5-183,75PMV4-8,1178PMV3+50,24PMV2+32,123PMV+4,8988  (1) 
 

y=1,5928PMV5-1,5526PMV4-10,401PMV3+19,226PMV2+13,389PMV+1,8763                   (2) 
 
 
 
 
3. OFİS BİNASININ TANITIMI 
 
Çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa kampüsünde yer alan ARI - 6 Teknokent binasındaki 
bir ofis içinde gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında inşa edilen bina 36 ofis, 1 adet konferans salonu, 
kafeterya, teknik ve idari bölümlerden oluşmakta olup 4.000m2 alana sahiptir. Şekil 2’de binanın 
kampüs içerisindeki konumu verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 2.Binanın konumu. 
 

Çalışma için seçilen ofis binanın kuzey cephesinde ve ikinci katta yer almaktadır. Şekil 3’de binanın 
bulunduğu konum ve kat planı görülmektedir. Toplamda 108m2 kapalı alana sahip olan ofisin 36m2’si 
toplantı odası olarak kullanılırken geriye kalan 72m2 ise açık ofis şeklinde kullanılmaktadır.  
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Şekil 3.Kat planı ve seçili ofisin yerleşimi. 
 
Bu çalışma kapsamında sadece açık ofis olarak kullanılan alan üzerinde kullanıcı etkileşimli dinamik 
kontrol metodu test edilmiştir.  
 
3.1. Bina Modelinin Oluşturulması 
 
Çalışmada incelenmek üzere seçilen bina Design Builder (v.4.6.0.015) programı kullanarak 
modellenmiştir, detaylı enerji ve ısıl konfor analizleri EnergyPlus 7.0 programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda binanın mimari, mekanik, elektrik projeleri ile yapı malzemesi bilgileri 
toplanmış ve bunlara uygun olarak model oluşturulmuştur. Binaya ait Design Builder modeli şekil 4’de 
verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. Design Builder ile oluşturulan bina modeli 
 

Ofisin kuzey cephesi tamamen camla kaplı olup açılabilen camlara sahiptir. Binada yer alan taze hava 
santralleri ile ofislere taze hava sağlanırken, VRV sistemi ile de iç ortam havası şartlandırılmaktadır. 
Her ofisin kendine ait termostatı bulunmakta ve termostat kontrolünün kullanıcılar tarafından 
yapılabilmektedir. Bunun yanında binada yer alan otomasyon sistemi ile de uzaktan kontrol 
mümkündür.  
 
Modelin gerçeğe uygunluğunu sağlamak adına, binada yer alan kartlı giriş sisteminden alınan kullanıcı 
giriş-çıkış bilgileri, ofis içerisinde yer alan ekipmanlar ve dış ortam iklim verileri modele entegre 
edilerek gerçek koşulların bilgisayar ortamında modellenmesi sağlanmıştır.  
 
 
 
 
4. İÇ ORTAM KONFOR KOŞULLARININ ANALİZİ 
 
4.1. Sıcaklık ve Nem Ölçümü 
 
İç ortam koşullarının gün içindeki dinamik değişimini takip edebilmek için HOBO UX100-003 
datalogger kullanılarak 10 dakikalık zaman aralıkları ile ölçümleme yapılmıştır. Tablo 2’de datalogger’a 
ait teknik detaylar verilmiştir [14]. 
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Tablo 2. Datalogger özellikleri. 
 

 Çalışma Aralığı Hata Payı 
Sıcaklık -20°C ile 70°C ±0,21°C 

Bağıl Nem %25 ile %80 ±%3,5 
 
Bu çalışma için gerçekleştirilen ölçümlerin Kış, Bahar ve Yaz dönemlerini kapsayacak şekilde 
mevsimsel olarak incelenmesine karar verilmiştir. Fakat bildiri içerisinde 14-29 Nisan tarihleri arasında 
yapılan uygulamalar incelenmiştir. Şekil 5’te “Gözlem Periyodu” olarak adlandırılan 14-20 Nisan 
tarihleri arasında bina ve kullanıcıların doğal davranışları gözlemlenirken kaydedilen sıcaklık ve nem 
değerleri verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 5. Sıcaklık ve nem ölçüm sonuçları. 
 

Bir sonraki hafta ise termostat değeri 24°C’de sabit tutularak kullanıcıların ofiste bulunduğu mesai 
saatlerindeki değişim incelenmiştir. “Oylama Periyodu” olarak adlandırılan bu zaman diliminde de 
sensor 10 dakika aralıkla sıcaklık ve nem ölçümü almaya devam etmiştir. Oylama periyoduna ait 
ölçüm sonuçları Şekil 6’da verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6.Sıcaklık ve nem ölçüm sonuçları. 
 
İki farklı periyot içerisinde gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarına ait istatistiksel değerler tablo 3’de 
verilmiştir. Buna göre gözlem periyodunda iç ortam sıcaklığı 22,8°C ile 26,9°C arasında değişirken, 
ortalama sıcaklık değeri 24,9°C ve standart sapma değeri (STS) 0,67 olarak belirlenmiştir. Oylama 
periyodu içerisinde de değerler bir önceki periyot ile benzer şekilde değişmektedir. Gözlem 
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periyodundaki bağıl nem değeri ise %29,1 ile %49,1 arasında değişirken, ortalama değer %36,7 ve 
standart sapma değeri (STS) 3,23 olarak hesaplanmıştır. Oylama periyodunda ise gözlemlenen 
minimum ve maksimum değerler sırasıyla %23,5 ve %41,5 olarak ölçülürken, ortalama değer %32,9 
STS ise 4,45 olarak hesaplanmıştır.  
 
Tablo 3. Ölçülen iç ortam koşullarının istatistiksel analizi. 

 
Ölçülen Veriler  Gözlem Periyodu Oylama Periyodu 

İç Ortam Sıcaklığı (°C) 

Minimum 22,8 22,7 
Maksimum 26,9 26,1 
Ortalama 24,9 24,3 

STS 0,67 0,85 

Bağıl Nem (%) 

Minimum 29,1 23,5 
Maksimum 49,1 41,5 
Ortalama 36,7 32,9 

STS 3,23 4,45 
 
4.2. Isıl Konfor Anketi 
 
Kullanıcıların bulundukları ortam ile ilgili sübjektif değerlendirmelerini almak için ASHRAE 55-2010’da 
yer alan anket uygulanmıştır. Ankette yer alan soruların kullanıcıların, bulundukları ortam ile ilgili genel 
memnuniyetlerini ve karşılaştıkları problemleri tespit etmek amacıyla sorulmuş sorulardan 
oluşmaktadır. Bunun yanında kullanıcıların fiziksel özellikleri (kilo ve boy) ile aktivite düzeyleri ve 
kıyafetlerinin ısıl dirençlerini belirlemek için de sorular sorulmuştur [7].  
 
Toplamda 8 kullanıcının katıldığı ankette 104 cevap toplanmıştır. Ankete katılan kullanıcıların 1’i kadın 
olmak üzere 7’si erkektir. Katılımcıların yaş aralığı 25 ile 29 arasındadır.  
 
Anket sonuçlarına göre katılımcıların %50’si bulundukları ortamın konforsuz olduğunu belirtmiştir. 
Şekilde 7’de görüldüğü gibi ısıl memnuniyetsizliğin nedenleri içinde %38 oranla en büyük pay 
termostat ayarının uygun yapılamaması nedeniyle ortama verilen çok sıcak ya da çok soğuk hava 
olarak belirlenmiştir.  
 

 
 

Şekil 7.Anket sonuçlarına göre memnuniyetsizlik nedenleri. 
 
4.3. Kullanıcı Geri Bildirimlerinin Toplanması 
 
Çalışma için hazırlanan bir web sitesi üzerinden kullanıcılara gerçek zamanlı olarak ısıl duyumları ile 
ilgili geribildirimlerini gönderebilecekleri bir ara yüz hazırlanmıştır. Şekil 8’de sitede yer alan oylama 
ekranı verilmiştir. Bu siteye kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapan katılımcılar anlık olarak ısıl konfor 
durumları ile ilgili olarak geri bildirim verebilmektedirler. Oylama Fanger’ın 7 noktalı ısıl duyum 
ölçeğine göre hazırlanmıştır. 
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Şekil 8. Oylama uygulamasının ara yüzü 
 

21-29 Nisan tarihleri arasındaki dört gün süresince gerçekleşen oylama sonucunda toplanan veriler 
şekil 9’da gösterilmektedir. Bu süre zarfında 8 kullanıcıdan 83 geri bildirim toplanmıştır.  
 

 
 

Şekil 9. Kullanıcılardan gelen oyların dağılımı 
 

Geri bildirimler incelendiğinde kullanıcıların %57’sinin konforsuz hissettiği belirlenmiştir. Oy 
dağılımlarının detayları Tablo 4’te verilmiştir. 
 

Tablo 4. Kullanıcılardan toplanan geribildirimlerinin dağılımı. 
 

Isıl Duyum Dağılım (%) Isıl Duyum Dağılım (%) 
Çok Soğuk %1,2 Biraz Sıcak %20,6 
Soğuk %4,8 Sıcak %8,4 
Biraz Soğuk %16,9 Çok Sıcak %4,8 
Normal %43,3   
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5. OPTİMİZASYON MODELİNİN UYGULANMASI 
 
21, 22, 27 ve 29 Nisan tarihleri arasında kullanıcılardan toplanan geribildirimler ile optimizasyon 
çalışması yapılmıştır. Bunun için öncelikle termostat sıcaklığı 24°C’ye ayarlanarak gün içinde değişen 
iç ortam koşullarına göre kullanıcı geribildirimleri anlık olarak toplanmıştır. Gelen oylara uygun olarak 
set değeri değiştirilerek dinamik optimizasyon yapılması amaçlanmıştır. Şekil 10’da ortam 
sıcaklıklarına karşılık kullanıcılardan gelen gerçek ortalama oy (AMV) değerleri görülmektedir. Isıl 
konfor sübjektif bir kavram olduğundan her bir kullanıcıdan gelen bildirimler farklılık göstermekte olup 
gün içinde sürekli değişen bir grafik oluşturmaktadır. 
 

 
 

Şekil 10. İç ortam sıcaklığı ile kullanıcılardan gelen gerçek ortalama oy değerlerinin karşılaştırılması. 
 
Şekil 11’de gelen bildirimler ile yeniden belirlenen set değerleri verilmiştir, kırmızı sütunlar optimum 
termostat set değerlerini gösterirken Siyah çizgi baz durumdaki 24°C’de sabit tutulan termostat 
değerini göstermektedir. Termostat değeri kullanıcı geri bildirimlerine göre 1°C aşağı ya da yukarı 
yönde değiştirilmiştir. 
 

 
 

Şekil 11. Optimizasyon senaryosuna göre belirlenen termostat sıcaklıkları. 
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6. ANALİZ SONUÇLARI 
 
Kullanıcı etkileşimli dinamik termostat set değeri optimizasyonu metodu seçilen bir ofiste 
uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları ısıl konfor, kullanıcı performansı ve enerji tüketimi olmak üzere üç 
ana başlık altında bina enerji simülasyon programı olan EnergyPlus kullanılarak incelenmiştir.  
 
Analiz sonuçlarına göre dinamik termostat kontrolü ile sabit tutulan termostat değerinin PMV 
üzerindeki etkisi incelendiğinde şekil 12’de de görülebileceği gibi genel bir iyileştirme sağlanmış ve 
ISO 7730’a göre iç ortam kalitesi A kategorisi limitleri olan ±0,2 aralığına çekilmiştir. 
 

 
 

Şekil 12. Saatlik PMV değerlerinin karşılaştırılması. 
 

Isıl konforun kullanıcıların düşünme ve yazma performansına olan etkisini incelemek için Kosonen ve 
Tan tarafından tanımlanan yöntem kullanılmıştır. Buna göre kullanıcıların düşünme aktivitesindeki 
performansı baz duruma göre artış gösterdiği Şekil 13 üzerinden görülebilmektedir. Kullanıcıların 
düşünme aktivitesindeki performans artışının oranı ise ortalama %4 olarak hesaplanmıştır. 

 

 
 

Şekil 13. Düşünme aktivitesindeki performans kayıplarının karşılaştırılması. 
 

Yazma aktivitesi için performans kayıpları incelendiğinde ise optimizasyon senaryosu ile bir iyileşme 
yaşandığı Şekil 14’de açıkça görülebilmektedir. Optimizasyon metodunun kullanıcıların yazma 
performansını ortalama %8 oranında arttırdığı belirlenmiştir. 
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Şekil 14. Yazma aktivitesindeki performans kayıplarının karşılaştırılması. 
 

Termostat ayarlarında yapılan değişikliğin mahalde yer alan VRV enerji tüketimine olan etkisi ısıtma 
ve soğutma tüketimi bazında Şekil 15’de görülebilmektedir. Kullanıcı etkileşimli dinamik kontrol sistemi 
ile optimize edilen set değerleri kullanıldığında toplam enerji tüketiminde %6,8 oranında artış 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 15. VRV Sistemi enerji tüketimlerinin karşılaştırılması. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Gün içinde değişen dış ortam koşulları, mahaldeki insan yoğunluğu, ekipmanların çalışması gibi birçok 
etken iç ortam koşullarının sürekli değişmesine neden olmaktadır. Tüm bu değişimler ise kişilerin ısıl 
duyumlarında ve dolayısı ile ortamın ısıl performansı üzerinde değişimlere neden olmaktadır.  
 
Bu çalışmanın amacı kullanıcı etkileşimli dinamik termostat kontrolü sağlayacak bir sistem oluşturarak 
kullanıcıların gün boyu değişen ihtiyaçlarına gerçek zamanlı olarak müdahale ederek kullanıcılara 
optimum iç ortam koşulları sağlayacak sistemlerin performanslarını incelemektir. Bunu yaparken de 
uygulamada en az cihaz ihtiyacı ile problemi çözebilecek bir kontrol sisteminin olmasına da dikkat 
edilmiştir. Bu amaçla incelenen sistemler içerisinde herhangi bir sensor gereksinimi duymayan sadece 
kullanıcılardan gelen anlık geribildirimler ile iklimlendirme sisteminin termostat ayarını optimize edecek 
bir metodun incelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi, Arı-6 
Teknokentinde yer alan bir ofis seçilmiş ve analizler bu ofis üzerinde gerçekleştirilmiştir.  
 
Çalışma sonucunda kullanıcı etkileşimli dinamik kontrol sistemi ile ısıl konforda iyileşme sağlanacağı 
görülmüştür. Optimizasyon senaryosu ile ISO 7730’da belirtilen üç ana iç ortam kalitesi kategorisinden 
A kategorisinin şartlarını sağlayabilecek bir ortam oluşturulabileceği belirlenmiştir. Isıl konforda yapılan 

 Isıl Konfor Sempozyumu 
 



  ____________________ 1164 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

iyileştirme ile performans arasındaki ilişki de incelenmiş ve kullanıcıların düşünme aktivitelerindeki 
performansında %4, yazma aktivitelerindeki performanslarında ise %8 iyileşme sağlanabileceği tespit 
edilmiştir. Termostat kontrolü ısıl konfor ve performansın yanında enerji tüketimine de direkt etki eden 
bir parametredir. Bu kapsamda kontrol senaryosunun mahalde yer alan VRV sisteminin enerji 
tüketimini nasıl etkileyeceği de incelenmiş ve enerji tüketiminde %6,8’lik artış meydana geleceği 
hesaplanmıştır. 
 
Kullanıcı etkileşimli dinamik kontrol sistemleri ile daha konforlu ve sağlıklı ortamlar oluşturulabileceği 
ve gün boyunca bu durumun korunabileceği belirlenmiştir. Böylece çalışanların daha memnun ve 
yüksek performansta çalışabileceği alanlar oluşturulabilir. Bu sistemin özellikle birden fazla 
kullanıcının paylaştığı açık plan ofis gibi mahallerde kullanılmasının kullanıcılar üzerinde önemli bir 
etki yaratacağı belirlenmiştir.  
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ÖZET 
 
İklimlendirme sistemleri ve bu sistemlerde enerjiyi etkin kullanabilmek son yıllarda en çok tartışılan 
konuların başında gelse de, kullanılan iklimlendirme sistemlerinin asıl amacı olan ortamda bulunan 
insanlara kabul edilebilir seviyede, konforlu bir ortam sunmak da mühendislik alanındaki önemini 
korumaktadır. Bu çalışmanın amacı, ısıl konfor parametrelerini de göz önünde bulundurarak, bir 
binanın ısıl konfor durumunu dinamik simülasyon modeli ile inceleyip, hesaplamak; ve sonrasında 
geliştirilen tasarım ve işletme stratejileriyle var olan konforu optimize etmeye çalışmaktır. Sunulan bu 
çalışmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yer alan çok amaçlı bir binanın dinamik simülasyon ile 
yıllık ısıl konfor analizi yapılmış, mevcut ısıl konfor binanın değişik bölümleri için analiz edilerek 
sonuçlarıyla ortaya konulmuştur. Ölçümlerle desteklenen bu mevcut durum baz alınarak, çeşitli 
tasarım ve işletme stratejileri geliştirilmiş ve bu stratejilerin ısıl konfora olan etkileri irdelenmiştir. 
Çalışma, özellikle okul binaları gibi iç ortam kalitesinin önemli olduğu ve günün belli saatlerinde 
kullanılan binaların konfor şartlarını ve iç ısıl ortam optimizasyonunun önemini örnek bir bina 
üzerinden ortaya koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Isıl konfor, Isıl simülasyon, Tasarım ve işletme stratejileri, İç ortam kalitesi, Okul.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Although energy efficiency in air-conditioning systems is one of the most discussed topics recently, it 
should be noted that providing a satisfactory and comfortable environment for inhabitants is another 
significant issue to be considered. The aim of this study is to investigate and evaluate present thermal 
comfort scale of a building with a dynamic simulation tool by considering thermal comfort parameters; 
and to improve thermal comfort conditions by setting new operational and design strategies. In the 
research, dynamic simulation of a multi-functional building located at Istanbul Technical University is 
carried out and analyzed for different zones of the existing comfort conditions. Based on the existing 
conditions which are supported by measurements, a set of design and operational strategies have 
been developed and the effects of these strategies on thermal comfort have been examined. The 
study reveals the significance of indoor environmental quality in such school buildings, which is used 
at a certain time period of a day and indoor quality is notably important, through a case study building. 
 
Key Words: Thermal comfort, Thermal simulation, Design and operational strategies, Indoor 
environmental quality, School building. 
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1. GİRİŞ 
 
Gün geçtikçe artan enerji tüketimi, yeni teknolojilerin gelişimi ve enerji verimliliği ile ilgili pek çok 
çalışmayı da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla iklimlendirme sistemleri ve bu sistemlerde enerjiyi 
verimli kullanabilmek mühendislik alanında önemli bir yer tutmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki, 
iklimlendirme sistemlerinin temel hedefi, ısıtma, soğutma ve hava şartlandırma vasıtası ile 
kullanıcıların kabul edilebilir ve konforlu bir ortama sahip olmasını sağlamaktır [1]. Yaşamının büyük 
bir kısmını iç ortamlarda geçiren insanoğlu, bulunduğu ortam ile sürekli bir iletişim hali içerisindedir. 
Dolayısı ile üretkenlik, sağlık, yaşam kalitesi ile iç ortam kalitesi arasında önemli bir bağ vardır [2 – 4]. 
Araştırmalara göre ısıl konforun sağlandığı ortamlarda kişilerin algı ve iş yapma performansı en üst 
seviyeye ulaşmaktadır [4].  
 
Isıl konfor, kişinin bulunduğu ortamda hissettiğini ısıl tatmin ve rahatlık olarak tanımlanmaktadır [5, 6]. 
İnsan vücudu çevresiyle, ısı üretimi, ısı iletimi ve kütle transferi olmak üzere üç farklı mekanizma 
vasıtası ile etkileşim halindedir. Bu etkileşimi modelleyebilmek uzun yıllardır araştırmacıların odak 
noktası olmuştur. Deri sıcaklığının 34°C’nin altına düştüğü ya da 37°C’nin üzerine çıktığı durumlarda, 
deri altındaki reseptörler tarafından beyine impuls gönderilerek vücuttaki ısıl dengenin korunması 
sağlanır. Herhangi bir impulsun oluşmadığı durumlarda ise ısıl dengenin oluştuğu ve dolayısıyla “ısıl 
tarafsızlık” ile beraber konforun sağlandığı ortaya konulmuştur [7]. Isıl dengeye dayalı bu konfor 
modeli derinlemesine ilk defa P.O Fanger tarafından incelenmiş olup, daha sonra da kendi ismiyle 
“Fanger Isıl Konfor Modeli” olarak anılmıştır. Fanger modeli bu çalışmada da yer verileceği üzere ısıl 
denge üzerine kurulmuştur. 
 
Bu çalışmada bir okul binasının ısıl konfor durumu yapılan ölçüm sonuçları ve dinamik simülasyon 
kullanılarak Fanger matematiksel modeli ile çözümlenmiştir. Binanın mevcut konfor durumu ortaya 
konularak çeşitli tasarım ve işletme stratejileri geliştirilmiş ve bu stratejilerin ısıl konfora olan etkileri 
irdelenmiştir. Çalışma, özellikle okul binaları gibi iç ortam kalitesinin önemli olduğu ve günün belli 
saatlerinde kullanılan binaların konfor şartlarını ve iç ısıl ortam optimizasyonunun önemini örnek bir 
bina üzerinden ortaya koymaktadır. 
 
 
 
 
2. FANGER ISIL KONFOR MODELİ 
 
Literatürde ısıl konfor analizleri Fanger ve Two-node modelleri olmak üzere iki başlık altında 
toplanmıştır. Bunlardan “Two-node” modellemesi süreksiz rejimi temel alırken, Fanger ısıl konfor 
modeli ise sürekli rejimde enerji modellemesini temel olarak alır. Isıl konfor denildiğinde ABD ve 
Avrupa’da oldukça yaygın bir şekilde kullanılan ASHRAE 55 ve ISO 7300 standartları da Fanger’in 
insan bedeninin ısıl dengesine dayanan bu konfor modelini referans alır. Fanger’in oluşturmuş olduğu 
ısıl konfor metodolojisi kullanılarak, bir hacimdeki bireylerin ısıl konfor seviyesini tespit edebilmek 
mümkündür. Isıl konforun tayini için ortamın fiziksel durumuyla beraber, kişilere bağlı faktörlerin de 
değerlendirildiği ısıl duyarlılık ölçeği, PMV (Predicted Mean Vote) ve tahmini konforsuzluk yüzdesi 
PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) indeksleri geliştirilmiştir. 
 
PMV ve PPD’ye dayanan bu model günümüzde en yaygın kullanılan ısıl konfor değerlendirme 
metodudur. PMV ve PPD indeksi, dolayısıyla ısıl duyum, çeşitli parametrelere dayanmaktadır. Bunlar; 
 

• Ortalama iç sıcaklık 
• Ortalama iç bağıl nem 
• Ortalama bağıl hava hızı 
• Ortalama yüzey sıcaklığı 
• Aktivite seviyesi ve tipi 
• Giysilerin ısıl değeri 

 
olarak verilmiştir [8]. Modelde yukarıdaki değişkenler göz önünde bulundurularak insan bedeninin 
çevresi ile enerji dengesi ile ilgili aşağıdaki bağıntı geliştirilmiştir. 
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S = H - Ed ± Res ± C ± K ± R         (W/m2)                   (1) 
Burada S, insan bedeninin ısıl yükü; H, metabolik ısı üretimini, Ed, deriden ter yoluyla kaybedilen 
enerji miktarını; Res, solunum yoluyla ısı değişimini, C, taşınım yoluyla olan ısı değişimini; K, iletim 
yoluyla olan ısı değişimini ve R, ışınım yoluyla olan ısı değişimini ifade etmektedir. 
 
Bu terimlerin hesaplanmasındaki ana denklemler aşağıdaki Tablo 1’de özetlenmiştir. 
 
Tablo 1. Fanger modelindeki ana denklem ve parametreler [8]. 
 
Açıklama Denklem  

H – Metabolik iç ısı üretimi H = M - W (2) 

Ed  – Terleme yoluyla ısı kaybı Ed = λ . m . ADu . (Ps- Pa) (3) 

Res – Solunum yoluyla ısı değişimi Res = V . [ (Wex – Wa) . λ + Cp . (tex – ta) ] (4) 

C   – Taşınım yoluyla ısı değişimi C = hc . ADu . fcl . (tcl – ta) (5) 

K   – İletim yoluyla ısı değişimi K = Icl . ADu . (ts – tcl) (6) 

R   – Işınım yoluyla ısı değişimi R = Aeff . ε . σ . [(tcl + 273)4 – (tmrt + 273)4] (7) 

 
Denklem (2)’de verilen, insan bedenindeki iç ısı üretimi (H); metabolik hız (M) ve dış mekanik güç (W) 
terimlerinin farkıyla bulunur. Metabolik hız ve mekanik güç, kişiden kişiye ve yapılan aktivite türüne 
göre değişmektedir. Bu değerler deneysel çalışmalar sonucunda bulunmuş ve hem Fanger tarafından 
hem de ASHRAE 55, EN ISO 8996 standartları kapsamında tablolar halinde sunulmuştur [6, 8]. 
 
Terleme yoluyla ısı kaybı, insanın deri yüzeyindeki suyun ya da terin buharlaşması sonucunda 
gerçekleşir, dolayısıyla kütle transferi söz konusudur. Buradaki enerji bağıntısında (3), terleme yoluyla 
ısı kaybı (Ed), suyun buharlaşma ısısı (λ), derinin geçirgenlik değeri (m), ortalama yüzey alanı (ADu) ve 
deri sıcaklığındaki (Ps) ve ortam sıcaklığındaki (Pa) buhar basıncının farkının çarpılması yoluyla 
hesaplanır. Burada Ps mevcut deri sıcaklığının (Ts) bir fonksiyonudur ve buna bağlı olarak hesaplanır. 
Ortalama yüzey alanı ise, DuBois tarafından geliştirilen ve kişilerin boy ve kilo özelliklerine bağlı olarak 
hesaplanabilen bir parametredir [9].  
 
Solunum, bağıntı (3)’de belirtildiği üzere yoluyla ısı değişimi iki yolla olur; gizli ve duyulur ısı kaybı. 
Duyulur ısı kaybı, solunumla alınan hava miktarı (V), sabit basınçta kuru havanın özgül ısısı (Cp) ve 
dışarı verilen havanın sıcaklığı (tex) ve solunan havanın sıcaklığı (ta) farkı ile hesaplanır. Gizli ısı 
kaybında ise kütle transferi mevcuttur ve, hava miktarı, suyun buharlaşma ısısı (λ), dışarı verilen 
havanın nem oranı (Wex) ve solunan havanın nem oranı (Wa) farkı ile hesaplanır. 
 
Denklem (5)’te verilen taşınım yoluyla ısı değişimi (C), ısı taşınım katsayısı (hc), ortalama yüzey alanı 
(Adu), giyinilerek kapatılan alan oranı (fcl), giysi yüzey sıcaklığı (tcl) ve ortam sıcaklığının bir 
fonksiyonudur. Bu denklemdeki taşınım katsayısı, ortamdaki ortalama hava hızına bağlı olarak ifade 
edilebilir. Bir diğer ısı değişimi yolu olan iletimde, kıyafetin ısıl direncine bağlı bir parametre olan Icl söz 
konusudur. Denklem (6)’daki bu değer giyinilen kıyafetin çeşidi, türü ve kalınlığına göre farklı değerler 
almaktadır. Bu değerler deneysel metotlarla hesaplanmış olup çeşitli kaynaklarda tablolar halinde 
verilmektedir [5,6]. 
 
Son olarak ışınımla ısı transferi denklem (7)’de gösterilmiştir. Burada vücudun ortalama efektif ışınım 
alanı (Aeff), giyinik bedenin ışınım yayıcılığı (ε), Stefan-Boltzmann sabiti (σ), giysi yüzey sıcaklığı (tcl) 
ve ortalama yüzey sıcaklığı (tmrt) yer alır. 
 
Tüm yukarıda verilen bileşenler kullanılarak bir insanın net ısıl yükü (L) denklem (8) ile tayin edilebilir; 
 
L = H – fcl . hc . (Tcl – Ta) - fcl . hr . (Tcl – Tmrt) – 156 (Ws – Wa) – 0,42 ( H – 18,43)   
      (8) 
– 0,00077 M . (93,2 – Ta) – 2,78 . M. (0,0365 – Wa)      
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Denklem (8)’de verilen bağıntıyı deneysel yöntemler ve kullanıcı anketleriyle bir araya getiren Fanger, 
ısıl duyarlılık ölçeği, PMV’yi hesaplayabilen ana denklemini, denklem (9) da verildiği gibi elde etmiştir. 
PMV = [ (0,303 . e(-0,036. H)) +0,028 ] . L             (9) 
 
Isıl duyarlılık ölçeği olan PMV, en soğuktan en sıcağa doğru -3 ile +3 arasında değişmekte ve Tablo 
2’de verildiği üzere yedi nokta içermektedir. 
 
Tablo 2. ASHRAE, Fanger ısıl duyum (PMV) ölçeği [5]. 
 

PMV Değeri Isıl Duyum 

3 Aşırı Sıcak 
2 Sıcak 
1 Ilık 
0 Normal 
-1 Serin 
-2 Soğuk 
-3 Aşırı Soğuk 

 
Tablo 2’den görülebileceği gibi, ideal olan PMV değerinde “0” değerini sağlayabilmektir. Yani, PMV’de 
0 değerine ne kadar yaklaşılırsa, ısıl eşitlik sağlanacak ve kişilerin ortamdan olan ısıl memnuniyeti o 
kadar artacaktır. En yaygın kullanılan iç ortam kalitesi standartları ISO 7730 ve ASHRAE 55, PMV 
değerlerinin ±0,5 aralığında olmasının kullanıcılar için en uygunu olduğunu belirtmektedir [5,6]. 
 
Isıl duyarlılık ölçeğinin yanı sıra, buna bağlı olarak ortamdaki tahmini memnuniyetsiz kişi sayısını 
veren (PPD) de aşağıdaki denklem ile hesaplanabilir. 
 
PPD = 100 – 95 e(-0,03353 PMV^4 * 0,2179 PMV^2)           (10) 
 
 
 
 
3. BİR OKUL BİNASINDA ISIL KONFOR MODELLENMESİ 
 
3.1. Merkezi Derslik 
 
Bu bölümde yukarıda hesaplama metodolojisi verilen ısıl konfor hesaplarının değerlendirilmesi 
verilmiştir. Isıl konforu hesaplayabilmek ve örnek bir model üzerinde çalışabilmek için İstanbul Teknik 
Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesinde yer alan Merkezi Derslik Binası (MED) seçilmiştir. MED, içerisinde 
amfi tipi sınıflar, seminer odaları, akademisyen ofisleri, bilgisayar laboratuvarları, kafeteryalar gibi pek 
çok farklı kullanıma sahip alanı sunan bir yapıdır.  
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Şekil 1. Merkezi Derslik Binasının konumu. 

Bir giriş katı, iki normal kat ve iki asma kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşan binanın yerleşkedeki 
konumu ve yerleşimi Şekil 1’de verilmiştir. Yapı, Kuzeybatı-Güneydoğu istikametinde 
konumlandırılmış ve herhangi bir binaya bitişik olmadan müstakil bir biçimde yer almaktadır. Binada 
128 değişik oda bulunmakta, bunlardan 16’sını kuzeyde yer alan amfi tipi sınıflar oluşturmaktadır. Amfi 
tipi sınıfların kat yüksekliği iki kat yüksekliğine (yaklaşık 8.1 m.) ulaşmaktadır. Güney cephede ise, 
akademisyen ofisleri ve seminer odaları mevcuttur. Bu odalar tek kat yüksekliğinde olup, kat 
yükseklikleri 3.6 metredir ve güney cephede boydan boya giydirme cam cephe elemanıyla 
kaplanmıştır. Giydirme elemanının dışında kullanıcı kontrolüne bağlı olarak hareket edebilen 
gölgelendirme elemanı yer almaktadır. Bu gölgeleme elemanı ve güney cephe, Şekil 2’de 
gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Güney (ofis ve seminer odaları) cephesi ve hareketli gölgelendirme elemanı. 
 
Mevcut binanın iklimlendirme ihtiyacı için binada çeşitli sistemler yer almaktadır. Isıtma, doğalgaz 
kazanı ile beslenen Fan-Coil üniteleri (FCU) ve değişken soğutucu akışkan debili iklimlendirme 
cihazları (VRF) ile sağlanmaktadır. Soğutma içinse, binada Fan-Coil üniteleri için mevcut bir soğutucu 
çiller ünitesi bulunmamakla birlikte soğutma yalnızca VRF yardımı ile yapılmaktadır. MED’in 
havalandırması kat aralarında bulunan mekanik odalardaki havalandırma kutusu (plenum) aracılığı ile 
gerçekleştirilmektedir. Buradaki sistemde de yalnızca doğalgaz kazanına bağlı ısıtıcı serpantinler 
bulunmakta, ancak taze hava soğutma için herhangi bir serpantin bulunmamaktadır. 
 
3.2.  Isıl Konfor Ölçümü ve Hesaplamalar 
 
3.2.1. Simülasyon modeli ve doğrulanması 
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Merkezi Dersliğin mevcut iç ortam koşullarının değerlendirilebilmesi için, önceki kısımlarda verilen 
hesaplama metodolojisi ve binanın termofiziksel özellikleri önem taşımaktadır. Binayı ısıl konfor 
açısından inceleyebilmek için binadaki kuzey en üst kısımda yer alan AMFİ 12’de 15 – 21 Şubat 2016 
tarihleri arasında 1 hafta süreyle aralıksız sıcaklık ve nem ölçümü gerçekleştirilmiştir. Ölçüm cihazının 
özellikleri ve hata aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 
Tablo 3. Ölçüm cihazının özellikleri ve hata aralıkları [10]. 
  

Özellik  Kullanım aralığı Hata aralığı 

Sıcaklık -40÷70 °C ±1,0 (-10÷40°C) 
±2,0 (diğer tüm aralıklarda) 

Nem %0÷100 Bağıl Nem (BN) 
±3%BN (%40÷60) 
±3,5%BN (%20÷40 & 40÷80) 
±5%BN (%0÷20 & 80÷100) 

 
Ölçüm cihazı, insan etkileşimi ve hava akımından etkilenmemesi amacıyla uygun konum ve pozisyona 
yerleştirilmiş ve bir hafta süreyle ölçümler yapılmıştır. Şartlandırılan ortamın ölçülen sıcaklık ve nem 
değerleri Şekil 3’te gösterilmiştir. 
 

 
(a)                                                                               (b) 

 
Şekil 3. Ölçüm alanının sıcaklık(a) ve bağıl nem(b) değerleri. 

 
Yukarıdaki ölçüm sonuçlarının da ışığında binanın tamamının saatlik ısıl konfor hesaplamasını 
yapabilmek için dinamik ısıl analiz yöntemlerine başvurulmuştur. Simülasyon araçları binaların mimari, 
mekanik ve yapı açılarından denetlenmesi açısından önemli programlardır ve günümüzde kullanımları 
gitgide yaygınlaşmaktadır. Bu programlar, binanın geometrisi, konumlandırılması, iklim koşulları, iç 
yükleri, mekanik sistemleri, işletme stratejilerinin de dâhil olduğu parametreleri referans alarak verilen 
binanın enerji ve ısıl çözümlemesini gerçekleştirebilmektedir [11, 12]. Bu çalışmada da ısıl 
çözümlemedeki üstün özellikleri sebebiyle, EnergyPlus motorunu kullanan DesignBuilder programı 
kullanılmış ve binanın modellemesi gerçekleştirilmiştir. Binanın oluşturulan modeli Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4. Binanın oluşturulan DesignBuilder modeli. 
 
Modelde gerçekleştirilen analiz ve hesaplamalar, daha önce yapılmış olan ölçüm sonuçlarıyla aynı 
gün ve iklim verileri kullanılarak gerçekleştirilmiş ve dolayısı ile modelin doğrulanması sağlanmıştır. 
Model analizinin ve ölçüm sonuçlarının karşılaştırmalı grafiği Şekil 5’te sunulmuştur. 
 
 

 
(a)                                                                           (b) 

 
Şekil 5. Simülasyon modelinin doğrulanması (a) Sıcaklık (b) Bağıl nem. 

 
Şekil 5(a)’da gösterilen grafikten de görülebileceği gibi, simülasyon ve ölçüm arasındaki sıcaklık farkı, 
cihazın hata payı olan 1°C’yi neredeyse hiç geçmemektedir. Toplam 160 saatlik ölçümde, sıcaklık için 
hata payı %3 gibi düşük bir rakama tekabül etmekte ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer 
almaktadır. Şekil 5(b)’de ise bağıl nem sonuçları verilmiştir. Sınıfta bağıl nem fazla değişmemekte, 
ancak %40-50 aralığında bulunmaktadır. Bu aralıkta ölçüm ekipmanının hata payı %3,5’tur ve toplam 
ölçüm saati boyunca sapma %3 olarak hesaplanmıştır. Bu sapma özellikle ilk ölçüm saatlerinde 
gerçekleşen ölçümlerden kaynaklı olmakla beraber, sınıfın doluluk oranının ilk günlerde normalden 
yüksek seviyede olması ve yağmur vb. gibi iklim koşulları bu sapmada etkili olmaktadır.  
 
3.2.1. Mevcut ısıl konforun hesaplanması 
 
Doğrulanmış simülasyon modelindeki ve ölçümden alınan saatlik veriler kullanılarak mevcut binadaki 
değişik zon gruplarının ısıl konforu daha önce tanıtılan Fanger Isıl Konfor Modeline göre 
hesaplanmıştır. Bu grupların aylık ortalama PMV değerleri Şekil 6’da verilmiştir. Doluluk oranları 
gerçek duruma göre hesaplanmış olup bu hesaplamalarda binanın yalnızca kullanımda olduğu zaman 
aralıkları hesaba katılmıştır. Dolayısıyla, amfiler ve sınıflar için yaz aylarında öğrenci olmadığından 
ötürü herhangi bir değer elde edilmemiştir. 
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Şekil 6. Değişik zon gruplarının aylık PMV ortalama değerleri. 
 
MED, ortak alanların dışında 3 farklı ısıtılıp soğutulan hacimden meydana gelmektedir: kuzey cephede 
yer alan amfiler, güney cephede yer alan seminer sınıfları ve ofisler. Bu üç zon grubunun PMV ısıl 
konfor indeksi incelendiğinde özellikle kuzey cephedeki amfi tipi sınıfların oldukça soğuk hissettirdiği 
ve zaman zaman ısıl konforsuzlukların meydana geldiği görülmüştür. Bunlara temel sebep olarak, 
kuzey cephedeki amfilerin güneş ışığı almaması ve amfilerin yalnızca 07.00-17.00 arasında 
ısıtılıp/soğutulması dolayısıyla binada ısıtmayan süreçte ısıl yığılmaların oluşması ve sabah 
saatlerinde ısıl konforun oldukça düşük olması gösterilebilir. Güney cephedeki zonlarda ise, boydan 
boya cam olması ve taze hava santralinde soğutucu serpantinin olmaması yaz aylarında sıcaklıkların 
artmasına sebep olup, konforun azalmasına yol açmıştır 
 
Tüm bunlar göz önünde bulundurularak farklı işletme ve tasarım stratejileri geliştirilmiş, hem bu 
stratejilerin konfora olan etkisi gözlenmiş; hem de binada daha önce bahsi geçen “ısıl tarafsızlığa” 
ulaşmaya çalışılmıştır. Bu stratejiler; 
 

• Taze hava santralinin optimizasyonu 
• Gölgeleme elemanının konumlandırılmasının tayini 
• Sıcaklık ayar (set-point) optimizasyonu 
• Ön/Isıtma Soğutma 
• Kıyafetlerin ortamdaki konfora aylık etkisinin incelenmesi 

 
olarak belirlenmiştir. Taze hava santralinin optimizasyonu ve gölgeleme elemanı konumlandırma 
stratejileri, özellikle güney cephede yer alan ofisler ve seminer odaları için geliştirilmişken; sıcaklık 
ayar (set-point) optimizasyonu, ön ısıtma/soğutma stratejileri kuzey cephede yer alan ve ısıl hissin 
“soğuk” olarak ortaya konduğu amfi tipi sınıfların konfora ulaşabilmesi amacı ile oluşturulmuştur. 
Kıyafetlerin etkisi ise bina genelinde incelenecektir. 
 
3.2.2. Taze hava santralinin optimizasyonu 
 
Önceki kısımlarda belirtildiği üzere, binanın mevcut taze hava santralinde yalnızca ısıtıcı serpantin 
bulunmakta ve ortak hol ve koridorlardaki taze hava santrali yalnızca saat 17.00’ye kadar 
çalıştırılmaktadır. Bu durum özellikle, güney cephede kat yüksekliği boyunca cam alanı içeren ve 
çoğunlukla saat 17.00’den sonra da kullanımda olan ofis ve seminer oda grupları için yaz aylarında 
konforsuzluk oluşturmaktadır. Taze hava santralinin optimizasyonu, sisteme soğutucu serpantinin 
eklenmesi ve kullanıcı bulunması halinde ortak alanlara şartlandırılan taze havanın verilmesi ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu senaryonun sonuçları güney ofis ve seminer odalarında Şekil 7’deki gibi 
hesaplanmıştır ve mevcut durumla karşılaştırması sağlanmıştır. 
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Şekil 7. Havalandırma santrali optimizasyonunun seminer ve ofislerdeki etkisi. 
 
Şekillerden de görüleceği üzere, havalandırma santraline yapılan müdahale özellikle soğutma gün 
sayısına dahil olan yaz ayları içerisinde önemli bir etki sağlamış ve PMV istenilen aralık olan ±0,5 
aralığına yaklaşmıştır. 
 
3.2.2. Gölgelendirme elemanının konumlandırılmasının tayini 
 
Daha önce belirtildiği üzere, binanın güney cephesinde hareketli bir gölgelendirme elemanı 
bulunmaktadır. Bu stratejide, gölgeleme elemanının konumlandırılmasının konfor üzerine etkisi ve 
optimum açık ve kapalı olma ay aralığı bu cephede yer alan bir ofis ve seminer odasında değişik 
tarihler için incelenmiştir. Sonuçlar Şekil 8’de verildiği gibidir. 
 

 
 

Şekil 8. Gölgelendirme elemanının konumlandırılmasının tayininin seminer ve ofislerdeki etkisi. 
 
Binanın mevcut kullanım halinde gölgeleme elemanı Mart sonuna kadar kapalı tutulmakta daha sonra 
açılmaktadır. Ancak ısıl konfor analizi göstermiştir ki, Nisan ayı içerisinde ofis ve seminer odalarında 
PMV eksi değer almakta yani “biraz soğuk” hissiyatı yaşatmaktadır. Bu dikkate alındığında, 
gölgelendirme elemanının Nisan ayı boyunca da açık olarak tutulması, bu hacimlerdeki konforun 
artması anlamına gelmektedir. 
 
3.2.3. Sıcaklık ayar (set-point) noktasının optimizasyonu 
 
MED’in mevcut durumunda sıcaklık ayarı, TS EN 15251 Standardı da göz önünde bulundurularak 
ısıtma dönemi için 22°C, soğutma dönemi içinse 24°C olarak belirlenmiştir [13]. Binanın sıcaklık ayarı 
standartlara dayalı yapılmış olsa da, her hacim için aynı değerin belirlenmesi ısıl konforsuzluğu da 
beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada yapılan analizin açıkça ortaya koyduğu gibi, kuzey cephede 
bulunan ve neredeyse hiç direkt güneş ışığı almayan yüksek hacme sahip amfi gruplarında ısıl duyum 
oldukça soğuk olarak hissedilmektedir. Bu nedenle, ısıtma için 23 ve 24°C olmak üzere iki farklı 
sıcaklık ayar noktası stratejisi geliştirilmiş ve mevcut durumla kıyaslanmıştır. Bu stratejilerin 
kıyaslanması aşağıdaki Şekil 9’da verilmiştir. 
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Şekil 9. Sıcaklık ayar noktası optimizasyonunun kuzey amfilerdeki etkisi. 
 

Şekil 9’daki sonuçlardan görülebileceği üzere, özellikle kış ayarlarında seçilen sıcaklık değerini 
artırmak amfilerdeki ısıl konforun artırılması için oldukça efektif bir yöntemdir ve amfilerin istenilen ısıl 
duyum aralığına gelebilmesinde katkısı olmuştur. Ancak yine de tek başına yeterli bir çözüm 
olmamakla beraber, bir sonraki işletme stratejisi olan ön ısıtmayla birlikte çözüm olarak sunulmuştur. 
 
 
 
 
3.2.4. Ön ısıtma 
 
MED’in mevcut durumunda ısıtma sistemleri sabah 7.00’de çalıştırılmaktadır. Bu durum özellikle 
geceleri ısıl yığılmaların meydana gelmesine sebep olmakta ve kışın derslerin başladığı saat olan 
8.30’ta büyük konforsuzluklara yol açmaktadır. Saatlik analizler göstermiştir ki, amfilerdeki sıcaklık kış 
aylarında geceleri özellikle 5-10°C seviyesine kadar düşmekte ve sistem çalıştırıldığından itibaren 
geçecek 1,5 saatlik zaman bu sıcaklığı istenilen seviyeye çekebilmekte yeterli olmamaktadır. Bunu 
önleyebilmek amacıyla, duyumun soğuk olduğu kuzey amfileri için 1 saat önce, ön ısıtma öngörülmüş 
ve sonuçları Şekil 10’da verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 10. Ön ısıtmanın kuzey amfilerdeki etkisi. 
 
Sonuçların da gösterdiği üzere, saat 6.00’da planlanacak 1 saatlik ön ısıtma süreci amfilerin kış 
ayındaki yol açtığı konforsuzluklara pozitif yönde bir etki yapacak ve oda koşullarını kullanıcılar 
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açısından daha iyi bir konuma taşıyacaktır. Bu senaryoyla birlikte, bir ısıtma derecesinin artırılması ise 
amfilerdeki ısıl duyumun -0,5 ve +0,5 aralığına taşınmasında rol oynayacaktır. 
 
3.2.5. Kıyafetlerin ortamdaki konfora aylık etkisinin incelenmesi 
 
Fanger Isıl Konfor modelinde de detaylıca incelendiği üzere, kıyafet ve kıyafetin sağladığı yalıtım 
oranı, ısıl konforu etkileyen önemli parametrelerden biridir. Mevcut modelde, simülasyon programı bu 
yalıtım değerlerini Ekim ve Mart ayları arasında 1 clo, Nisan ve Eylül ayları arasında ise yaz koşulu 
olarak 0,5 clo olarak varsaymaktadır. Bu değerler ASHRAE 55 ve ISO 7730 tarafından önerilen ısıtma 
ve soğutma günleri için geçerli kabul edilebilecek kıyafet yalıtımı değerleridir. Ancak, özellikle mevsim 
geçiş ayları olan Nisan ve Ekim aylarında bu durum ani iniş çıkışlara ve dolayısıyla ısıl 
konforsuzluklara yol açmaktadır. Buna bir çözüm getirebilmek için, 0,5 ve 1 clo değerleri ile tüm 
binanın ortalama PMV değerleri için bir analiz yapılmış ve sonuçları Şekil 11’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 11. Kıyafetlerin ortamdaki konfora aylık etkisinin incelenmesi. 

Bu analizde referans aralığı olarak standartlarda verilen ±0,5 aralığı alınmış ve buna göre yaz 
kıyafetleri olarak verilebilecek 0,5 clo aralığının mevcuttaki “Nisan – Ekim” aylarının aksine “Mayıs – 
Ekim” Ayları arasında olmasının daha konforlu olacağı ortaya konmuştur. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada Fanger’in temellerini attığı insan vücudunun çevresiyle olan etkileşimini inceleyen ısıl 
konfor modeli detaylıca incelenmiş ve örnek bir okul binası üzerinde ölçüm ve dinamik simülasyon 
yönetimi ile mevcut konfor şartları hesaplanmıştır. Mevcut konfor şartları, binanın en çok kullanılan 
alanları olan üç farklı kategoride ortaya konulmuştur; kuzey amfiler, güney seminer sınıfları ve güney 
ofisleri. Mevcut analizler göstermiştir ki, kuzeyde konumlandırılmış 8,1 metre tavan yüksekliğindeki 
amfi sınıfları, binanın özellikle kış aylarında en konforsuz bölümleridir. Yıllık dağılımda, ±0,5 aralığında 
tutulması tavsiye edilen ısıl duyum PMV değerleri, amfilerde 0,04 ve -1,55 aralığında seyretmektedir. 
Buna sebep olan bir diğer neden ise bu amfilerin yalnızca 07.00 – 17.00 saatleri arası 
ısıtılıp/soğutulması ve dolayısıyla ısıtılmayan bu büyük hacimli odalarda uzun süreçte ısıl yığılmaların 
oluşmasıdır. Bu durum, özellikle sabahın ilk saatlerinde öğrencilerin üşümesine ve büyük bir 
konforsuzluğa yol açmaktadır.  
 
Bir diğer yandan, güney cephede konumlanmış ofis ve seminer odalarda ise boydan boya cam yapısı 
ve taze hava santralinde soğutucu serpantinin olmayışı yaz aylarında bu odalarda sıcaklıkların artışına 
sebep olup konfor aralığının dışına çıkmasına neden olmuştur. Tüm bunlar göz önünde 
bulundurularak, amfilerde: sıcaklık ayarının 24°C’ye çekilmesi ve ön ısıtma; ofis ve seminer odalarında 
gölgeleme elemanı ve taze hava santrali optimizasyonu; bina genelinde ise kıyafet düzeyinin toplam 
konfora etkisinin incelenmesi senaryoları geliştirilmiştir. Tüm bu senaryoların hepsinin sağlandığı 
toplam senaryonun sonuçları bina geneli için Şekil 12’de sunulmuştur. 
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Şekil 12. Tüm senaryoların bina genelinde mevcut ısıl konfora etkisinin incelenmesi. 
 

Şekil 12’de de verildiği üzere bu çalışmada irdelenen senaryoların uygulanması, binanın ortalama 
aylık PMV değerlerini standartlarda önerilen -0,5 ve +0,5 aralığında tutmayı sağlamıştır. Bu binanın 
öğretimde kullanılan bir okul binası olması ve pek çok çalışmada da verildiği üzere kişilerin konforu ile 
üretkenlik arasındaki bağ da düşünülecek olunursa, çalışmanın önemi ve bahsi geçen optimizasyonun 
sağlanmasının gerekliliği de bir kez daha gözler önüne serilecektir. Bu bakımdan, çalışma, özellikle 
okul binaları gibi iç ortam kalitesinin önemli olduğu ve günün belli saatlerinde kullanılan binaların 
konfor şartlarını ve iç ısıl ortam optimizasyonunun önemini örnek bir bina üzerinden ortaya 
koymaktadır. 
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ÖZET 
 
Verimli enerji kullanım fikirleri, binaların ortak kullanım alanlarının iklimlendirme çalışmalarına 
doğrudan etki etmektedir. Bu çalışmanın amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi 
Binasının ısıl konfor şartlarına bağlı olarak enerji analizlerini gerçekleştirmektir. Binanın kullanım 
alanları Autocad programı yardımıyla belirlenmiştir. Belirlenen kullanım alanları Design Builder 
programına yönlendirilerek binanın üç boyutlu (3-D) bir simülasyonu eklenmiştir. Bina bileşenlerinin ısı 
geçiş katsayıları Türk Standardı 825 (TS 825) ve The American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) standardına bağlı olarak 3-D simülasyona girilmiştir. Binanın 
bulunduğu bölgenin iklimsel verileri de ASHRAE’ye dayanarak simülasyonda girilmiştir. Kullanım 
alanlarının saate bağlı insan sayıları ve kullanım amaçları binanın günlük ve aylık kullanım çizelgeleri  
ders planları kullanılarak hesaplanmıştır. Isıl konfor şartları kış ve yaz için ASHRAE.55’ten 
belirlenmiştir. 3-D bina simülasyonu hazırlandıktan sonra Design Builder ve Energy Plus ile yaz ve kış 
tasarım günü ile yıllık enerji simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu simülasyonlarla binanın ısı kayıp ve 
kazançları, ısıtma, soğutma yükleri ile enerji tüketim miktarları belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji analizi, enerji simülasyonu, ısıl yük, ısıl konfor şartı 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Currently, the ideas of efficient energy application have a direct impact on the climatization studies of 
common use areas in buildings. The purpose of this study is to process the energy analyses of the 
Mechanical Engineering Building of ITU depending on the thermal comfort conditions. The building’s 
common use areas are identified by using AutoCAD. These designated areas are then forwarded to 
Design Builder software to provide a 3-D simulation of the building. The heat transfer coefficients of 
the building components are added to the simulation in compliance with the Turkish Standard 825 (TS 
825) and The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 
Standards.Moreover, the climatic data of the building’s location are added to the simulation in parallel 
with the ASHRAE Standard. In addition, the number of people that use the common areas depending 
on hours of a day and their purpose of use are also added to the simulation. After preparing the 3-D 
building simulation, annual energy simulation is processed on Design Builder and Energy plus by 
using summer and winter design days. Finally, with the use of these simulations, the heat abduction 
and gains, heating and cooling loads and energy consumption levels of the building are identified. 
 
Key Words: Energy analysis, energy simulation, thermal load, thermal comfort condition 
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1. GİRİŞ 
 
Son yıllarda enerjinin verimli kullanımı problemi, insanların yaşam alanlarının etkin bir biçimde ısıtma, 
havalandırma ve soğutma problemi ile birleşmiştir. Kullanım alanı, insan ve çalışma yoğunluğu fazla 
olan binaların iklimlendirilmesi sonucu tüketilen enerjinin optimizasyonu günümüz koşulları için bir 
gereklilik halini almıştır. Türkiye için yapılan çalışmalarda binalardaki ısıtma ihtiyacı için gerekli olan 
enerji miktarı, endüstri için gerekli olan enerji ihtiyacının hemen arkasından gelmektedir. Yapılan 
araştırmalara göre binaya uygun tasarım gerçekleştirilmesi ile enerji tüketimi 4 ila 5 kat arasında 
azaltılabilir [1]. HVAC sistemlerinde enerji verimliliğinin önemi artan sera gazı etkisi ile doğrudan 
ilişkilendirilmektedir. Mahaller için uygun tasarımların seçilmesi ile karbondioksit salımı 
azaltılabilmektedir [2].  
 
İnsanların çalışma, giyinme şekline bağlı olarak hacimlerin iklimlendirilmesi, mahalde bulunan 
insanların konforlu hissetmesini sağlamaktadır. Ortam nemi ve sıcaklığı, çalışma verimliliğini ve insan 
sağlığını doğrudan etkilemektedir. Özellikle ofis, sınıf, tiyatro vb. gibi alanlardaki insan yoğunluğu 
nedeniyle ortama salınan karbondioksit ve nem, bireylerin sağlığını ve konforunu olumsuz 
etkilemektedir. Mahal içerisinde bulunan ve dış ortamdan taşınan toz, sigara dumanı gibi kirleticiler 
ortamdaki hava kalitesini oldukça düşürmektedir. Aynı zamanda insan, hayvan ve bitkilerle taşınan 
virüs, bakteri ve küf mantarı gibi mikroorganizmaların da insan sağlığını ve ortam konforunu olumsuz 
yönde etkilediği bilinmektedir. Bu sebeplerle iç ortam havasının sürekli değiştirilmesi çok büyük önem 
taşımaktadır [3].  
 
Tüm bu nedenlerden ötürü binaların enerji tüketiminin, ısıtma ve soğutma ihtiyacının ve sıcaklık, bağıl 
nem, CO2 miktarı gibi iç ortam koşullarının anlık olarak belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaca 
paralel olarak bina enerji simülasyonu giderek önem kazanmaktadır. Bina enerji performansı, bir 
binanın yapısal özelliklerine, işlevlerine, kullanım biçimlerine, iç ortam konfor koşullarına, çevresel 
iklim koşullarına ve diğer pek çok faktöre bağlıdır. Bu parametrelere bağlı olarak, Design Builder ve 
Energy Plus programları yardımıyla bina simülasyonu gerçekleştirilerek ısıtma ve soğutma 
gereksinimini anlık olarak hesaplanabilir. Bu yazılımlar aracılığıyla binanın farklı koşullar altındaki 
davranışının parametrik olarak analizi mümkündür. Bu sayede farklı bina tasarım ve iklimlendirme 
seçenekleri değerlendirilebilir ve enerji etkin tasarımlar gerçekleştirilebilir.  
 
 
 
 
2. BİNA ELEMANLARININ TOPLAM ISI GEÇİŞ KATSAYILARININ STANDARTLARA GÖRE 
İNCELENMESİ 
 
İTÜ Makina Fakültesi’nin toplam alanı 28916,70 m², hacmi ise 110487,59 m³’tür. Toplam duvar brüt 
alanı 14645,70 m², toplam pencere alanı ise 3258,81 m²’dir. Bina birbirinden ayrı olarak 150 mahale 
ayrılmıştır. Bu mahaller ortak kullanım alanlarının hepsini içermektedir. Örnek olarak bir mahal 
içerisinde birden fazla ofis odası bulunabilmektedir. Bina dış ve iç duvarlarının malzemesi tuğladır 
fakat kalınlıkları değişmektedir. Dış duvar kalınlığı 80 cm, iç duvar kalınlığı ise 75 cm ve 23 cm olarak 
iki farklı ölçüde alınmıştır. Pencereler ise giyotin ve kanatlı pencereler olarak iki farklı türdedir. 
Pencereler genellikle çift camdır ve çerçevesi ahşaptır. 

 
 

Şekil 1. İTÜ Makina Fakültesi Binası [4]. 

 Isıl Konfor Sempozyumu 
 



  ____________________ 1187 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Bir binanın enerji analizinin yapılabilmesi için duvar, pencere, kapı gibi yapı bileşenlerinin ısı iletim 
katsayılarının belirlenmesi analizlerin yüksek doğrulukta gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir. 
Bu amaçla TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları standardı ve ASHRAE standartları tarafından 
belirlenen hesap yöntemleri kullanılarak yapı elemanlarının ısı geçiş katsayıları teorik olarak 
hesaplanmıştır. [3-5] 
 
Tablo 1. Bina elemanlarına ait toplam ısı geçiş katsayıları. 
 

Bina Elemanları Toplam Isı Geçiş Katsayı (W/m2K) 
Dış Duvar 0,802 

75 cm Kalınlıktaki İç Duvar 0,784 
23 cm Kalınlıktaki İç Duvar 1,58 

Giyotin Pencere 2,943 
Kanatlı Pencere 2,998 

 
 
 
 
3. İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİNASI’NIN MODELLENMESİ 
 
Binanın üç boyutlu modelinin oluşturulabilmesi amacıyla binanın orijinal mimari projesi esas alınarak iç 
ve dış bütün hacimler, pencere ve kapıların özellikleri belirlenmiştir. Binanın mimari proje yardımıyla, 
AUTOCAD programı kullanılarak iki boyutlu (2D) hali gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan bu çizimler ile 
Design Builder programında binanın üç boyutlu (3D) hali oluşturulmuştur. 
 
Binanın ısıl verilerini etkileyen yapısal özellikler, hacimlerin kullanım amaçları, hacim içerisindeki insan 
yoğunluğu, ekipmanlar ve aydınlatıcı cihazların ısı kazanç ve kayıpları üzerindeki etkisini göz önünde 
bulundurabilmek amacıyla, bina modeli oluşturulurken, her hacme ait bu değişkenler de model üzerine 
işlenmiştir.  
 
Bir örnek vermek gerekirse binadaki en büyük amfilerden biri olan A501 amfisi maksimum öğrenci 
kapasitesi 180 kişi ve alanı 221,14 m² olan bir sınıftır.  Bu amfinin kapasitesine göre yoğunluğu ve 
gerçek kullanım sıklığı çıkarılarak modellemede kullanılmıştır.  (Tablo 2) Bu çalışma binadaki tüm 
hacimler için yapılarak model üzerinde işlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Fakülte binasının Design Builder yardımıyla oluşturulmuş 3D görünümü. 
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Tablo 2. A501 amfisinin haftalık kullanım planı ve yoğunluğu 
 

 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 
Pazartesi 18% 18% 18% 18% 0% 57% 57% 37% 37% 
Salı 44% 44% 44% 0% 0% 64% 64% 6% 6% 
Çarşamba 57% 0% 0% 51% 18% 0% 0% 37% 0% 
Perşembe 18% 18% 0% 0% 0% 35% 0% 64% 64% 
Cuma 44% 44% 14% 14% 0% 0% 0% 6% 6% 
Ortalama 23% 4% 27% 

 
3.1 Mahal Tasarım Sıcaklıklarının ve Bağıl Nem Miktarlarının ASHRAE Standart 55’e göre 
Belirlenmesi  
 
İklimlendirmesi iyi yapılmamış mahallerin insan sağlığına doğrudan etki ettiği bilinen bir gerçektir.  
Ortam sıcaklık ve nemi, hacmi çevreleyen yüzey sıcaklıklarının insan sağlığını, psikolojisinin ve 
verimliliğini etkilemektedir. İnsan vücudunun ortam ile sürekli ısı alışverişi içinde olması nedeniyle, 
mahal koşullarının kış ve yaz mevsimleri için doğru tasarlanmış olması gerekmektedir. İnsanların 
giyim miktarlarına ve mevsime bağlı olarak farklı mahallerin genel konfor tasarım sıcaklık ve bağıl nem 
miktarı ASHRAE Standart 55 “Comfort Zone Method” grafiği ile belirlenmiştir [-6]. Belirlenen bu konfor 
şartları da 3D modele işlenmiş, modelde soğuk dış yüzey sıcaklıklarının konfor üzerindeki etkisi göz 
önüne alınmıştır.  
 

Tablo 3. Binanın ASHRAE 55’e göre belirlenen ortam koşulları [6]. 
 

  Kış Tasarım Şartları Yaz Tasarım Şartları 

Mahaller 
Sıcaklık 

(°C) 
Bağıl 

Nem(%) 
Sıcaklık 

(°C) 
Bağıl 

Nem(%) 
Ofis, Konferans Salonu, Sınıf, Kafeterya 24 50 24 50 

Koridor, Tuvalet 22 50 22 50 
 
 
 
 
4. BİNA MODELİNİN SİMÜLASYONU VE ANALİZİ 
 
Oluşturulan modelin analizi için EnergyPlus programından faydalanılmıştır. DesignBuilder programı ile 
oluşturulmuş modelin EnergyPlus girdi dosyası olan IDF dosyası oluşturulmuştur. DesignBuilder 
programının belirlediği zaman aralıkları sırasıyla yıllık analiz, yaz tasarım haftası, yaz ortalama haftası, 
yaz mevsimi, kış tasarım haftası, kış ortalama haftası ve kış mevsimidir. Oluşturulan model üzerinden 
üç ayrı zaman aralığı için simülasyon yapılmasının incelemede kolaylık sağlayacağı düşünüldüğü için 
kış tasarım haftası, yaz tasarım haftası ve yıllık simülasyon olmak üzere toplamda üç simülasyon 
yapılmasına karar verilmiştir. 
 
 
4.1 Bina Modelinin Genel Özellikleri 
 
 
4.1.1 Binanın Bulunduğu Bölgenin İklimsel Özellikleri 
 
Dış ortama ilişkin sıcaklık, bağıl nem, rüzgar hızı gibi çeşitli bilgiler EnergyPlus programının hava 
durumu dosyasında barındırılmaktadır. Bu dosya, söz konusu bölgeye ait 1 yıllık sürede saatlik 
meteorolojik verileri içermektedir ve uzun yıllar boyunca elde edilen meteorolojik verilerin bir 
ortalamasıdır. Simülasyonda İstanbul iline ait hava durumu dosyası, ASHRAE’nin 2001 yılına ait 
iklimsel tasarım verilerinden oluşturulmuştur ve bu hava dosyasına ait şartlar Tablo 4 de verilmektedir. 
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Tablo 4. İstanbul için belirlenen hava koşulları. 
 Kış tasarım günü Yaz tasarım günü 
Maksimum kuru termometre sıcaklığı (°C) -2 31,8 
Günlük sıcaklık değişimi (Δ°C) 0 7,6 
Atmosfer Basıncı (Pa) 100881 100881 
Yaş termometre sıcaklığı -2 21,5 
Rüzgar hızı (m/s) 13,7 0 

 
4.1.2 Bina Kabuğuna İlişkin Veriler 
 
Bina kabuğu, binanın dış ortamla ısı alışverişi içinde bulunan tüm dış yüzeylerini kapsayan bir 
tanımlamadır. Bina kabuğuna dair incelemeler, binanın özgül ısı kaybının ve yıllık ısıtma/soğutma 
ihtiyacının elde edilmesi bakımından önemlidir. 
 
Tablo 5. Bina kabuğu ile ilgili alan miktarı bilgileri. 

 İklimlendirilen Toplam 
Toplam duvar alanı (m²) 16222,92 19908,12 
Yer üstü duvar alanı (m²) 14645,7 14998,58 
Pencere alanı (m²) 3571,31 3571,31 
Pencere - duvar alanı oranı (%) 22,01 17,94 
Yer üstü pencere – duvar alanı oranı (%) 24,38 23,81 

 
4.1.3 Binanın Isıl Bölgelerine İlişkin Genel Bilgiler 
 
Bina modeli, kullanım biçimlerine, işlevlerine, ısıtma-soğutma ihtiyaçlarına ve iklimlendirme koşullarına 
göre ısıl bölgelere ayrılmıştır. 
 
Tablo 6. Binanın ısıl bölgelerinin dağılımı. 

 Alan (m2) Hacim (m3) Toplam alandaki 
payı (%) 

Atölyeler 2324,82 8674,45 5,4 
Bilgisayar odaları 255,36 919,29 0,6 
Derslikler 3234,72 12147,9 7,5 
Diğer/Kullanılmayan alanlar 4223,24 14832,03 9,7 
Kafeterya/Dinlenme alanları 736,88 3503,15 1,7 
Kırtasiye 30,43 85,2 0,1 
Koridorlar ve Holler 5590,44 22311,06 12,9 
Kütüphane 554,7 2885,72 1,3 
Laboratuvarlar 4848,81 18322,92 11,2 
Ofisler 5382,42 19657,08 12,4 
Toplantı/konferans salonları 469,02 2418,39 1,1 
Tuvaletler 546,34 1857,23 1,3 
Yeme-içme/Dinlenme 
alanları 

481,91 1966,62 
1,1 

İklimlendirilen 28679,07 109581,05 66,1 
İklimlendirilmeyen 14736,12 28669,75 33,9 
Toplam 43415,19 138250,81 %100 
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4.2 Kış Tasarım Haftası Simülasyon Sonuçlarının İncelenmesi 
 
Hazırlanan bina 3D modeli kullanılarak binanın kış tasarım günü için hesaplamaları Energy Plus ile  
gerçekleştirilmiştir.  
 
Simülasyon ile elde edilen sonuçlar binanın tamamını, her zon bölgesini ve kullanılan HVAC 
sisteminin çeşitli bileşenlerini kapsamaktadır.  Analizlerde binadaki tüm ortak ve bireysel hacimler 
incelenmesine rağmen bu bölümde simülasyon sonuçları üzerinde gerçekleştirilen incelemelere bir 
örnek olarak A501 dersliği için elde edilen genel sonuçlar incelenecektir. 
 
Ortamın kuru termometre sıcaklığının ve bağıl neminin zamana göre değişimi design builder ve 
energy plus yardımıyla oluşturularak Şekil 3’te incelenmiştir. 3D modele uygulanan radyatörlü ısıtma 
sisteminin çalışma programına uygun olarak, kalorifer sisteminin çalıştığı saatlerde iç ortam 
sıcaklığının genellikle 20 °C sıcaklığın üzerine çıkabildiği gözlemlenmektedir.  Fakat kalorifer 
sisteminin 24 saatten uzun bir süreden sonra ilk defa devreye alındığı durumlarda söz konusu bölge 
ayar sıcaklığına gecikmeli olarak ulaşabilmektedir. Bu durum, özellikle dış kabuk kütlesi çok yüksek 
olan binanın ısıl değişimlere karşı ataletini ortaya koymaktadır. 
 

 

 
 

Şekil 3. A501 dersliğinin analize göre 17-23 Şubat arası kış tasarım haftası boyunca kuru termometre 
sıcaklığı ve bağıl neminin saate bağlı değişimi.  
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Tablo 7. Analiz sonuçlarına göre kış tasarım haftası boyunca saat 15.00’te gerçekleşen kuru 
termometre sıcaklıkları ve bağıl nemleri. 

Gün/Saat 
Ortamın Kuru 
Termometre 
Sıcaklığı (°C) 

Bağıl Nem 
(%) 

Pazartesi  19,97 39,88 
Salı  20,66 39,97 

Çarşamba  20,94 40,14 
Perşembe  21,11 39,97 

Cuma 20,53 39,95 
Cumartesi 10,72 63,17 

Pazar  9,45 68,14 
 

Tablo 7’de görüldüğü gibi hafta içi maksimum iç ortam sıcaklıkları 20 °C civarında ve bağıl nem 
değerleri ise %40 civarında seyretmiştir. Binanın kullanım amacının eğitim ve ofis olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda ve de buna bağlı olarak insan metabolizmasının düşük ve de giyiminin çok olacağı 
kabul edildiğinde ASHRAE 55’in Comfort Zone Method grafiğine göre elimizde olan mevcut sıcaklık ve 
bağıl nem oranlarının konfor bölgesinin dışında kaldığı görülmektedir. Binanın mevcut durumuyla kış 
şartlarında yaşam alanları için gerekli olan değerlere ulaşılamamaktadır [6].   
 
Kış şartları altında ısı kayıpları en çok hava sızması (infiltrasyon) ve dış duvar ve tavan yoluyla iletim, 
taşınım ve ışınımla ısı geçişleri sebebiyle gerçekleşmektedir. Binanın ısı enerjisi kaybının %24,75’i, 
dış duvarlardan, %23,45’i tavanlardan ve %41,04’ü infiltrasyon ile gerçekleşmiştir. İnfiltrasyonun bu 
derece yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri A501 dersliğinin dışa bakan duvarlarındaki 
pencere sayısının fazlalığı ve dersliğin dış cephe yönünün kuzeybatıya bakmasından dolayı meydana 
gelmektedir. Dış duvar kayıpları da binanın yapı özelliklerinden ve de bina yönünden etkilendiği 
görülmektedir. Amfinin üst katının çatı arası olması ve iklimlendirilmiyor oluşu da tavandan kaybolan 
ısının en büyük etmenlerinden biridir.  
 
Tablo 8. Kış tasarım haftası boyunca gerçekleşen ısı kayıpları. 

Yapı elemanı Isı enerjisi kaybı (kWh) 
Dış duvarlar 409,08 

İç duvarlar ve kapı 65,10 
Taban/döşeme 112,65 

Tavan 387,70 
İnfiltrasyon yoluyla 678,45 

Toplam 1652,98 
 
A501 dersliğinde kış tasarım haftası boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin bir sonucu olarak 
insanlardan ve iç aydınlatma aygıtlarından kaynaklanan bir ısı kazancı mevcuttur. Ayrıca güneş 
enerjisi kazancı da önemli bir ısı kazanç faktörüdür. Kış şartlarındaki ısı kazancı miktarının %38,48’i 
insan duyulur ısı kazancı ve %33,98’i güneş ışınımı ile oluşmuştur. 
 
Tablo 9. Kış tasarım haftası boyunca gerçekleşen ısı kazançları. 

Isı kazanç faktörü Isı enerjisi kazancı (kWh) 
Aydınlatma 21,89 

Güneş ışınımı 114,33 
İnsan (Duyulur ısı) 129,48 

İnsan (Gizli ısı) 70,76 
Toplam 336,46 
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Radyatörler, yüzeylerinin sıcaklığının ortamın sıcaklığından daha yüksek olması nedeniyle ortama 
ışınım yolu ile ısı verirken, üzerinden geçmekte olan hava akımından taşınım yolu ile ısı verirler. 
Programa işlenen çalışma verileri nedeniyle doğalgaz kazanlarının hafta sonu çalıştırılmadıkları 
gözlemlenebilmektedir. Ayrıca ortama verilen ısının %70’i taşınım yoluyla gerçekleşmiştir. 
 

 
 
Şekil 4. A501 dersliğinin kış tasarım haftası boyunca radyatörlerin ışınım ve taşınımla ortama verdiği 

ısı miktarları. 
 
4.3 Yaz Tasarım Haftası Simülasyon Sonuçlarının İncelenmesi 
 
Bina 3D modelinde soğutma sistemi bulunmadığından bu faktör sonuçlara gözle görülür biçimde 
yansımaktadır. Kış tasarım haftası için yapılan incelemeyle karşılaştırılabilmesi açısından bölge olarak 
A501 dersliği incelenmiştir.  
Ortam havasının kuru termometre sıcaklığı ve bağıl neminin saatlik dağılımı design builder ve energy 
plus enerji analizi sonuçlarına göre Şekil 5’te yer almaktadır. Bu grafikten de anlaşılacağı üzere 
sıcaklık gün içinde artan ve akşam saatleri ile birlikte azalan bir eğri gözlenmektedir ve saat 17:00’de o 
günün en yüksek değerine ulaşmaktadır. Bağıl nem ise konfor değerlerinin üzerinde seyretmektedir. 
Sıcaklık artışlarına paralel olarak bağıl nemde gözlemlenen düşüşler sıcaklık ile birlikte havanın nem 
kapasitesinin artması sonucu oluşmaktadır. 
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Şekil 5. A501 dersliğinin analiz sonuçlarına göre 3-9 ağustos yaz tasarım haftası boyunca kuru 
termometre sıcaklığı ve bağıl neminin saate bağlı değişimi. 

 
Şekil 5’te görüldüğü gibi hafta içi maksimum sıcaklıkları 26 ila 30°C ve bağıl nemleri %50 ila %70 
arasında seyretmiştir. Binanın kullanım amacına bağlı olarak ASHRAE 55’in Comfort Zone Method 
grafiğine göre elimizde olan mevcut sıcaklık ve bağıl nem oranlarının konfor bölgesinin dışında kaldığı 
ve binanın mevcut durumuyla yaz şartlarında konfor şartlarına ulaşamadığı gözlenmektedir [6].   
 
Pencerelerden güneşin ışınımı dolayısıyla ortama geçen ısı miktarı aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. Yaz 
mevsimi için gösterilen bu değerlerin kış mevsimi için verilmiş değerlerden yüksek olduğu 
görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 6. A501 dersliğinin 3-9 ağustos yaz tasarım haftası boyunca güneş ışınımı kaynaklı ısı 
kazancının saatlik değişimi. 

 
A501 dersliği için yaz tasarım haftası boyunca gerçekleşen ısı enerjisi kazançları incelenmiştir. Bu 
karşılaştırma, güneş ışınımının yaz mevsimi için en büyük ısı kazanç etkeni olduğu sonucunu ortaya 
koymaktadır. Zira, kış tasarım haftası analizinde güneş ışınımı faktörünün payı %34 iken, yaz tasarım 
haftasında bu oranın %70,7’ye yükseldiği görülebilmektedir. Dolayısıyla, soğutma enerjisi ihtiyacının 
azaltılabilmesi için gölgeleme elemanlarının kullanımı büyük önem taşımaktadır. Tablo 10’da ısı 
kazançlarına ilişkin detaylar verilmiştir. 
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Tablo 10. Yaz tasarım haftası boyunca gerçekleşen ısı kazançları. 
 

Isı kazanç faktörü Isı enerjisi kazancı (kWh) 
Güneş ışınımı 346,27 

İnsan (Duyulur) 64,92 
İnsan (Gizli) 39,12 

İnfiltrasyon (Duyulur) 35,34 
Aydınlatma 4,38 

Toplam 490,04 
 
4.4 Yıllık Simülasyon Sonuçlarının İncelenmesi  
 
Tasarım haftaları için gerçekleştirilen incelemelerin yanı sıra genel bir inceleme ve doğrulama 
gayesiyle yıllık analizin sonuçları da irdelenmiştir. Öncelikle bina dış yüzey (kabuk) elemanlarından 
gerçekleşen ısı kayıpları ele alınmıştır. Ayrıca insan, makina, aydınlatma ve güneş enerjisi kazançları 
incelenmiştir. Binanın aylık ve toplam enerji tüketimi analiz edilmiş ve oluşturulmuş modelin gerçek 
durumu ne kadar doğru bir biçimde yansıttığının kontrol edilmesi amacıyla Makina Fakültesi’nin 
doğalgaz harcaması ile ilgili veriler, bina modelinin doğalgaz tüketimi ile karşılaştırılmıştır. 
 
Binanın iklimlendirilen bölgelerini çevreleyen dış yüzey yapı elemanlarından gerçekleşen yıllık ısı 
kayıpları, simülasyon yardımıyla elde edilmiştir. Bina kabuğuna dahil olan elemanlar iklimlendirilen 
bölgelere ait dış duvarlar, pencereler, dış kapılar, toprak ve ısıtılmayan hacim temaslı döşeme ve çatı 
aralarına temaslı tavanlar olarak alınmıştır ve ayrıca infiltrasyon ile gerçekleşen ısı kaybı da 
eklenmiştir. Görüldüğü üzere binanın yapısından ve de hacimsel olarak büyük oluşundan dolayı ısı 
kayıpları çok yüksektir fakat iklimlendirilen alan ve hacim miktarı başına kayıplar incelendiğinde 
sonuçlar daha anlaşılabilirdir. Isı kayıplarının %69,6’sı infiltrasyon, %23,94’i ise dış duvarlardan 
gerçekleşmektedir.  
 
Tablo 11. Bina kabuğundan gerçekleşen yıllık ısı enerjisi kaybı. 
 

Binadaki yapı elemanları 
Isı enerjisi kaybı 

(kWh/yıl) 
Dış Duvar 1 553451,93 
Döşeme 2 78330,81 
Tavan 3 71584,82 
İnfiltrasyon 1608118,86 
Isı kaybı toplamı 2311486,42 
Isı kaybı toplamı (kWh/m2·yıl) 4 80,60 
Isı kaybı toplamı (kWh/m3·yıl) 5 21,09 

1-Dış kapılar ve pencereler dahil. 
2-Toprak temaslı ve ısıtılmayan hacim üstü taban/döşeme 
3-Isıtılmayan hacme bitişik tavan 
4-İklimlendirilen alan başına ısı kaybı toplamı 
5-İklimlendirilen hacim başına ısı kaybı toplamı 

 
Isı kayıplarının anlaşılabilir olması için binada bulunan radyatörlerden yayılan ısıl enerjinin 
gözlemlenmesi önemlidir. Kış aylarında bariz olarak bu değer artmıştır. 
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Tablo 12. Binada bulunan mevcut ısıtma sisteminden mahallere verilen ısı enerjisi. 
 

Ay / Yıl 

Radyatörlerden 
Gelen Isıl Enerji 
Miktarı (kWh/ay) 

Ocak 380618,53 
Şubat 244820,55 
Mart 440098,39 
Nisan 184959,55 
Mayıs 67420,39 

Haziran 5230,17 
Temmuz 11,83 
Ağustos 9,55 

Eylül 2836,89 
Ekim 65779,85 

Kasım 255420,08 
Aralık 387536,67 

Toplam (kWh/yıl) 2034742,45 
 

Yıllık simülasyon sonucunda bina genelinde gerçekleşen ve insan, makina, aydınlatma, infiltrasyon  
gibi etkenlerden kaynaklanan iç ısı kazançları ve güneş enerjisi kazançları belirlenmiştir. Bina 
genelinde ısı kazançlarının %40,2’si infiltrasyon, %28,14’i güneş ışınımı yoluyla gerçekleşmektedir. 
 
Tablo 13. Gerçekleşen yıllık ısı enerjisi kazancı. 

 
Isı kazanç faktörü Isı enerjisi kazancı (kWh/yıl) 

Aydınlatma 414144,09 
Ekipman 460448,99 

İnsan (Duyulur ısı) 238263,02 
İnsan (Gizli ısı) 167333,24 
Güneş ışınımı 1136978,47 

İnfiltrasyon  1624020,66 
Isı kazançları toplamı 4041188,46 

 
4.5 Yıllık Bina Simülasyonuna VRF ve Klima Santrali Uyarlanması 
 
Gerekli ısıtma ve soğutma yükünü karşılayabilmek ve tüketim sonuçlarını görebilmek amacıyla bina 
3D modeline havalandırma ve VRF sistemleri uygulanmıştır. Mevcut ısıtma sisteminin mahal konfor 
şartlarını sağlayamaması nedeniyle klima santrali seçiminde ön ısıtma ve nemlendirme üniteleri 
seçilmiştir. Aynı zamanda taze hava ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla besleme ve egzoz fanı ve iç 
üniteleri modele yerleştirilmiştir. Yaz mevsiminde sadece soğutmayı karşılayabilmek amacıyla VRF iç 
ve dış ünite uygulaması model üzerinde yapılmıştır. Klima santrali ve VRF sisteminin soğutma ve 
ısıtma yükleri ve elektrik tüketim miktarları simülasyon gerçekleştirilerek incelenmiştir ve aşağıdaki 
tablolarda sonuçlar verilmiştir. 
 
Kış aylarında konfor şartlarının sağlanabilmesi amacıyla mevcut radyatörlere ek olarak ön ısıtmalı 
klima santrali eklenmiştir. Ön ısıtma ile mahallere verilen toplam ısıtma yükünün %1,94’ü 
mertebesinde olup mevcut ısıtma sistemi bina ısıtma yükünün %98,1’ini karşılamaktadır.  
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Tablo 14. Modele eklenen klima santrali ön ısıtmasından verilen ısıl enerji miktarı 
 

Ay / Yıl 

Mevcut ısıtma 
Sisteminden Gelen 
Isıl Enerji Miktarı 
(kWh/ay) 

Klima Santrali ile 
Verilen Isıl Enerji 
(kWh/ay) 

Toplam Isıl 
Enerji Miktarı 
(kWh/ay) 

Ocak 380618,53 9612,04 390230,57 
Şubat 244820,55 18850,65 263671,20 
Mart 440098,39 7323,80 447422,20 
Nisan 184959,55 237,96 185197,51 
Mayıs 67420,39 0,00 67420,39 
Haziran 5230,17 0,00 5230,17 
Temmuz 11,83 0,00 11,83 
Ağustos 9,55 0,00 9,55 
Eylül 2836,89 0,00 2836,89 
Ekim 65779,85 0,00 65779,85 
Kasım 255420,08 639,89 256059,97 
Aralık 387536,67 2777,48 390314,15 
Toplam (kWh/yıl) 2034742,45 39441,82 2074184,27 

 
Isı kazançları açısından binaya uygulanan VRF sisteminin etkisi de  incelenmiştir. Tablo 14’de VRF 
aylık soğutma yükleri verilmektedir. 
 
Tablo 15. VRF iç ünitelerinin gerçekleştirdiği soğutma miktarları. 
 

Ay / Yıl VRF Toplam Soğutma 
Miktarı (kWh/ay) 

Ocak 3944,65 
Şubat 1863,61 
Mart 7253,17 
Nisan 12172,93 
Mayıs 28744,57 
Haziran 91419,28 
Temmuz 191530,58 
Ağustos 184124,14 
Eylül 88303,36 
Ekim 32229,58 
Kasım 11058,17 
Aralık 6849,74 
Toplam (kWh/yıl) 659493,78 

 
Bina modeline dahil edilen ısıtma ve soğutma sistemlerinin elektrik ve doğalgaz tüketimlerine ilişkin 
genel sonuçlar Tablo 16 da verilmektedir. Elektrik tüketiminin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma 
sistemleri için kullanılmaktadır. Tablo 15’te de görüldüğü üzere modele uygulanan klima santrali 
besleme ve egzoz fanları (%64,93) ve nemlendirme üniteleri (%23.12) en çok elektrik tüketimini 
gerçekleştiren ekipmanlardır. Simülasyon sonucu toplam bina elektrik tüketiminin %26,51’i klima 
santrali ve VRF sistemleri tarafından tüketildiğini göstermiştir.   
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Tablo 16. Isıtma ve soğutma ekipmanlarının yıllık elektrik tüketimi. 
Isıtma ve Soğutma Ekipmanları Yıllık Elektrik Tüketimi (kWh/yıl) 

VRF Isı Pompası  294629,92 
VRF İç Ünite Fanı 1605,98 

Klima Santrali Besleme ve Egzoz Fanı  1616541,98 
Klima Santrali Nemlendirme  575538,31 

Radyatör Isıtma Devresi Sirkülasyon Pompası 1234,63 
Toplam  2489550,83 

 
Tablo 17. Binanın toplam elektrik tüketimi. 

  

Binanın enerji tüketimi (kWh/ay) 

Doğalgaz tüketimi 
Elektrik tüketimi 

HVAC harici HVAC 
Ocak 418732,4563 259983,88 76844,33 
Şubat 299505,0282 249727,39 76876,85 
Mart 478355,494 262760,68 89889,59 
Nisan 193714,3952 203174,18 69171,60 
Mayıs 70018,57705 170001,08 70057,53 

Haziran 5822,584149 177360,84 68614,05 
Temmuz 221,8277523 192146,61 54911,65 
Ağustos 366,6894704 184742,67 69556,42 

Eylül 3331,907343 196526,30 72775,06 
Ekim 68150,92162 180807,96 77980,83 

Kasım 268287,0132 198513,07 86567,26 
Aralık 412861,1598 213806,17 84919,89 

Toplam (kWh/yıl) 2219368,054 3387715,89 
 
 
 
SONUÇ 
 
Çalışma kapsamında İTÜ Makina Fakültesi binasının enerji performansına ilişkin çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda, bir bina enerji ve performansını inceleme programı olan EnergyPlus 
kullanılmıştır. Binanın üç boyutlu olarak modellenmesinde, binaya ilişkin detaylı verilerin 
oluşturulmasında EnergyPlus’a yardımcı bir ara yüz olan DesignBuilder kullanılmıştır. Elde edilen 
simülasyon sonuçları ile binanın enerji performansını belirleyen tüm parametreler değerlendirilmiştir. 
Binaya uygun bir HVAC sistemi tasarlanmış ve ayrıca aylık ve yıllık enerji tüketimi incelenmiştir. 
 
Makina Fakültesi gibi büyük ve eski yapıların modellenmesinde sıkça karşılaşılan güçlük, tüm yapısal 
bilgilerin ve etkinlik verilerinin toplanması aşamasındadır. Çalışmanın bu ilk aşaması, oluşturulan 
modelin ve gerçekleştirilecek simülasyonların doğruluğu bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu 
sebeple binaya ilişkin mimari verilerine doğruca ulaşmak büyük önem arz etmektedir. 
 
Binanın enerji analizinde, kış tasarım haftası, yaz tasarım haftası ve yıllık simülasyon periyotları 
belirlenmiştir ve gerçekleştirilen bütün incelemelerde bu simülasyonlardan elde edilen sonuçlar 
kullanılmıştır ve mevcut bina işletme şartlarında bina saatlik iç ortam konfor şartlarının ASHRAE.55’e 
uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 
 
Bina modeli üzerinde yapılan analizler sonucunda mevcut kurulu sistem ile dersliklerde ve ofislerde ısıl 
konfor şartlarına ulaşılamadığı görülmüş ve farklı iklimlendirme tasarımının gerekliliği ortaya 
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konulmuştur. Bu çalışma kapsamında klima santrali ve VRF klima sistemi içeren iklimlendirme 
tasarımının, bina ihtiyaçlarını karşılayabilmekle beraber tasarım aşamasında yapılan araştırmalar 
sonucunda fakülte binası gibi birçok hacimden oluşan binalar için sıkça uygulanan bir çözüm olduğu 
görülmüştür.  
 
Fakülte binasının iklimlendirilmesi için gereken ısıtma, soğutma ve elektrik yüklerinin bina boyutları ve 
kullanımı nedeniyle yüksek değerlerde olduğu da analiz sonuçlarında görülmektedir. Özellikle sızan 
hava ile ısı kayıp ve kazançları iklimlendirme üzerindeki yükü çok yüksektir. Bu da binanın optimum 
analiz koşullarında bile hava sızıntı miktarının fazla olduğunu göstermektedir. Binanın mimari açıdan 
diğer özelliği ise pencere yoğunluğudur. Yüksek ve geniş pencereler kış aylarında güneşten ışınım 
yoluyla gelen ısıyı kazandırsa da yaz aylarında bina için bir yük haline dönüşmektedir ve 
gölgelendirme yapılması yaz ayları için büyük bir önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik açısından, enerji 
tüketimi ve CO2 salımı düşük yapıların ve iklimlendirme sistemlerinin tasarımı oldukça önemlidir. Bu 
açıdan, iklimlendirme yapılırken ısıtma ve soğutma yüklerini azaltmak amacıyla binanın restore 
edilmesi ve gölgelendirme elemanlarına özen gösterilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada bir oda içerisinde bulunan klimanın hava üfleme doğrultuları değiştirilerek farklı açılarda 
üflenen havanın oda içindeki sıcaklık ve hız dağılımına ayrıca ısıl konfora etkisi nümerik olarak 
incelenmiştir. Analizlerde kullanılan oda, üç boyutlu olarak modellenmiş ve hesaplamalar sonlu hacim 
yöntemi kullanılan bir paket program kullanılarak sürekli rejim şartları kabulünde yapılmıştır. 
Analizlerde türbülans modeli olarak RNG k-ε, duvar yaklaşımı olarak ise Standard Wall Function 
kullanılmıştır. Oda içindeki bölgesel sıcaklık, hız ve türbülans yoğunluğuna bağlı cereyan etkisini ifade 
eden Yüzde memnuniyetsizlik (PD) değeri çalışmada ısıl konfor parametresi olarak tanımlanmıştır. 
Klima cihazının farklı üfleme açıları için mahal içinde sıcaklık, hız ve PD dağılımları elde edilerek 
uygun ve uygun olmayan bölgeler tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Isıl Konfor, Yüzde Memnuniyetsizlik, Klima 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, while changing the blowing direction of the air conditioner which is located in a room, the 
effect of the blowing angle into the temperature, velocity distribution and also thermal comfort was 
examined numerically. The room used in the analyzes was modeled in three dimensions and the 
calculations were made on the assumption of steady state conditions using a packet program using 
the finite volume method. RNG k-ε was used as the turbulence model and Standard Wall Function 
was used as the wall approach in the analyzes. The Percent Dissatisfaction (PD) value, which 
expresses the effect of the local temperature, velocity and turbulence intensity, is defined as the 
thermal comfort parameter in the study. Temperature, velocity and PD distributions were obtained for 
different blowing angles of the air conditioner and it was determined comfortable and uncomfortable 
zones. 
 
Keywords: Computational Fluid Dynamics, Thermal Comfort, Percent Dissatisfaction, Air Conditioning 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
Enerji verimliliği mühendislik uygulamalarında en önemli dizayn kriterlerinden birisidir. Evlerde 
kullanılan aletler geniş bir pazara sahiptir ve enerji tüketilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden 
üreticiler tasarım ve üretim süreçlerinde standartlara uygun çözümler bulmak zorundadırlar. Öte 
yandan tüketiciler yaşam kalitelerini artırabilmek için daha verimli ürünlere ihtiyaç duymaktadırlar.  
Diğer ev aletleri uygulamaları ile birlikte son zamanlarda yüksek verimli split klimalara olan talep hızla 
artmaktadır. [1] 

Numerical Investigation of the Effect of Air Conditioner Outlet Angle on Thermal Comfort 

 Isıl Konfor Sempozyumu 
 



  ____________________ 1204 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Isı değiştiriciye ait ısı transfer verimi split klimaların iç ünitesinin performansının nasıl geliştirileceği ile 
ilgili ana konulardan birisidir. Split klimaların ısıl performansının geliştirilmesi günümüzde önemli bir 
çalışma konusudur. Bu yüzden farklı hava akış yapılarına sahip klimalar ısı transfer performansının 
artırılması için yeniden dizayn edilmelidir. Literatürde yapılan birçok çalışmada hava akış 
karakteristiklerini optimize etmek için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Deneysel çalışmalar zaman ve 
maliyet açısından olumsuzluklara neden olduğu için çalışmalar daha çok nümerik olarak 
gerçekleştirilmektedir. Nümerik metot kullanılarak elde edilen sonuçlar daha sonra deneysel veriler ile 
karşılaştırılmaktadır [2]. Chen [3] yaptığı çalışmada 5 farklı türbülans modelini karşılaştırmıştır ve 
yalnızca iç hava akış problemlerinde RNG k-ε modelinin uygun olduğunu iddia etmiştir. Cheong ve 
ark. [4] yaptıkları çalışmada RNG k-ε modelini ısıl konfor parametrelerinin tespit edilmesinde 
kullanmışlardır. Elde ettikleri sonuçların deneysel veriler ile uyumlu olduğunu tespit etmişlerdir. 
Gebremedhin ve Wu  [5] yaptıkları çalışmada 5 farklı türbülans modelini phoenics kodu kullanarak 
çözmüşlerdir. Ortam akış karakteristiğini tanımlamada en uygun modelin RNG k-ε modeli olduğunu 
belirtmişlerdir. Gabi ve Klemm [6]  klimadaki fan akışının aerodinamik analizini deneysel ve nümerik 
olarak incelemişlerdir. Toffolo [7] CFD kodu kullanarak klima içi hava akışını nümerik olarak 
modellemiştir. Geometrik yapı ile hava fanı performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Tuztas ve 
Egrican [8] farklı şekildeki ısı değiştiricilere ait deneysel dataları rüzgâr tüneli kullanarak elde 
etmişlerdir. Hu ve ark. [9] 4 farklı geometriye sahip klimadan çıkan havanın sesini ve akış hacmini 
incelemişlerdir. Kuas ve Başkaya [10] bir ofis içerisine verilen soğutma havasını türbülanslı akış 
durumu için incelemişlerdir. Çözümlerini sonlu hacim metodunun kullanıldığı Phoenics kodu ile 
yapmışlardır.  Menfez konumlarının ısıl konfor üzerindeki etkilerini araştırmışlardır.  Başkaya ve Eken 
[11] Phoenics yazılımını kullanarak türbülanslı koşullarda ortam içerisindeki hava akışını 2 boyutlu 
olarak araştırmışlardır. Yüce ve Pulat [12] yaptıkları çalışmada oda havalandırmasında ısıl konforun 
etkilerini nümerik olarak incelemişlerdir. Akış analizlerini farklı hava koşulları için gerçekleştirmişlerdir.  
Nümerik analizleri için Ansys Fluent paket programını kullanmışlardır.  Posner ve ark. [13] deneysel 
olarak bir odanın hava miktarını tespit ettikten sonra nümerik çözüm ile deneysel verilerden elde 
ettikleri sonuçları karşılaştırmışlardır.  
 
Bu çalışmada ise, bir oda içerisinde var olan klima cihazının farklı üfleme çıkış açıları için, oda içindeki 
ısıl konfor durumu nümerik olarak incelenmiştir. Bunun yanı sıra oda içerisindeki sıcaklık ve hız 
dağılımları da elde edilmiştir.  
 
 
 
 
2. MODELLEME VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
2.1. Geometrik Model 
 
Yapılan çalışmada 3x3x4 metre boyutlarındaki oda ve oda içerisinde bulunan klima SolidWorks katı 
modelleme programında oluşturulmuştur (Şekil 1). 
 

 
Şekil 1. İçerisinde klima bulunan odanın katı modeli 
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Oda; 2 adet penceresi ve 1 adet kapısı olacak şekilde modellenmiştir. Analizlerin yapıldığı odanın bir 
apartmanın ara katında olduğu varsayılmış buna bağlı olarak pencerenin olduğu duvarlar dış duvar, 
diğer duvarlar ise iç duvar olarak tanımlanmıştır. Klima üfleme açıları 10°, 30°, 50° ve 70° olacak 
şekilde 4 farklı model oluşturulmuştur. Daha sonra analizler yapılmak üzere 3 boyutlu modeller Ansys-
Fluent programına aktarılmıştır. 
 
2.2. Ağ Yapısı 
Ağ yapısı tetrahedral eleman yapısıyla oluşturulmuştur (Şekil 2). Meshten bağımsızlık çalışması 
yapılmış ve son olarak 378205 eleman sayısına sahip ağ yapısında ısı transferinin yoğun olduğu 
bölgeler daha fazla elemana bölünmüştür. (Şekil 3) 
 

 
Şekil 2. Ağ yapısı 

 

 
Şekil 3. Klima üfleme ağzındaki sık mesh 
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2.3. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemi İle Çözüm Yöntemi 
Bu çalışmada hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı olan Ansys’in Fluent modülü kullanılarak 
sistem çözülmüştür. Yapılan analizlerde akışın türbülanslı, sıkıştırılamaz, üç boyutlu ve sürekli rejimde 
olduğu kabul edilmiştir. Çalışmada, oda içindeki hava akışı üç boyutlu Reynolds Ortalamalı Navier-
Stokes (RANS-Momentum), enerji ve süreklilik denklemlerini sayısal yöntemlerle çözen ANSYS Fluent 
16 kullanılmıştır. Bu denklemler aşağıda gösterilmiştir. 
 
Kütlenin Korunumu Denklemi 

 
 
Türbülanslı Momentum Denklemi 

 
 
Türbülanslı Enerji Denklemi                                                                                                                                       

 
 
Türbülans Kinetik Enerjisi Denklemi 

 
 
Analizlerde RNG k-ε modeli türbülans modeli olarak seçilmiştir. Literatürde k-ε modelinin geniş bir 
uygulama yelpazesi olduğu görülmekte ve oda içi havalandırmada da sıklıkla kullanıldığı 
görülmektedir. Yapılan çalışmalarda bu modelin deneysel çalışmalara çok benzer sonuçlar verdiği 
görülmüştür. [12] RNG k-ε türbülans modelinde kullanılan sabitler şu şekildedir: Cµ=0.0845, C1ε=1.42, 
C2ε=1.68, Prwall=0.85.  
Analizde süreklilik, 3 boyuttaki hızlar, k ve epsilon değerleri için yakınsama kriterleri 1.10-5, enerji için 
ise 1.10-6 olarak seçilmiştir.  
 
2.4. Başlangıç ve Sınır Koşulları 
Çalışma senaryosunda yaz ayında sıcak çevre koşulları altında klima cihazı ile soğutma yapılmak 
istenmiştir. Dış ortam sıcaklığı 32°C, klima üfleme sıcaklığı ise 19°C olarak seçilmiştir. Analizlerde 
pencerelere cam, kapıya tahta, duvarlara ise alçı malzemesi tanımlanmıştır. Bu malzemelerin 
termofiziksel özellikleri Tablo 2.’de gösterilmiştir. Kapı kalınlığı 10 cm., pencerelerdeki cam kalınlıkları 
15 cm., duvar kalınlıkları ise 35 cm. kabul edilmiştir.  
 

Tablo 1. Malzemelerin Termofiziksel Özellikleri 
 Yoğunluk (kg/m3) Özgül Isı (J/kgK) İletkenlik (W/mK) 

Cam  2500 800 0,8 
Alçı 2320 1138 0,5 

Tahta 700 2310 0,178 
 
Klima alt kısmından hava çıkışı, üst kısmında ise hava emiş menfezi olacak şekilde modellenmiştir. 
Pencere, kapı, iç duvar, dış duvar, hava girişi ve hava çıkışı ile ilgili sınır koşulları Tablo 2.’de 
gösterilmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Giriş, çıkış menfezlerinin, pencerelerin ve kapının model üzerinde gösterimi 

 
Tablo 2. Sınır Koşulları 

 Sıcaklık 
(°C) 

Hız (m/s) Basınç (Pa) Isı Taşınım Katsayısı (W/m2K) 

Giriş menfezi 19 0,5 - - 
Çıkış menfezi - - 0 - 

Dış Ortam 
(Pencerelerin Dışı) 

32 - - 25 

Kapının Dışı 25 - - 8 
İç ortama bakan 
duvarların dışı 

25 - - 8 

Dış ortama bakan 
duvarların dışı 

32 - - 25 

 
Tablo 2.’deki sınır koşulları sabit olmak koşuluyla 4 farklı klima üfleme açısı için analizler yapılmış ve 
oda içerisindeki yüzde memnuniyetsizlik, sıcaklık ve hız dağılımları elde edilmiştir.  
 
 
 
 
3. HESAPLAMALAR VE BULGULAR 
3.1. Yüzde Memnuniyetsizlik  
Bulunduğu ortamın sıcaklığı kişinin dilediği konforun üzerinde ise kişi cereyanı (hava akımı) hoş bir 
esinti olarak algılayabilirken, üşüyen bir kişi ise aynı şartlarda cereyan çok rahatsız edici bulabilir.  
    
Cereyan literatürde yüzde memnuniyetsizlik ya da cereyan oranı şeklinde ifade edilen ve 1. nolu 
eşitlikte gösterilen bir formül ile matematiksel olarak tanımlanabilmektedir. Fanger 1989 yılında 
yayınladığı makalesinde cereyanı aşağıdaki gibi ifade eder; [15] 
 
PD = (34-T)(V-0.05)0.62(0.37V Tu + 3.14)                                                                                             (1) 
 
PD = Memnuniyetsizlik yüzdesi (%)  
Tu = Türbülans şiddeti  (%) (%10-60)  
T = Hava sıcaklığı (ºC) (20-26) 
V = Lokal ortalama hava hızı (m/s)  
 
(1) nolu denklemde ifade edilen eşitliğin kullanımı bazı durumlarda kısıtlıdır. Daha açık bir ifade ile 
hava hızının 0.05 m/s den küçük ise bu hız 0.05 m/s’ye eşitlenmelidir. Ayrıca sıfırın altında çıkan PD 
değerleri de sıfıra eşitlenir. PD %100 ün üzerine çıktığında ise değer %100 de sabitlenir. ASHRAE 
standardına göre PD değeri %15 ve altı için konforlu kabul edilmiştir. 
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10°, 30°, 50° ve 70° üfleme açıları için YZ düzleminden, baş hizasından, farklı XY kesitlerinden elde 
edilen yüzde memnuniyetsizlik (PD) dağılımları sırasıyla Şekil 5., Şekil 6. ve Şekil 7.’de gösterilmiştir. 
Bundan sonra verilen şekillerde sol üst; 10°, sağ üst; 30°, sol alt; 50°, sağ alt; 70° için olan dağılımları 
ifade etmektedir.  
 

 
Şekil 5. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen PD dağılımları 

(YZ düzlemi) 
 

 
Şekil 6. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen PD dağılımları 

(Baş hizası)   
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Şekil 7. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen PD dağılımları  

(XY kesitleri) 
 
Şekil 5., Şekil 6. ve Şekil 7.’den klima üfleme açısı arttıkça konforsuz bölgelerin yere daha yakın 
bölgelerde ve klimanın bulunduğu duvara daha yakın yerlerde oluştuğu da görülmektedir.   
 
3.2. Sıcaklık ve Hız Dağılımları 
10°, 30°, 50° ve 70° üfleme açıları için YZ düzleminden elde edilen sıcaklık ve hız dağılımları sırasıyla 
Şekil 8. ve Şekil 9.’da gösterilmiştir. Ayrıca yine YZ düzleminden akış çizgileri de elde edilip Şekil 
10.’da gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 8. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen sıcaklık 

dağılımları (YZ düzlemi) 
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Şekil 9. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen hız dağılımları 

(YZ düzlemi) 
 

 
Şekil 10. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen akış çizgileri 

(YZ düzlemi) 
 
Şekil 10.’a bakıldığında 10°, 30°, 50° üfleme açılarında toplamda iki adet girdaplı bölge gözükürken, 
70° üfleme açısında ise bir adet girdaplı bölgenin oluştuğu görülmektedir.  
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4. SONUÇLAR 
Yapılan bu çalışmada 4 farklı klima üfleme açısı için cereyan değerleri nümerik olarak hesaplanmıştır. 
Sıcaklık ve hız dağılımları, cereyan değerleri ve akış çizgileri seçilen farklı düzlemlerde gösterilmiştir. 
Ortalama bir insanın baş hizası civarında, oda boyunca (4 m.) cereyan değerinin değişimi elde 
edilmiştir ve bu değerler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Z ekseninin 0 olduğu nokta klimanın 
bulunduğu duvarı temsil etmektedir.  
 

 
Şekil 11. Baş hizasında, oda boyunca PD değerinin değişimi 

 
Daha önce bahsedildiği üzere ASHRAE standardına göre PD değeri %15 ve altı konforlu kabul 
edilmektedir. Buna göre grafikten oda boyunca hangi bölgelerin hangi üfleme açısında konforlu veya 
konforsuz olduğu anlaşılmaktadır. PD=15 çizgisinin üzerinde kalan bölge ısıl konfor açısından 
yetersizdir. Ayrıca bir odadaki hava hızı 0,05 m/s den daha düşük ise o odadaki havalandırmanın ve iç 
hava kalitesinin yetersiz olduğu söylenebilir. İlk olarak ortalama bir insanın baş hizasından alınan oda 
içindeki hava hızı ortalamalarına bakılmıştır ve Tablo 3’ den de görüldüğü gibi dört açıda da 0,05 m/s 
hava hızı şartı yakalanmıştır.  
 

Tablo 3. Baş Hizasındaki Ortalama Hava Hızları 
Baş Hizası Ortalama Hız 

(m/s) 
Klima Üfleme Açısı  

(°) 
0,073 10 
0,066 30 
0,060 50 
0,073 70 

 
Cereyan değerlerine bakıldığında 10°C üfleme açısında konforsuz bölgenin (1,2-1,85 m arası) daha 
çok olduğu gözükmektedir. Buna karşın 70° üfleme açısında ise 0,3-0,6 m dışında kalan bölgede ısıl 
konfor şartı sağlanmaktadır. Ayrıca oda içerisinde farklı üfleme çıkış açılarında (10°, 30°, 50° ve 70°) 
farklı XY kesitleri için elde edilen PD dağılımlarına bakıldığına üfleme açısı 70° olduğunda daha az 
bölgede cereyan oluştuğu görülmektedir. Bu veriler ışığında, verilen şartlardaki optimum üfleme 
açısının 70° olduğu görülmektedir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada bir oda içerisinde bulunan klimanın hava üfleme hızı değiştirilerek, farklı hızların ısıl 
konfora etkisi nümerik olarak incelenmiştir. Analizlerde kullanılmak üzere üç boyutlu klima ve oda 
geometrisi oluşturulmuştur. Gerçek çalışma şartları üzerinden alınan ölçümler simülasyonda sınır şartı 
olarak tanımlanmıştır. Hesaplamalar sonlu hacim yöntemi kullanılan bir paket program kullanılarak 
sürekli rejim şartları kabulünde yapılmıştır. Analizlerde türbülans modeli olarak RNG k-ε, duvar 
yaklaşımı olarak ise Standard Wall Function kullanılmıştır. Yüzde memnuniyetsizlik (PD) değeri 
program içerisinde tanımlanarak oda içindeki ısıl konfor, sayısal olarak hesaplanmıştır. Bunun dışında 
klima cihazının farklı üfleme hızları için sıcaklık ve hız dağılımları elde edilmiş, mahal içindeki yerel 
konforsuzluklar tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Isıl Konfor, Yüzde Memnuniyetsizlik, Klima 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In this study, while changing the blowing velocity of the air conditioner which is located in a room, the 
effect of the blowing velocity into the thermal comfort was invastigated numerically. Three dimensional 
air conditioner and room geometry have been created for analysis. Measurements which were taken 
on actual operating conditions, are defined as boundary condition in simulation. Calculations were 
made using a packet program using the finite volume method with assumption of steady state 
conditions. RNG k-ε was used as the turbulence model and Standard Wall Function was used as the 
wall approach in the analyzes. Percent dissatisfaction (PD) is defined in the program and thermal 
comfort in the room was calculated numerically. Besides, temperature and velocity distributions were 
obtained for different blowing velocity of the air conditioner and local uncomfortable zones was 
detected in the room. 
 
Keywords: Computational Fluid Dynamics, Thermal Comfort, Percent Dissatisfaction, Air 
Conditioning 
 
1.GİRİŞ 
Binaların iç ortam havalandırmasında, hava sıcaklığı, hava hızı ve hava kirliliği iç ortam konfor 
koşullarının ve hava kalitesinin tespit edilmesinde önemli parametrelerdendir. Ortamların ısıl konfor 
parametreleri hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) ile nümerik olarak tespit edilebilmektedir. Son 15 
yılda literatürde deneysel veriler ile birlikte CFD uygulamalarına ait oldukça fazla çalışma yapılmıştır.  
Akış alanına ait Navier Stokes denklemlerinin çözülebilmesi için CFD hesaplamalarında farklı 
türbülans modelleri kullanılmaktadır.  Bunlardan bazıları standart k-ε, RNG k-ε, standart k-w ve 
benzerleridir. Bunlar içerisinde mühendislik uygulamalarında standart k-ε modeli başarılı bir şekilde 
uygulanmaktadır.  Ancak iç akış problemlerinde düşük hız ve düşük reynolds sayılarında duvar 
sınırlarına yakın bölgelerde daha etkili yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu yeni yaklaşım modelleri 
düşük reynolds sayılı k-ε ve RNG k-ε modelleridir [1]. Rouaud ve Havet [2] yaptıkları çalışmada iç oda 
akış karakteristiklerinin tespit edilmesinde hem standart k-ε hem de RNG k-ε modellerini 
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kullanmışlardır.  RNG k-ε modelinin türbülanslı koşullarda çok daha iyi sonuçlar verdiğini 
göstermişlerdir. Posner ve ark. [3] modelledikleri bir odada akış performansını test edebilmek için 
laminer, standart k-ε ve RNG k-ε modellerini kullanmışlardır.  Fluent programını kullanarak analizlerini 
gerçekleştirmişlerdir.  RNG k-ε türbülans modeli ve laminer akış türü için elde ettikleri sonuçların 
deneysel verilere daha yakın olduğunu göstermişlerdir.  Kumlutaş ve ark. [4] çalışmalarında iç ortam 
klimasını 3 boyutlu modellemişlerdir. Cihazın karakteristiğini araştırmak için hava akış ve ısı transferi 
analizi gerçekleştirmişlerdir. Oluşturdukları modeli nümerik olarak çözüp sonuçlarını deneysel veriler 
ile karşılaştırmışlardır. Gabi ve Klemm [5] klimadaki fanın akışının aerodinamik analizini deneysel ve 
nümerik olarak incelemişlerdir. Liu ve ark. [6] yaptıkları çalışmada farklı geometrilerde klima iç yapısını 
modelleyerek akış ve ısı transferi karakteristiğini incelemişlerdir. Split klimanın içini Ansys CFX 
programında 3 boyutlu olarak modellemişlerdir.  Model doğrulamasını nümerik ve deneysel çalışmalar 
ile sağlamışlardır. Stamou ve Katsiris [1] yaptıkları çalışmada ofis odasını nümerik olarak modelleyip 
hava sıcaklığı ve hızının değişimini incelemek için SST k-ε modelini kullanmışlardır. Çalışma 
sonuçlarını deneysel çalışmanın yanında, standart k-ε, RNG k-ε ve laminer akış durumları için nümerik 
olarak da karşılaştırmışlardır. 3 farklı türbülans modelinin oda sıcaklığı ve hızının tahmin edilmesinde 
uygun sonuçlar verdiğini göstermişlerdir.  SST k-ε modeli ile yapılan çalışma sonuçlarının deneysel 
verilere en yakın değerleri verdiğini tespit etmişlerdir. Bhuiyan ve ark. [7] ısı değiştiricisinin farklı 
geometrik parametrelerinin ısı transferi ve basınç karakteristikleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Hu 
ve ark. [8] 4 farklı geometriye sahip klimadan çıkan havanın sesini ve akış hacmini incelemişlerdir. 
Öngel ve Mergen [9] yaptıkları çalışmada ısıl konfor parametrelerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini 
araştırmışlardır. Binaların ısıl konfor standartları olan ISO 7730 ve ASHRAE standartlarına uyması 
gerektiğini tespit etmişlerdir. Başkaya ve Eken [10] Phoenics yazılımını kullanarak türbülanslı 
koşullarda ortam içerisindeki hava akışını 2 boyutlu olarak araştırmışlardır. Chen ve Srebric [11] oda 
için hava akış durumunu incelemişlerdir. Standart k-ε ve RNG k-ε modellerinin diğer modeller arasında 
daha uygun sonuçlar verdiğini görmüşlerdir. 
 
Bu çalışmada ise, bir oda içerisinde var olan klima cihazının farklı üfleme hızları için, oda içindeki ısıl 
konfor durumu nümerik olarak incelenmiştir. Bunun yanı sıra oda içerisindeki sıcaklık ve hız 
dağılımları ve akış çizgileri de elde edilmiştir.  
 
 
 
 
2. MODELLEME VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
2.1. Geometrik Model 
 
Yapılan çalışmada 3x3x4 metre boyutlarındaki oda ve oda içerisinde bulunan klima SolidWorks katı 
modelleme programında oluşturulmuştur (Şekil 1). 

 
Şekil 1. İçerisinde klima bulunan odanın katı modeli 
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Oda 2 adet penceresi ve 1 adet kapısı olacak şekilde modellenmiştir. Analizlerin yapıldığı odanın bir 
apartmanın ara katında olduğu varsayılmış buna bağlı olarak pencerenin olduğu duvarlar dış duvar, 
diğer duvarlar ise iç duvar olarak tanımlanmıştır. Klima üfleme hızları 0.25, 0.50, 0.75 ve 1 m/s olacak 
şekilde 4 farklı senaryo denenmiştir.  
 
2.2. Ağ Yapısı 
Ağ yapısı tetrahedral eleman yapısıyla oluşturulmuştur (Şekil 2). Meshten bağımsızlık çalışması 
yapılmış ve son olarak 378205 eleman sayısına sahip ağ yapısında ısı transferinin yoğun olduğu 
bölgeler daha fazla elemana bölünmüştür. (Şekil 3). 
 

 
Şekil 2. Ağ yapısı 

 

 
Şekil 3. Klimanın olduğu bölgedeki sık mesh 

 
2.3. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemi İle Çözüm Yöntemi 
Bu çalışmada hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı olan Ansys’in Fluent modülü kullanılarak 
sistem çözülmüştür. Yapılan analizlerde akışın sıkıştırılamaz, üç boyutlu ve sürekli rejimde olduğu 
kabul edilmiştir. Çalışmada, oda içindeki hava akışı üç boyutlu Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes 
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(RANS-Momentum), enerji ve süreklilik denklemlerini sayısal yöntemlerle çözen ANSYS Fluent 16 
kullanılmıştır. Bu denklemler aşağıda gösterilmiştir. 
 
Kütlenin Korunumu Denklemi 

 
 
Türbülanslı Momentum Denklemi 

 
 
Türbülanslı Enerji Denklemi                                                                                                                                       

 
 
Türbülans Kinetik Enerjisi Denklemi 

 
 
Analizlerde RNG k-ε modeli türbülans modeli olarak seçilmiştir. Literatürde k-ε modelinin geniş bir 
uygulama yelpazesi olduğu görülmekte ve oda içi havalandırmada da sıklıkla kullanıldığı 
görülmektedir. Yapılan çalışmalarda bu modelin deneysel çalışmalara çok benzer sonuçlar verdiği 
görülmüştür. [13] RNG k-ε türbülans modelinde kullanılan sabitler şu şekildedir: Cµ=0.0845, C1ε=1.42, 
C2ε=1.68, Prwall=0.85. Analizde kabul edilen yakınsama kriterleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

Tablo 1. Yakınsama Kriterleri 
Parametreler Yakınsama Kriteri 

Süreklilik 1.10-5 

x-yönündeki hız 1.10-5 
y-yönündeki hız 1.10-5 
z-yönündeki hız 1.10-5 

Enerji 1.10-6 
k 1.10-5 

Epsilon (ε) 1.10-5 
 
2.4. Doğrulama Çalışması 
Analizlere başlamadan önce sonuçların güvenilirliğini göstermek için literatürde varolan başka bir 
çalışma ile validasyon işlemi yapılmıştır. Rong ve Nielsen [15] nin IEA Annex20 odasında yaptığı 
çalışmanın sonuçları ile bu çalışmada yapılan analizler sonuçları karşılaştırılmıştır. Şekil 4’de 
görüldüğü gibi deneysel sonuçlar ile nümerik çalışmanın sonuçları oldukça uyumlu çıkmıştır. 

 
Şekil 4. Doğrulama Çalışması 
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2.4. Başlangıç ve Sınır Koşulları 
Çalışma senaryosunda yaz ayında sıcak çevre koşulları altında klima cihazı ile soğutma yapılmak 
istenmiştir. Dış ortam sıcaklığı 32°C, klima üfleme sıcaklığı ise 19°C olarak seçilmiştir. Analizlerde 
pencerelere cam, kapıya tahta, duvarlara ise alçı malzemesi tanımlanmıştır. Bu malzemelerin 
termofiziksel özellikleri Tablo 2.’de gösterilmiştir. Kapı kalınlığı 10 cm., pencerelerdeki cam kalınlıkları 
15 cm., duvar kalınlıkları ise 35 cm. kabul edilmiştir.  
 

Tablo 2. Malzemelerin Termofiziksel Özellikleri 
 Yoğunluk (kg/m3) Özgül Isı (J/kgK) İletkenlik (W/mK) 

Cam  2500 800 0,8 
Alçı 2320 1138 0,5 

Tahta 700 2310 0,178 
 
Klima alt kısmından hava çıkışı, üst kısmında ise hava emiş menfezi olacak şekilde modellenmiştir 
(Şekil 5). Pencere, kapı, iç duvar, dış duvar, hava girişi ve hava çıkışı ile ilgili sınır koşulları Tablo 3.’de 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 5. Giriş, çıkış menfezlerinin, pencerelerin ve kapının model üzerinde gösterimi 

Tablo 3. Sınır Koşulları 
 Sıcaklık 

(°C) 
Hız (m/s) Basınç (Pa) Isı Taşınım Katsayısı (W/m2K) 

Giriş menfezi 19 0,25-0,50  
0,75-1 

- - 

Çıkış menfezi - - 0 - 
Dış Ortam 

(Pencerelerin Dışı) 
32 - - 25 

Kapının Dışı 25 - - 8 
İç ortama bakan 
duvarların dışı 

25 - - 8 

Dış ortama bakan 
duvarların dışı 

32 - - 25 

 
Tablo 3.’deki sınır koşulları sabit olmak koşuluyla 4 farklı menfez çıkış hızı için analizler yapılmış ve 
oda içerisindeki yüzde memnuniyetsizlik, sıcaklık ve hız dağılımları elde edilmiştir. Hız ölçümleri 
gerçek bir klimanın menfez çıkışından bir anemometre ile yapılmıştır.  
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3. HESAPLAMALAR VE BULGULAR 
3.1. Yüzde Memnuniyetsizlik  
Bulunduğu ortamın sıcaklığı kişinin dilediği konforun üzerinde ise kişi cereyanı (hava akımı) hoş bir 
esinti olarak algılayabilirken, üşüyen bir kişi ise aynı şartlarda cereyan çok rahatsız edici bulabilir.  
    
Cereyan literatürde yüzde memnuniyetsizlik ya da cereyan oranı şeklinde ifade edilen ve 1. nolu 
eşitlikte gösterilen bir formül ile matematiksel olarak tanımlanabilmektedir. Fanger 1989 yılında 
yayınladığı makalesinde cereyanı aşağıdaki gibi ifade eder; [14] 
 
PD = (34-T)(V-0.05)0.62(0.37V Tu + 3.14)                                                                                             (1) 
 
PD = Memnuniyetsizlik yüzdesi (%)  
Tu = Türbülans şiddeti  (%) (%10-60)  
T = Hava sıcaklığı (ºC) (20-26) 
V = Lokal ortalama hava hızı (m/s)  
 
(1) nolu denklemde ifade edilen eşitliğin kullanımı bazı durumlarda kısıtlıdır. Daha açık bir ifade ile 
hava hızının 0.05 m/s den küçük ise bu hız 0.05 m/s’ye eşitlenmelidir. Ayrıca sıfırın altında çıkan PD 
değerleri de sıfıra eşitlenir. PD %100 ün üzerine çıktığında ise değer %100 de sabitlenir. ASHRAE 
standardına göre PD değeri %15 ve altı için konforlu kabul edilmiştir. 
 
0.25, 0.50, 0.75 ve 1 m/s menfez çıkış hızları için YZ düzleminden, baş hizasından, farklı XY 
kesitlerinden elde edilen yüzde memnuniyetsizlik (PD) dağılımları sırasıyla Şekil 6., Şekil 7. ve Şekil 
8.’de gösterilmiştir. Bundan sonra verilen şekillerde sol üst; 0.25, sağ üst; 0.50, sol alt; 0.75, sağ alt; 1 
m/s için olan dağılımları ifade etmektedir.  
 

 
 

Şekil 6. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızları (0.25, 0.50, 0.75 ve 1 m/s) için elde edilen PD 
dağılımları (YZ düzlemi) 
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Şekil 7. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızları (0.25, 0.50, 0.75 ve 1 m/s) için elde edilen PD 
dağılımları (Baş hizası)   

 

 
 

Şekil 8. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızları (0.25, 0.50, 0.75 ve 1 m/s) için elde edilen PD 
dağılımları  (XY kesitleri) 

 
3.2. Sıcaklık ve Hız Dağılımları 
0.25, 0.50, 0.75 ve 1 m/s menfez çıkış hızları için YZ düzleminden elde edilen sıcaklık ve hız 
dağılımları sırasıyla Şekil 9. ve Şekil 10.’da gösterilmiştir. Ayrıca yine YZ düzleminden akış çizgileri de 
elde edilip Şekil 11.’da gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızları (0.25, 0.50, 0.75 ve 1 m/s) için elde edilen sıcaklık 
dağılımları (YZ düzlemi) 

 
 
 

 
 

Şekil 10. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızları (0.25, 0.50, 0.75 ve 1 m/s) için elde edilen hız 
dağılımları (YZ düzlemi) 
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Şekil 11. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızları (0.25, 0.50, 0.75 ve 1 m/s) için elde edilen akış 
çizgileri (YZ düzlemi) 

 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
Yapılan bu çalışmada 4 farklı menfez çıkış hızı için yüzde memnuniyetsizlik değerleri nümerik olarak 
hesaplanmıştır. Sıcaklık ve hız dağılımları, cereyan değerleri ve akış çizgileri seçilen farklı 
düzlemlerde gösterilmiştir. Ortalama bir insanın baş hizası civarında, oda boyunca (4 m.) cereyan 
değerinin değişimi elde edilmiştir ve bu değerler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Z ekseninin 0 olduğu 
nokta klimanın bulunduğu duvarı temsil etmektedir.  

 
Şekil 12. Baş hizasında, oda boyunca PD değerinin değişimi 
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Daha önce bahsedildiği üzere Ashrae standardına göre PD değeri %15 ve altı konforlu kabul 
edilmektedir. Buna göre grafikten oda boyunca hangi bölgelerin hangi üfleme açısında konforlu veya 
konforsuz olduğu anlaşılmaktadır. PD=15 çizgisinin üzerinde kalan bölge ısıl konfor açısından 
yetersizdir. Buna göre grafikten 1 m/s üfleme hızında konforsuz bölgenin (0,2-0,8 m arası) daha çok 
olduğu gözükmektedir. Buna karşın 0,25 m/s üfleme hızında ise 0,1-0,3 m dışında kalan bölgede 
cereyan oluşmadığı görülmektedir. Fakat sadece bu bilgiye bakılıp en uygun hızın 0,25 m/s olduğunu 
söylemek doğru olmaz. Ortalama bir insanın baş hizasından alınan oda içindeki hava hızı ortalamaları 
aşağıda gösterilmiştir. 
 
Tablo 4. Baş Hizasındaki Ortalama Hava Hızları 

Baş Hizası Ortalama Hız 
(m/s) 

Klima Üfleme Hızı 
(m/s) 

0,012 0,25 
0,062 0,50 
0,083 0,75 
0,138 1 

 
Bir odadaki hava hızı 0,05 m/s den daha düşük ise o odadaki havalandırmanın yeteri kadar iyi 
olmadığı söylenebilir. Buna göre klima üfleme hızı 0,25 m/s olduğunda baş hizasında ölçülen ortalama 
hava hızının 0,012 olduğu görülmektedir ki bu da yukarıda bahsedilen oda içi havalandırma için yeterli 
değildir. Oda içerisinde farklı menfez çıkış hızlarında (0.25, 0.50, 0.75 ve 1 m/s) farklı XY kesitleri için 
elde edilen PD dağılımlarına bakıldığında 0,75 ve 1 m/s klima üfleme hızlarında 0,50 m/s ye göre 
daha fazla bölgede cereyan oluştuğu görülmektedir. 0,5 m/s klima üfleme hızında ise 0,2-0,6 m 
dışında kalan bölgede cereyan oluşmadığı ayrıca havalandırma açısından da bir sıkıntı oluşmadığı 
görülmektedir. Dolayısıyla bu şartlarda en uygun klima üfleme hızının 0,5 m/s olduğu görülmektedir.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada bir ofis hacmi içerisindeki hava akışı, sıcaklık ve türbülans kinetik enerjisi dağılımları 
havalandırma verimliliğini tahmin edebilmek adına incelenmiştir. Oda duvar tipi bir klimayla kış 
koşulları dikkate alınarak ısıtılmıştır. Akış türbülanslı, sürekli, sıkıştırılamaz ve üç boyutludur. Korunum 
denklemleri hesaplamalı akışkanlar dinamiği (had) kodu olan Ansys-Fluent ile çözülmüştür. İlk olarak, 
standart k-ε (Std. k-ε) türbülans modeli ve standart duvar fonksiyonu yaklaşımı ile ağdan bağımsızlık 
çalışması yapılmıştır ardından beş farklı Reynolds Avaraged Navier-Stokes (RANS) tabanlı iki 
denklemli türbülans modeli ve yakın duvar yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Daha sonra elde edilen bu 
sonuçlar oda havalandırması çalışmalarında iyi bilinen Annex20 odasından elde edilmiş deneysel 
verilerle doğrulanmıştır. k-ε tabanlı tüm modellerin benzer sonuçlar vermesine rağmen Std. k-ε modeli 
ve std. Duvar yaklaşımı sık kullanımı ve nümerik robustluğundan dolayı tercih edilmiştir. Hesaplamalar 
üç farklı giriş hızı (1.5, 2.0, and 3.0 m/s)  ve üç farklı giriş sıcaklığını içeren dokuz farklı durum için 
yapılmıştır (298, 300, and 303 K). Elde edilen bulgularla havalandırma giriş şartlarının havalandırma 
verimliliği ve ısıl konfor üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Oda Havalandırması, Isıl Konfor, Türbülans, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, 
HVAC 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In this study, airflow, temperature and turbulence kinetic energy distributions in an office room were 
investigated in order to estimate ventilation efficiency. The room was heated with a split type air-
conditioner considering the winter conditions. The flow is turbulent, continuous, incompressible and 
three-dimensional. The conservation equations are solved with Ansys-Fluent, which is the code for the 
Computational Fluid Dynamics (CFD). First, a mesh independency study was conducted by using the 
standard k-ε (Std. K-ε) turbulence model and the standard wall function approach. Then five different 
Reynolds Avaraged Navier-Stokes (RANS) based two-equation turbulence models and close wall 
approaches were compared. These results, which had obtained, were confirmed by the experimental 
data obtained from room Annex 20, which is well known in room ventilation studies. Although all 
models which are k-ε based, gives similar results. Std. K-ε model and std. wall approach are preferred 
because of its frequent use and numerical robustness. The calculations were made for nine different 
conditions with three different inlet velocities (1.5, 2.0, and 3.0 m / s) and three different inlet 
temperatures (298, 300, and 303 K). With the results obtained, the ventilation efficiency and the effect 
on the thermal comfort of the ventilation inlet conditions were tried to be determined.  
 
Anahtar Kelimeler: Room Ventilation, Thermal Comfort, Turbulence,  Computational Fluid Dynamics, 
HVAC 
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1.GİRİŞ  
 
Binalar, birleşmiş milletler çevre programının belirttiği üzere küresel enerjinin yaklaşık% 40'ını kullanır 
ve sera gazı emisyonunun 1/3 ’ini yayarlar. Bu durum binaları en önemli tüketici haline getirir ve enerji 
tasarrufu çalışmalarında dikkatin bu alana yönelmesini sağlar. Bununla birlikte, binalardaki enerji 
tüketimi, etkisi kanıtlanmış teknolojiler kullanılarak % 30-80 oranında azaltılabilir [1]. Bu teknolojilerin 
bina verimliliğini arttırmaya etkisi, Hesaplamalı akış dinamiği gibi matematiksel teknikler kullanılarak 
daha da geliştirilebilir. 
 
Gilani ve ark.’nın (2016) yaptıkları çalışmada elde edilen sonuçlar, SST k-ω modeline sahip bir 
çözücüde kapalı bir ortamdaki sıcaklık dağılımını doğru bir şekilde tahmin edebildiğini göstermektedir. 
Bununla birlikte, yaygın olarak kullanılan türbülans modellerinde, üç k-ε modeli (Standard, Realziable, 
RNG) açıkça başarısız olurken sadece SST k-ω modeli ve standart k-ω modeli termal yapısını ve ilgili 
termal dağılımın deneysel verilerle tutarlı bir şekilde elde edilmesinde başarılı olmuştur. Buna ek 
olarak, yakınsama kriterlerinin, tahmin edilen hava yaşı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu 
göstermişlerdir. [2] 
 
Me´ndez ve ark. (2008), yeni bir tasarıma sahip iki yataklı bir hastane odasının mimari tasarımını 
havalandırma açısından hasta mahremiyetinden feragat etmeden optimize etme amaçlı bir çalışma 
yürütmüştür. Elde ettikleri sonuçlar, geometrideki küçük modifikasyonların havalandırma akış 
modelinin etkinliğinde büyük gelişmeler sağlayabileceğini açıkça göstermektedir. Öncelikle en kolay 
çözüm gibi görünen iki hava girişinin kullanılması veya perdelerin kaldırılmasının, son derece rahatsız 
ve pahalı olduğunu belirtmişlerdir. HAD’ın, diğer metodlardan daha basit ve daha ucuz bir çözüm 
sunduğunu belirtmişlerdir. Kapatılan alanların geometrisi ve mobilya varlığı, hava akışı yapısının yanı 
sıra ortalama hava yaşını modifiye ettiği için, genel standartların oluşturulmasının zor olduğu ifade 
etmişlerdir. Bu, her somut durumun bireysel olarak incelenmesi gerektiği anlamına gelir. [3] 
 
HAD, akış yapısını, ısı transferini ve kimyasal tür taşınımının (chemical species transport) 
belirlenmesine yardımcı olmak için oda içi ortam koşullarının analizinde ve ayrıca diğer HVAC & R 
uygulamalarının geniş bir yelpazesinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda, bina çevresel tasarımını 
optimize etmek, binada kullanılan mekanik sistemlerin başlangıç ve işletme maliyetlerini düşürmek ve 
bina sakinlerinin verimliliğini arttırmada da kullanılmıştır. Hesaplama gücü ve ticari CFD yazılımlarında 
son yıllardaki ilerlemeler, bu aracı kullanmaya başlamayı mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte, CFD'yi 
kullanma kararı, performansı, maliyeti ve gayreti ile ilgili gerçekçi beklentilere sıkı sıkıya bağlı olmayı 
da gerektirmektedir.  
 
CFD'nin kullanılması, kesin sonuçların elde edilmesini garanti etmez. Doğrulama yönü, problemin ilgili 
fiziki kabullerin doğru bir şekilde ele alındığından emin olmak için gereklidir. Onaylama yönü, CFD 
kullanıcısının deneysel verilerin ya da güvenilir yarı ampirik korelasyonların bulunduğu problemleri 
başarıyla modelleyebildiğini göstermek için gereklidir. Raporlama yönü, CFD kullanıcılarının analizin 
nasıl yapıldığı ve sonuçların ne olduğu hakkında ilgili diğer insanlarla iletişim kurması için gereklidir 
[4]. 
 
Binalarda geliştirilmiş iç mekan, hava kalitesi ve ısıl konfor ihtiyacı binalarda hava akımı daha iyi 
anlaşılmasına yol açmıştır. Hava akım hızının büyüklüğü ve bir binadaki hava akışı yolu önemli kabul 
edilir. Bir binadaki hava akışı doğrusal olmayan denklemler tarafından yönetilir. 
 
Bina havalandırması, kaynak kontrolü ve hava temizleme ile birlikte kapalı hava kalitesini kontrol eder. 
Mekanik fanlar ve / veya doğal kuvvetler havalandırmayı yönlendirir. Doğru bir tasarımın amacı, 
havanın sınırlı sayıda tedarik arzından her işgal edilen alana teslim edilmesini sağlamaktır. Binalar, 
büyük yüksek ve derin hale geldikçe bu zor bir mühendislik görev haline gelmiştir ve bir Besleme 
havası jetinin penetrasyon derinliği sınırlıdır [5].  
 
Oda havalandırmasında HAD’ın yetmişli yıllardan beri kullanılmasına rağmen [6] son yıllarda 
araştırmacılar tarafından sıklıkla tercih edilen bir yöntem olduğu görülmektedir [7]. Oda içerisindeki 
havanın kalitesi, enerji tüketimi ve ısıl konfora etki eden parametreler bu yöntem kullanılarak doğrudan 
veya dolaylı olarak incelenmektedir. Konforun yaşam kalitesinin yanında iş verimine de etkisinin büyük 
olması bu alana olan ilginin sürekli artmasına sebep olmuştur [8]. 

 Isıl Konfor Sempozyumu 
 



  ____________________ 1233 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

IEA Annex20 Odası yukarıda belirtildiği gibi birçok hava akışı problemlerinde, özellikle türbülans 
modellerinin karşılaştırılmasında yaygın olarak kullanılmıştır ve bu çalışmada oda havalandırması 
problemlerinde kullanılan yazılımın çözüme uygun sonuçlar verip vermeyeceğini incelemek adına ele 
alınmıştır. Çalışmada duvar tipi bir klimadaki farklı giriş ve sıcaklık parametreleri incelenerek oda 
hacmindeki hız ve sıcaklık dağılımları ve akış yapısı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre de 
konfor ve parametrelerin uygunluk değerleri yorumlanmıştır. 
 
 
 
 
2. MODELLEME VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
 
2.1. Geometri ve Modelleme  
Üç boyutlu oda çalışması Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
laboratuvarında bulunan, ısıl konfor çalışmaları için dizayn edilen odadan esinlenerek oluşturulmuştur. 
Odada bir adet split klima bulunmakta, hava girişi de split klima üzerinden sağlanmaktadır. Diğer çıkış 
ise sağ alt köşede bulunmaktadır. Bu çıkış kapı altı aralığını temsil etmektedir. Şekil 1 ve 2'de 
geometrik ölçüler ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Ofis odasının ölçüleri (Ölçüler mm’dir.) 

Şekil 2. Duvar tipi klimanın ölçüleri (Kırmızı ile gösterilen kısım çıkış, mavi ile gösterilen kısım giriştir) 
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2.2.Çözüm Ağı Yapısı ve Doğrulama 
Ağ yapısı çözüme etki eden en önemli parametrelerden biridir. Ağ yapısının sıklığı ve kalitesi doğru 
sonuca ulaşmanın yanı sıra çözüm süresine de etki etmektedir. Cidarlarda daha yoğun bir ağ yapısı 
elde edilmiş, eleman olarak ise hexahedral eleman türü seçilmiştir. Bu seçim duvar yaklaşımında 
uygun y+ değerlerini yakalamak için yapılmıştır. Modelin genelinde ise tetrahedral eleman tipi 
kullanılmıştır. Eleman tipleri modelin geometrisine bağlı olarak seçilmiştir. Sayısal model için üç farklı 
ağ yapısı kullanıldı. 328470, 468529 ve 468529 eleman sayılarında yapılan çalışmalarda 468529 
eleman sayılı ağ yapısı en uygun sonucu veren yapı seçildi. Şekil 3’te ağ yapısı gösterilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre ise ağ yapısı arttıkça sonucun küçük değerlerde değiştiği gözlenmiş ve son 
olarak 468529 eleman sayısına sahip ağ yapısı ile çözümlere devam edilmiştir. 

 
Şekil 3. Ağ Yapıları (328470, 468529 ve 468529 Eleman) 

Kullanılan CFD yazılımın oda havalandırması çalışmalarındaki yetkinliğinden emin olma adına IEA 
Annex20 odasında daha önce elde edilmiş deneysel [9]ve nümerik [10] veriler karşılaştırma 
yapılmıştır. Şekil 4. te görüldüğü üzere elde edilen akış yapısı deneysel verilerle tutarlılık 
göstermektedir. Sıcaklık dağılımı için Şekil 5. te gösterilmiş olan A.D. Lemaİre’in yaptığı çalışma [11] 
ile karşılaştırma yapılmış ve yeni benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bu verilerden yola çıkarak kullanılacak 
yazılımın çalışma için uygun olduğu düşünülmüştür. Bu çalışma daha önce yapılan bir çalışmanın [10] 
devamı niteliğinde olduğu için türbülans modelleri ve duvar yaklaşımları için ayrı bir çalışma 
yapılmamış, türbülans modeli olarak Standart k-ε, türbülans modeli olarak ise standart duvar 
fonksiyonu kullanılmıştır.  

 
 

Şekil 4.  a. Deneysel (Peter V. Nielsen Doktora Tezi, 1974) ve b. Nümerik (B.E. YÜCE, 2014) olarak 
elde edilen akış çizgileri  

a. 

b. 
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Şekil 5.  a. A.D. LEMAIRE, 1991 ve b. B.E. YÜCE’nin yapmış olduğu çalışmalarda elde edilen sıcaklık 

dağılımları 
 
2.3.Türbülans Modelleri ve Sayısal Yöntem  
Bu çalışmada Std. k-ε, türbülans modeli kullanılmıştır. Duvar yaklaşımı ise Standard duvar 
fonksiyonudur (Standart wall function-Std. wf.). Oda geometrisi içerisindeki akış alanı sürekli, 
sıkıştırılamaz ve üç boyutludur. Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes (Reynolds Averaged Navier 
Stokes - RANS), süreklilik, momentum ve enerji denklemleri ANSYS-Fluent 15.0 yazılımı aracılığıyla 
çözülmüştür. Yer çekimi Boussinesq yaklaşımıyla göz ününe alınmıştır ve bu etki Ar sayısıyla 
aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Fluent sonlu hacim methodunu kullanmaktadır ve ayrıklaştırılmış 
denklemlerin çözümünde birinci dereceden ayrıklaştırma kullanılmıştır. Yakınsama kriteri tüm 
parametreler için 10-6 alınmıştır.  
 
RANS yaklaşımında hız bileşenleri aşağıdaki gibi ortalama değerleriyle salınım değerlerinin (çalkantı) 
toplamı şeklinde ifade edilirler. 
                                                   

 =  + ’           =  + ’ (1) 

 
Tanımlanan hız ifadelerinin Navier-Stokes denklemlerine uygulanması sonunda ilave olarak ortaya 
Reynolds gerilme terimlerini veren aşağıdaki gibi eşitlikler çıkmaktadır. 

 

(2) 

 =     (3) 

                      
             

Bu Reynolds gerilmeleri türbülans viskozitesi adı verilen bilinmeyen bir katsayıyla ifade edilebilir [13]. 
      

 

(4) 

                                                                   
Std k-ε modelinde türbülans kinetik enerjisi (k) ve onun yayılma hızı (ε) olmak üzere türbülans 
viskozitesi şu şekilde ifade edilir. 
                                                                     (5) 
 
Efektif viskozite de laminer ve türbülanslı viskozitenin toplamı olarak aşağıdaki şekilde ifade edilir. 

 

teff µµµ +=  

(6) 

a- Std. k-ε std. wf 

b. 

a. 
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Kaldırma kuvveti etkisi genellikle aşağıdaki gibi Arşimed (Ar) sayısı ile ifade edilir.  
 

 

0

0

u
TghAr ∆

=
β

 
(7) 

 
 

Burada  giriş ve çıkıştaki sıcaklık farkı olup Ar sayısı 0,173’tür. Bu etki y-yönündeki korunum 
denkleminde SM gibi bir kaynak terimiyle dikkate alınır. 

gS refbuoyM )(, rr −=  (8) 

 
Yoğunluk farkı oda havalandırmasında sıcaklık değişimlerinin yüksek olmaması sebebiyle Boussinesq 
yaklaşımıyla aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

)( refrefref TT −=− βrrr  (9) 

 
2.4. Sınır Şartları 
Klimanın üfleme yüzeyinden 3 farklı hız ve sıcaklıkta hava üflenmektedir. Bu geometride toplam 9 
farklı durum incelenmiştir. Bu senaryolar Çizelge 4.1’de verilmiştir. Klima yüzeyi harici tüm oda dış 
yüzeyleri 293 K sıcaklıktadır. Üflenen havanın amacı odayı ısıtmaktır bu sebeple oda içindeki split 
klima kış kliması görevini yapmaktadır. Hız ve basınç için korunum denklemleri eşzamanlı olarak 
SIMPLE algoritması kullanılarak çözülmüştür. Basınç alanının çözümü için Second Order, momentum 
denklemlerinde Second Order Upwind, türbülans kinetik enerjisi ve türbülans dağılım oranlarında ise 
First Order Upwind algoritmaları kullanılmıştır. Yakınsama kriteri ise 10-6 olarak ayarlanmıştır. Odaya 
hava girişi klima tarafından üfleme yoluyla verilmektedir. Çıkış ise klimanın üst yüzeyinden ve kapı 
aralığından olmaktadır. Duvar sıcaklığı ise 293 K ve sabittir. 
 
Çizelge 4. 1 Farklı Sınır Şartlarının Tablo Olarak Görünümü 
 

       Durumlar                          Sınır Şartları 
Giriş Hızı Giriş Sıcaklığı Duvar Sıcaklığı 

1. Durum 1.5 m/s 303 K 293 K 
2. Durum 2 m/s 303 K 293 K 
3. Durum 3 m/s 303 K 293 K 
4. Durum 1.5 m/s 300 K 293 K 
5. Durum 2 m/s 300 K 293 K 
6. Durum 3 m/s 300 K 293 K 
7. Durum 1.5 m/s 298 K 293 K 
8. Durum 2 m/s 298 K 293 K 
9. Durum 3 m/s 298 K 293 K 
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. a. ve b.  Oda hacminde farklı bölgelerde oluşturulan düzlemler 
 

Elde edilen sonuçları görselleştirmek ve her bölgeyi daha iyi analiz edebilmek adına 11 farklı düzlem 
seçilmiştir. YZ ekseninde beş, XY ekseninde altı farklı düzlem tanımlanmıştır. Klimadan çıkan akışın 
net manada ortaya koyulabilmesi için klimaya dik olarak üç farklı düzlem yerleştirilmiştir. Düzlemler 
Şekil 6’da verilmiştir.  
Şekil 7’de 1. Durum için 11 farklı düzlemde sıcaklık dağılımları gösterilmiştir. Dokuz farklı durum için 
incelenen üç farklı parametre olduğundan tüm sonuçları yan yana göstermek mümkün olmamıştır. 
Bunun yerine oda içindeki akış yapısını genel olarak ifade edebilecek ve aynı zamanda klimadan 
çıkan havanın yapısını anlamada kolay sağlayacak olan 3. düzlem için elde edilen sonuçlar şekil 8. de 
yan yana gösterilmiştir. 
Şekil 8’de elde edilen bulgulara göre giriş sıcaklık değerleri düştükçe oda içindeki sıcaklık dağılımı 
homojenliğini yitirmektedir. Bu durum ofis içindeki farklı lokasyonlarda farklı sıcaklık bölgeleri 
oluşmasına sebep oluşmuştur. Üfleme sıcaklığı düştükçe soğuk duvarlar ile oluşan ısıl denge sonucu 
iç hava sıcaklık dağılımı değerlerinde düşme görülmüştür. 
Klimadan çıkan hava jetinin yapısı hıza göre büyük duyarlılık göstermektedir. 1 m/s’lik hızla üflenen 
havada oluşan jet hava giriş noktasından çıktıktan sonra yapısını koruyamamış ve dağılmıştır. Bu 
durum üflenen sıcak havanın yayılımını etkilemiştir. Düşük sıcaklıklardaki heterojen bölgelerin varlığı 
bu durum ile açıklanabilir. 
Türbülans kinetik enerjisi değerleri hız dağılımı değerleri ile benzerlik göstermektedir. 1.5, 2 ve 3 
m/s’lik hızlar için sırasıyla 0.34,0.34 ve 2 j/kg değerlerinde olduğu görülmüştür. 

 
 

Şekil 7. 1. Durumda 11 farklı düzlemdeki sıcaklık dağılımları 
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Durum Sıcaklık Bileşke Hız Türbülans K.E.  

1.  

    

2.  

   

3.  

   

4.  

    

5.  

   

6.  

   

7.  

    

8.  

   

9.  

   

 
Şekil 8. Tüm durumlar için 3. Düzlemde hız, sıcaklık ve TKE sonuçları 
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SONUÇLAR 
 
Oda içerisindeki sıcaklık dağılımı ve akış yapısı giriş hız ve sıcaklığına bağlı olarak önemli ölçüde 
değişmiştir. Giren hava jetinin yapısı sıcaklık dağılımının homojenliğine etki etmektedir. 
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 2 m/s’lik hızla üflenen havada daha homojen bir sıcaklık yapısı 
oluştuğu görülmektedir. 
 
Üfleme sıcaklığı düştükçe duvarlardaki düşük sıcaklık sınır şartı nedeniyle ısı kaybının yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu durum giriş hızından bağımsız olmak üzere ofis içerisindeki havanın sıcaklığını tüm 
noktalarda etkilemektedir. 
 
Tüm şartlar incelenip genel bir kanıya varılmak istendiğinde ise mevcut şartlarda 303K giriş sıcaklığı 
ve 2 m/s giriş hızına sahip bir klimada düzgün dağılımlı bir sıcaklık dağılımı elde etmek mümkündür. 
Bu çalışmada oda içerisindeki kişi veya eşya olmadığına da dikkat edilmelidir. Giren hava jetinin 
yapısına bağlı olarak sıcaklık dağılımı ve akış yapısı önemli ölçüde değişmektedir.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, aydınlatma lambalarından gelen ışınım etkisi altında bağıl nemin ısıl konfor üzerine 
etkisi incelenmiştir. Bağıl nemin ısıl konfor üzerinde etkisini belirleyebilmek için iki bölmeli anlık enerji 
dengesi modeli (Gagge modeli) kullanılmış olup, model üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Sonuç 
olarak, bağıl nemin deri ıslaklığı üzerine etkisi deri sıcaklığı üzerine olan etkisinden daha fazla olduğu 
görülmüş olup, yüksek operatif sıcaklıklarda bağıl nemin artmasıyla deri ıslaklığında ciddi artışlar 
görülmüştür.  
 
Anahtar Kelime: Bağıl nem, ışınım, ısıl konfor 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In this study, the effect of the relative humidity on the thermal comfort under the radiation from the 
lighting lamps was investigated. To determine the relative humidity effect on skin temperature and skin 
wettedness under radiation heat transfer, a simulation model based on the Gagge model with some 
innovations was developed. Consequently, the effect of relative humidity on the skin wettedness is 
more than its effect on skin temperature. Significant increases in skin wettedness were observed with 
increasing relative humidity at high operative temperatures. 
 
Keywords: Relative humidity, radiation, thermal comfort 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
İç ortamlarda nem koşullarını incelemek ısıl konfor açısından önemlidir.  Bağıl nem iki nedenden 
dolayı ısıl konforsuzluğa neden olabilir; birincisi yüksek seviyelerde deri ıslaklığı, diğeri sıcak ve nemli 
havanın teneffüs edilmesidir[1,2]. Toftum ve Fanger [3] ısıl konfor için üst sınır nem seviyelerini 
belirlemişlerdir. Atmaca ve ark. [1] farklı operatif sıcaklıklarda bağıl nemin deri ıslaklığı ve sıcaklığı 
üzerine etkisini incelemişlerdir. Kaynaklı ve arkadaşları insan vücudunda nemin ısı ve su dengesi 
üzerine etkisini incelemişlerdir[2]. Jing ve ark. [4] bağıl nemin sıcak ortamlarda yolcuların ısıl tepkisini 
nasıl etkileyebileceğini araştırmıştır. Sezgin [5] ve ark. müşterilerin karakteristiklerine göre 
mağazalardaki aydınlatma sistemlerinden nasıl etkilendiğini incelemişlerdir.  Ahn ve ark [6] Led 
aydınlatmanın iç soğutma ve ısıtma yükleri üzerine olan etkisini incelemişlerdir. Sonuç olarak, iç 
yükleri azaltmak için Led aydınlatma kontrol stratejisi önermişlerdir. Yu ve ark. [7] iki farklı hava 
dağıtım sisteminde aydınlatma yüklerinin ısıl konfor üzerine etkisini incelemişlerdir. Ahn ve ark.[8] led 
aydınlatma sistemlerinde atık ısıyı taşımak için bir termal sistem geliştirmişlerdir. Kharseh ve ark. [9] 
sıcak iklimlerde yaz aylarında soğutma yüklerini azaltmak için yeni gelişmelerin etkisini incelemişlerdir. 
İncelenen parametreler dış duvarın toplam ısı transfer katsayısı, iç ortam sıcaklığı ve aydınlatma 
verimliliğidir. Guan [10] sıcak iklimlerde, iç yük yoğunluğunun iklimlendirme sisteminin termal 
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performansı üzerine etkisini incelemiştir. Jung and Lee [11] yüksek verimlilikde LED sistemler 
geliştirmişlerdir. 
 
Literatürde, bağıl nemin ısıl konfor üzerindeki etkisini araştıran birçok çalışma mevcuttur. Fakat 
aydınlatma sistemlerinden gelen ışınımın etkisi altında bağıl nemin ısıl konfor üzerine etkisini 
inceleyen hiçbir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada, simülasyon modeli kullanarak değişik bağıl 
nem değerlerinde deri ıslaklığı ve sıcaklığı hesaplanmıştır. Isıl konfor veya konforsuzluk durumu deri 
sıcaklığı ve ıslaklığı üzerinden tartışılmıştır. Simülasyon modeli olarak üzerinde bazı değişiklikler 
yapılmış 2 bölmeli anlık enerji dengesi modeli (Gagge) [12-14] kullanılmıştır. 
 
 
 
 
2. MATEMATİKSEL MODEL 
Matematiksel modelde kullanılan denklemler, Matlab programına aktarılarak simülasyon programı 
oluşturulmuştur. Simülasyonda, insan vücudu ve çevresi arasında ısı ve kütle transferi hesaplanabilir 
ve istenilen süre sonunda deri ıslaklığı, kor ve deri sıcaklığı elde edilebilir. Literatürde Gagge modeli 
tüm vücuda uyarlanmıştır, bu simülasyon modelinde ise vücut 16 parçaya ayrılmıştır. Her bir parça kor 
ve deri, giysi tabakasından oluşmaktadır. Kor ve deri tabakası için kullanılan ısı depolama denklemleri 
aşağıdaki gibidir [14]. 
 

 

(1) 
 

 

(2) 
 
Burada M metabolik ısı üretimini, W yapılan işi, C taşınım ile ısı transferini, E buharlaşma ile olan ısı 
transferini, Q kordan deriye ısı transferini, R ışınım ile ısı transferini ifade etmektedir. Gagge 
modelinde yapılan diğer bir değişiklik, simülasyon modeline ışınım ısı akısının dahil edilmesidir. Bu 
çalışmada ışınım ısı akısının sadece deri tabakasını etkilediği düşünülmüştür. Işınım ısı akısı 
simülasyona aşağıdaki gibi dahil edilmiştir. 

 

 (3) 
Işınım ısı akısı değerleri deneysel olarak elde edilmiş ve simülasyona dâhil edilmiştir.  
Deneyler, laboratuvarda mevcut ısıl konfor odasında gerçekleştirilmiştir. Isıl konfor odasında 1 adet 
klima, nem alıcı ve nemlendiricisi mevcuttur. Isıl konfor odasının tavanına, halojen lambalar 
yerleştirilmiştir. Deneklerin üzerine açık lambalardan gelen ışınım ısı akı değerleri piranometre ile 
ölçülmüş ve Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Vücut parçalarına gelen ışınım ısı akısı değerleri [15] 
 

Vücut Parçası        Işınım ısı akısı değerleri (W/m2) 
Sol ayak 25 
Sağ ayak 25 
Sol diz altı 16 
Sağ Diz altı 16 
Sol bacak 16 
Sağ bacak 16 
Pelvis 18 
Baş 80 
Sol el 12 
Sağ el 12 
Sol dirsek altı 14 
Sağ dirsek altı 14 
Sol kol 40 
Sağ kol 40 
Göğüs 50 
Sırt 50  Isıl Konfor Sempozyumu 

 



  ____________________ 1245 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Kor ve deri tabakasında depolanan ısı, her iki tabakada anlık sıcaklık değişimlerine neden olur ve 
aşağıdaki gibi ifade edilir [14]. 

 

                                                               
                        (4) 

 

                                                
                       (5) 

Burada   deri bölgesinde bulunan vücut kütlesini, m vücut parçalarının kütlesini,   vücudun özgül 
ısısını göstermektedir, i her bir vücut parçasını,  ise zaman adımını ifade etmektedir. 
Deri ıslaklığı (w) aşağıdaki gibi hesaplanmıştır[14]. . 

 
 

    terin buharlaşması ile olan ısı kaybıdır.     ise insan vücudundan maksimum buharlaşma ile 
olan ısı kaybıdır. Simülasyonda kullanılan denklemlerin detaylarına literatürden [15] ulaşabilirsiniz. 
Tablo 2’ de simülasyonda kullanılan vücut parçaları numaralandırılmıştır. 
 
Tablo 2. Vücut parçaları ve numaraları  
 

i Vücut Parçası 
1 Sol ayak 
2 Sağ ayak 
3 Sol diz altı 
4 Sağ diz altı 
5 Sol bacak 
6 Sağ bacak 
7 Pelvis 
8 Baş 
9 Sol el 
10 Sağ el 
11 Sol dirsek altı 
12 Sağ dirsek altı 
13 Sol kol   
14 Sağ kol 
15 Göğüs  
16 Sırt 

 
 
 
 
3. Sonuçlar ve Tartışma 
Bu çalışmanın amacı, bağıl nemin, iklimlendirilmiş ortamda ışınım ısı transferi altındaki deri sıcaklıkları 
ve deri ıslaklığına etkilerini sunmaktır. Simülasyonda iç ortam hava hızı 0.2 m/s alınmıştır. İç ortam 
sıcaklıkları 24 °C, 26 °C, 30  °C, bağıl nem ise 10% 50% %90 değerlerinde çalışılmıştır. Şekil 1’ de 24 
°C operatif sıcaklıkta bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi görülmektedir. Aydınlatma 
lambalarının yaydığı ışınım ısı akısı altında, vücut parçalarının sıcaklıklarının bağıl neme göre 
değişmediği görülmektedir. Baş sıcaklığı 90% bağıl nemde 33.88 °C ye ulaşmaktadır. Aydınlatma 
lambaları kapalı olduğu durumda, bütün bağıl nem değerlerinde vücut parçalarının deri ıslaklığı değeri 
0.15’ i geçmemiştir. Lambalar açıkken pelvisin deri ıslaklığı değeri 90% bağıl nemde 0.34’ e 
yükselmektedir. 
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Şekil 1. 24 oC operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine 
etkisi 
 
 Şekil 2’ de 26 °C operatif sıcaklıkta bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi görülmektedir. 
90% bağıl nemde lambalar açıkken, pelvisin deri ıslaklık değeri 0.5 i geçmiş, baş sıcaklığı da 34.52 
°C’ ye ulaşmıştır. Lambalar açıkken, 10% ve 50% bağıl nem değerinde deri ıslaklık değerleri 0.13 ile 
0.31 arasında değişmektedir. Lambalar kapalı iken maksimum deri ıslaklığı değeri 90% bağıl nem 
değerinde pelvis için 0.29’ dur.  
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Şekil 2.26 oC operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine 
etkisi 

Şekil 3, 30 oC operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine 
etkisini göstermektedir. 
Şekil 3’de lambalar açıkken, baş sıcaklığı 90% bağıl nem değerinde yaklaşık 35.71 °C’ dir, deri 
ıslaklığı değeri ise pelvis için maksimum değer olan 1’ e ulaşmaktadır. Deri ıslaklığındaki önemli 
artışlar, yüksek operatif sıcaklıklarda bağıl nemin artmasına bağlı olmaktadır. 
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Şekil 3. 30 oC operatif sıcaklık için ışınım etkisi altında bağıl nemin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine 

etkisi. 
Simülasyon sonuçları incelendiğinde, baş sıcaklığındaki artış diğer vücut parçalarından daha fazladır. 
Bunun sebebi aydınlatma lambalarına en yakın olan dolayısıyla ışınımdan en çok etkilenen vücut 
parçası olmasıdır. Giysi direncinin deri ıslaklığını artırıcı bir etkisi vardır. Pelvisin giysi direnci diğer 
vücut parçalarına göre daha yüksek olduğu için deri ıslaklık değerleri daha yüksektir. Ellerin 
sıcaklığının düşük olmasının sebebi, deneklerin ayakta kollar aşağı doğru kapalı bir şekilde 
durmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı eller, daha az bir ışınıma maruz kalmaktadır. Başın 
deri ıslaklık değerinin düşük olmasının sebebi giysi direncine sahip olmamasıdır. 
Bağıl nem deri ıslaklığı üzerinde etken bir parametredir. Deri sıcaklığı üzerinde etkisi deri ıslaklığına 
göre daha azdır. Bağıl nemin artmasıyla, insan vücudu ve çevresi arasındaki su buharı kısmi basıncı 
farkı azaldığından, vücudun büyük bir kısmı ter ile kaplanır. Bundan dolayı bağıl nem arttıkça, deri 
ıslaklığı artar. Yüksek operatif sıcaklıklarda vücut deri ıslaklığı değerleri, lambaların kapalı olması 
durumda ve yüksek bağıl nem değerlerinde, lambaların açık olması durumda ve düşük bağıl nem 
değerlerinde karşılaştırıldığında daha fazladır. 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada, ışınım ısı transferi altında bağıl nemin deri sıcaklığına ve ıslaklığına etkisini araştırmak 
için 2 bölmeli 16 parçaya ayrılmış anlık enerji dengesi modeli (Gagge Modeli) geliştirilmiştir. 
Aydınlatma lambalarından gelen ışınım ısı akısı insan vücudunda lokal sıcaklık ve deri ıslaklık 
farklılıkları meydana getirir. Bu da ısıl konforsuzluğa neden olur. Işınım etkisi altında bağıl nem  deri 
ıslaklığını, deri sıcaklığından daha çok etkilemektedir. Işınım etkisi, yani lambaların açık olması deri 
sıcaklığını ve ıslaklığını artırmaktadır. 
Sonuç olarak bu simülasyon modeli özellikle aydınlatma sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı 
binalarda ısıl konfor durumunu belirlemek için güvenle kullanılabilir. 
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ÖZET 
 
Camiler, günün farklı saatlerinde, aralıklarla kullanılan ve günlere bağlı olarak kullanım yoğunluğu 
değişen dini yapılardır. Bu nedenle tipik bir konut veya ofis tipi binalardan ısıl konfor açısından farklı 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mevcut çalışmada camiye gelen insanların kendilerini 
konforlu hissetmeleri için, biri doğal ve diğeri mekanik havalandırmaya sahip, farklı ısıtma - soğutma 
sistemli camilerin iç çevre koşullarının ısıl konforunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Ölçümleri yapılacak olan camiler, ılıman nemli bir iklime sahip olan İstanbul ilinde bulunmaktadır. 
Camiler, 2012 yılı sonrasında modern malzeme ve yapım teknikleriyle inşa edilmiştir. Marmara İlahiyat 
Camii modern üslupta kırlangıç tavan tekniği ile inşa edilirken Hz. Ali Cami klasik üslup Osmanlı Cami 
mimarisinden esinlenilerek yapılmıştır. Marmara İlahiyat Cami’nde iklimlendirme sistemleri kullanılarak 
mekanik yollarla ısıtma, soğutma ve havalandırma yapılmaktadır. Hz. Ali Cami’nde pencerelerden 
doğal havalandırma yapılmakta, klimalarla ısıtma sağlanmaktadır. Ölçümler, iç ortamın ısıl konfor 
parametreleri olan hava sıcaklığı, bağıl nem, hava devinim hızı ve ortalama ışınım sıcaklığı 
parametrelerine göre yapılmıştır. Ölçümler için, Testo 480 ısıl konfor ölçüm cihazı kullanılmış ve 2016 
Aralık ayında, nispeten kullanımın yoğun olduğu hafta içi günleri(Pazartesi’den Cuma’ya), öğle 
vakitlerinde yapılmıştır. Elde edilen veriler Fanger’in kullanıcı memnuniyeti modeline göre PMV-PPD 
grafik indisleriyle değerlendirilmiştir. ISO 7730 standartına göre de değerlendirmeler yapılmıştır. 
Değerlendirme sonucundaki bulgular belirtilerek, öneriler sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Isıl konfor, Cami, PMV, PPD, Ilıman Nemli İklimler.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Mosques are religious buildings that are used at intervals of different times of the day and vary in 
intensity depending on the days. For this reason, a typical residential building or office-type building 
needs to be evaluated differently in terms of thermal comfort. In this context, it is aimed to measure 
and evaluate the thermal comfort of the indoor environmental conditions of the mosques which have 
different heating and cooling systems, one of which has natural and other mechanical ventilation, so 
that the people who come to the building can feel comfortable. The mosques to be measured are 
located in the province of Istanbul, which has a temperate humid climate. Mosques were built with 
modern materials and construction techniques after 2012. While Marmara İlahiyat Mosque is being 
built with a modern style swallow ceiling technique, Hz. Ali Mosque was inspired by the classical 
Ottoman Mosque architecture. Heating, cooling and ventilation are done by artificial means using 
Marmara İlahiyat Mosque using air conditioning systems. In Hz. Ali Mosque, natural ventilation is 
made from windows and heating is provided by air conditioning. The measurements were made based 
on the parameters of thermal comfort of the indoor environment: air temperature, relative humidity, air 
movement speed and average radiation temperature. For measurements, the Testo 480 thermal 
comfort meter was used. In December 2016, weekday days(from Monday to Friday), which were 
relatively intensive, were held at noon. The data obtained were evaluated by PMV-PPD graphical 

Evaluation of Thermal Comfort of Religious Buildings: Marmara Theology Mosque and Hz. Ali Mosque Cases 
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indices according to Fanger's user satisfaction model. Evaluations were made according to the ISO 
7730 standard. Findings and suggestions were presented. 
 
Key Words: Thermal Comfort, Mosque, PMV, PPD, Temperate Humid Climates 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanlar, yeryüzünde var olduğundan günümüze kadar kendini güvende hissedeceği, dış ortamın 
zararlı unsurlarından korunabileceği barınaklar inşa etmişlerdir. Dış çevrenin olumsuz etkilerine karşı 
barınaklarının veya konutlarının formunu, yapı kabuğunu, malzemesini bulundukları iklime ve 
coğrafyaya göre tasarlamışlardır. İnsanlar yaşamlarının %85-90’ını yapı içlerinde harcamaktadırlar[1]. 
Bu durum yaşamlarını devam ettirdikleri mekânların konforlu olmasının önemini artırmaktadır.  
 
Bu çalışmada insanların kendilerini fiziksel ve ruhsal açıdan huzurlu hissetmek istediği dini yapıların 
konfor seviyesinin tespiti ve ısıl konfor gerekliliklerinin neler olduğunun belirlenmesi için farklı ısıtma, 
soğutma ve havalandırma sistemlerine sahip olan iki camide ısıl konfor ölçümleri yapılmıştır. Camilerin 
farklı yönlerinde bulunan altı bölgesinde, TESTO 480 Isıl Konfor Ölçüm Cihazı kullanılarak ölçümler 
yapılmıştır. 
 
 
 
 
2. YAPILARDA ISIL KONFOR PARAMETRELERİ 
 
Binaların Yapı Fiziği konuları içinde işitsel, görsel ve ısıl konfor olmak üzere çeşitli dallara ayrılarak 
konfor seviyeleri incelenmektedir.  İşitsel konfor algısı içinde mekânların gürültü denetiminin yapılması, 
fonksiyona göre akustik performansının iyi çözülmüş olması beklenmektedir. Görsel konfor algısında 
iç ortamın aydınlık düzeyinin çalışma işlevine göre belirlenerek kullanım amacına uygun olması ve 
günışığından verimli bir şekilde faydalanılması beklenmektedir. Yapıların ısıl konfor performansı, yapı 
kabuğunun dış ortam sıcaklığı, dış hava nemi gibi koşullardan minimum seviyede etkilenerek, ortam 
içinde homojen dağılım göstermiş ısıl koşulların oluşması ile güneş enerjisinden iklim ve mevsime 
göre faydalanılmasını gerektirmektedir. 
 
Yapılarda ısıl konfor iç ve dış etkenler ile birlikte yapı tasarımına bağlıdır. Dış ortam koşulları; iklim, 
güneş ışınımları, rüzgâr, dış hava sıcaklığı, dış hava nemi gibi etkenlerden oluşmaktadır. Yapı 
tasarımı konum, yönlendirme, yapı biçimi ve iç planlama, yapı kabuğu kesiti, güneş ve rüzgâr denetimi 
gibi unsurlardan oluşmaktadır. İç ortam etkenleri; sıcaklık, nem, ortalama ışınım sıcaklığı ve hava 
devinimi gibi etkenlerden oluşmaktadır[2].  
 
Isıl konfor, kişinin bulunduğu ısıl çevreden memnun olma durumu olarak tanımlanmaktadır[3]. İç ortam 
ısıl konfor şartları, kişisel ve nesnel olmak üzere iki grup faktörden etkilenmektedir. Kişisel faktörler; 
kişilerin yaşına, deri altı yağına, sağlık durumuna, cinsiyetine gibi etkenlere bağlıdır. Nesnel faktörler; 
hava sıcaklığı, ortalama ışınım sıcaklığı, bağıl nem, hava devinimleri, etkinlik düzeyi ve giysi yalıtım 
düzeyi olarak sıralanabilir.    
 
Hava sıcaklığı, insanla çevresi arasında iletim, taşınım ve ışınım ile yapılan ısı alış verişi miktarını 
belirleyen bir değişkendir. İnsan vücudunda üretilen ısı, çevreye atılan ısı ile dengelenince vücut 
denge sıcaklığına ulaşmaktadır. Vücut deri sıcaklığı 33-34oC’dir. Ortam sıcaklığı bu sıcaklığın altına 
düştüğünde vücutta bulunan sıcaklık algılayıcı dokular beyine sinyaller göndermektedir. Ortamın 
sıcaklığının düşmesi devam ederse dokulardan gönderilen sinyallerin sıklığı artmaktadır. Vücut, 
ortamın sıcaklığının düşmesine karşı direnç olarak belirli tepkiler göstermektedir. Vücudun titreme 
göstererek ısıl dengesini korumaya çalışması bu duruma bir örnektir. Hava sıcaklığının aşırı 
yükselmesi sonucu vücut terleme olarak değişen hava koşullarına karşı başka bir direnç örneği 
göstermektedir.  
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Ortalama ışınım sıcaklığı, ısı emici bir yüzeye ışınım yoluyla ulaşan ışınların yüzeyden emilerek, daha 
uzun dalga boylu halde yayınımlanmasıyla oluşan sıcaklığa denilmektedir. Bu sıcaklık türü siyah küre 
termometre ile ölçülmektedir. Siyah küre termometre, 15 cm çapında, etrafı siyah ile boyanmış, mat bir 
yüzeyden oluşan bir küredir. (Şekil 1) Bütün doğrultulardan gelen ışınları ölçerek sıcaklık değerlerinin 
ortalamasını saptamaktadır. İnsanları etkileyen sıcaklık ortam içerisinde kişilerin konumlarına, yönüne 
göre değişebilmektedir. Toplam ısı kaybının veya kazancının %45-50’si, ışınım yolu ile olmaktadır.  
 

 
 

Şekil 1: Isıl Konfor Ölçüm Cihazı 
 
Bağıl nem, belli bir sıcaklıkta, belli bir hacim havada bulunan su buharı miktarının aynı sıcaklıkta ve 
aynı hacimdeki doymuş havada bulunabilecek su buharı miktarına oranıdır. Ortam içindeki bağıl nem 
“Higrometre” ile ölçülmektedir. Bağıl nem faktörü sıcak havalarda vücut sıcaklığını dengeleyebilmek 
için bünyeden atılan terin havada emilme oranını etkilediği için önemli bir parametredir. Sıcak 
havalarda nemli ortamlar, o mekânda çalışan insanların verimlerini ve sağlıklarını etkilemektedir. Hava 
sıcaklığı 18oC-20oC olan ortamlarda bağıl nem %50-60 ise konforlu, %50’nin altı kuru, %60-75 nemli, 
%75 ve üzeri ıslak olarak nitelendirilmektedir[6]. 
 
Hava devinimi, ortam içinde bulunan havanın farklı nedenlerle alçak basınç bölgesinden yüksek 
basınç bölgesine doğru hareket etmesiyle oluşan akım hızı olarak ifade edilmektedir. Ortamlar 
arasında sıcaklık farklılıkları yükseldikçe iki mekân arasındaki hava devinim hızı artacaktır. Hava 
sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda, hava deviniminin yüksek olması vücuttaki terin atılmasını 
kolaylaştırdığı için insanlarda serinleme hissine neden olmaktadır. Ortamdaki hava devinimi, soğuk 
günlerde hava sıcaklığının olduğundan daha düşük hissedilmesine de sebep olmaktadır[4]. 
İklimlendirilmiş iç ortamlarda hava sıcaklığını 2 oC düşürmek yerine, hava hızını 0,2 m/s artırmak aynı 
ısıl konfora sağlamaktadır[9]. 
 
Isıl konforu etkileyen diğer bir parametre etkinlik düzeyidir. İnsan vücudu solunum yoluyla, terin 
buharlaştırılmasıyla, iletim, taşınım ve ışınım yoluyla vücutta ürettiği ısıyı etrafa yaymaktadır. Vücutta 
üretilen ısı enerjisi yapılan işlevlere göre değişkenlik göstermektedir. Yapılan etkinliklerin ısıl konfor 
ölçümlerinde kullanılan değeri “Metabolic Rate” ten gelen ‘met’ birimidir. 1 met 58.2w/m2 (18.4 
Btu/h.ft2)  seviyesine eşittir[3] İnsanların farklı aktivitelerine göre met düzeyleri Tablo 1’de belirtilmiştir. 
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Tablo 1. Etkinlik Düzeyi[7] 
 

ETKİNLİK DÜZEYİ Metabolik Oran  
W/m2 met 

Yatmak, Uzanmak 46 0,8 
Rahat Oturma Durumu 58 1,0 

Çalışarak Oturma(Ofis, Okul, Laboratuvar) 70 1,2 
Ayakta Hafif Çalışma 93 1,6 

Orta Hareketlilikte Çalışma(ev işi, tezgâhtarlık) 116 2,0 
 
İnsanlar değişen iklim koşullarına kendilerini alıştırmak için mevsimlere göre farklı önlemler 
almaktadır. Bu durum giydikleri giysi seviyesine, etkinlik seviyesine etki etmektedir. Isıl konfor 
koşullarında kişiler arasında değişkenlik gösteren bu durum kullanıcılar arasında ortalama bir değer 
alınarak yapılmaktadır. Alınan değerler mevsim şartlarına ve kullanıcıların etkinlik düzeyine göre 
değişkenlik göstermektedir. Giysi yalıtım değeri “insulation of clothing” teriminden gelen ‘clo’ birimi 
olarak ifade edilmektedir. Clo birimi m2K/W değerinin eşitidir. Giysilerin kalınlıklarına göre örnek clo 
değerleri Şekil 2’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Giysi Yalıtım Değerleri[8] 
 
2.1.PMV(Tahmini Ortalama Oy) – PPD(Tahmini Memnuniyetsizlik Oranı) 
 
P.O. Fanger,1960’larda yüksekokul öğrenimi çağındaki 1300 kişi ile ılıman nemli iklim bölgelerinde 
iklimlendirilmiş binalarda, sabit çevre koşullarını saptamak için bir model geliştirmiştir[7,10]. Isıl 
konforda Fanger, psikolojik algı ile istatistiksel verileri birleştirmiş ve kişilerin ısıl duyarlılığını öngören 
bir ölçek hazırlamıştır[4]. Fanger, kişilerin memnuniyet durumlarını sayısal verilere aktardığı 
PMV(Tahmini Ortalama Oy) ölçeğini, ortamın sıcaklığı, hava devinim hızı, ortalama ışınım sıcaklığı, 
bağıl nem, kişilerin aktivite seviyesi ve giysi yalıtım değerleri üzerinden oluşturmuştur[5]. Geliştirilen 
PMV-PPD ölçeği belirli ortam koşullarında, sınırlı sayıda insanın katılımı ile gerçekleştirildiği için 
ASHRAE standartlarında yedi adet ısıl his oluşturularak farklı iklim bölgelerinde, çeşitli bina tiplerinde 
kullanma imkânı sunulmuştur. Oluşturulan ASHRAE-7 ısıl his ölçeği, ortamı kullanan insanların 
duyarlılığını saptamak için kullanılmaktadır. (Tablo 2)  
 
Tablo 2. Isıl His Ölçeği 

 
Soğuk      Serin      Hafif Serin      Normal      Ilıman      Hafif Sıcak      Sıcak 

-3               -2               -1               0               +1               +2               +3 
 

PPD(Tahmini Memnuniyetsizlik Oranı) değeri, PMV değeri kullanılarak ortamda bulunan insanların ısıl 
memnuniyetsizliğinin yüzde değerini ifade eden orandır[5]. (Şekil 3) Farklı bina ve iklim tiplerinde 
uygun ısıl konforun saptanabilmesi için PMV-PPD ölçeğinde konfor aralığı belirlenmektedir. Ortam 
içinde sayısal hesaplamalar ile oluşturulan PMV-PPD ölçeğine göre konforlu bölge -0,5<PMV<+0,5 ve 
PPD < %10 aralığındadır[3]. Laboratuvar ortamında oluşturulan PMV-PPD ölçeğinin gerçek yaşam 
koşullarında daha sağlıklı sonuç verebilmesi için oluşturulan ASHRAE-7 ısıl his ölçeğinde, uygun 
konfor aralığının oluşturulabilmesi için ortam kullanıcıları tarafından algılanan ısıl his aralığı hafif 
serin(slightly cool)(-1) ve ılıman(slightly warm)(+1) olmalıdır[3].  
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Bu çalışma kapsamında uygun ısıl konfor koşullarının saptanması için yapılan ölçüm sonuçları PMV-
PPD ısıl konfor ölçeğine göre değerlendirilmiştir. PMV-PPD ölçeği hassaslık derecesine göre 3 
kategoriye ayrılmaktadır. A kategorisi -0,2<PMV<+0,2 ve PPD<%6, B kategorisi -0,5<PMV<+0,5 ve 
PPD<%10, C kategorisi -0,7<PMV<+0,7 ve PPD<%15’tir. Camilere gelen kişi sayısının ve yaş 
aralığının değişken olması nedeniyle ölçümler B kategorisine göre değerlendirilmiştir. ASHRAE-55 ve 
ISO 7730 standartlarında belirtilen -0,5<PMV<+0,5 ve PPD<%10 konfor aralığı olarak kabul 
edilmiştir[3,7]. (Şekil 3) 
 

 
 
 

Şekil 3. PMV-PPD Değerleri[3,7] 
 
 
 
 
3. DİNİ YAPILARDA ISIL KONFOR ÇALIŞMASI 
 
TÜİK 2013 verilerine göre Türkiye’de 85.412,00 adet irili ufaklı cami bulunmaktadır. Camilerin kullanıcı 
yoğunluğu ve kullanım zamanı, dünyanın güneş etrafındaki hareketinin sonucu olarak belirlenen 
namaz vakitlerine göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak camilerin en yoğun kullanım zamanı 
Cuma günlerinin öğle namazı vaktidir. Bu vakitte diğer günlere ve vakitlere göre kullanıcı sayısında 
büyük farklılıklar yaşanmaktadır.  
 
Bu bağlamda çalışma kapsamında, ılıman nemli iklim tipinde bulunan İstanbul’da çevresi nispeten 
açık, rüzgâr alabilen bir bölgede bulunan iki farklı ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemine sahip iki 
camide, kış mevsiminde(Aralık,2016) hafta içi 5 gün süresince(pazartesiden cumaya) öğle namazı 
vaktinde ısıl konfor ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler camilerin namaz kılınan bölgesi olan harim 
bölümünde, farklı yönlere bakan cephelerinde, yapı kabuğunun doluluk-boşluk kısımlarına dikkat 
edilerek 5’er dakikalık sürelerle 6 farklı noktada yapılmıştır.  
 
Marmara İlahiyat Cami, 2015 yılında açılan modern üslup ile geleneksel mimarinin yorumlandığı bir 
yapıdır. Pencere sisteminin doğal havalandırmaya uygun olmadığı camide ısıtma sistemi, yerde 
bulunan halının altıdaki elektrik enerjisiyle çalışan karbonfilm içindeki PVC kablolar aracılığıyla, yerden 
ısıtma sistemle ve yapı kabuğunun içinde, cam yüzeylerin üst kenarlarında bulunan borular ile 
zorlanmış taşınımlı mekanik iklimlendirme sistemiyle sağlanmaktadır. Cam yüzeylerin ön kısmında 
yerde bulunan ızgaralar yardımıyla iç ortama temiz hava gönderilmektedir. Gelişmiş iklimlendirme 
sistemleriyle inşa edilmiş İlahiyat Caminde ortamda bulunan sensörler yardımıyla iç ortamda istenen 
sıcaklık sağlandığında, alttan ısıtma sistemler uyku moduna geçmektedir.  
Hz. Ali Cami, 2013 yılında geleneksel Osmanlı Cami mimarisinden esinlenilerek yapılmış tek kubbeli 
bir yapıdır. Cami pencereleri doğal havalandırma yapılmasına elverişlidir. Isıtma, halının altında 
bulunan İlahiyat Cami’ndeki sisteme benzer karbonfilm içindeki PVC kablolar aracılığıyla yerden 
ısıtma sistemler ile duvar önlerinde bulunan açık döşeme tipi split klimalar yardımıyla sağlanmaktadır. 
Cam yüzeylerin önlerinde ısıtma elemanlarının bulunmayışı ve klima sayısının yetersizliği Aralık 
ayında yapılan ölçümlerde ısıtma problemini ön plana çıkarmaktadır. 
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3.1. Örneklem Camilerde Isıl Konfor Ölçüm Düzeneği 
 
Marmara İlahiyat Cami ve Hz, Ali Cami’nde 6 farklı noktada 5’er dakikalık (ölçüme başlanmadan önce 
ölçüm cihazındaki değerler durağan hale gelene kadar yeterli süre beklenilmiştir) ölçümler yapılmıştır. 
Kuzey-Kuzeybatı, Doğu, Güneydoğu, Batı yönlerinde pencere önü ve duvar önünde, ibadet eyleminin 
genellikle oturarak yapıldığı dikkate alınarak yerden 60 cm yüksekliğinde, pencere önü ile duvar 
yüzeylerinden 1 m uzaklığında, Testo 480 cihazıyla ısıl konfor ölçümü yapılmıştır. Isıl konfor 
parametrelerinden giysi yalıtım değeri, kış mevsimi dikkate alınarak 1.1 clo, namaz kılma işlemi 
nispeten hafif yapılan iş sınıfına girdiği için etkinlik düzeyi de 1.2 met olarak cihaz verilerine işlenmiştir. 
Kullanıcı yoğunluğunun haftanın 6 günü benzerlik gösterdiği, Cuma günü öğle vaktinde caminin 
tamamının dolu olduğu gözlemlenmiştir. 

 
(a)                                                            (b) 

Şekil 4. Marmara İlahiyat Cami(a) ve Hz. Ali Cami(b) Zemin Kat Planları 
  

Şekil 4’de belirtilen cami planlarında 6 farklı ölçüm noktası belirlenmiştir. Ölçüm noktalarının plan 
düzleminde konumları belirlenirken her iki camide de; 1. Noktada yapıya giriş bölümünün olduğu, kapı 
açıklığına yakın bir mesafede konfor düzeyi ölçülmüştür. 2. Nokta öğle saatinde doğrudan güneş 
almayan caminin doğu yönüne bakan pencere önünde bulunmaktadır. 3. Nokta camide ilk cemaat yeri 
olarak ifade edilen normal vakit namazlarında öncelikle doldurulan kısımdır. Burası her vakit 
namazında ortalama olarak kullanılan bölümdür. 4. Nokta Güney-Güneybatı yönüne bakan pencere 
önündeki yerdir. Öğle vaktinde ve güneş batana kadar bu alana güneş ışınları gelmektedir. 5. Nokta 
Marmara İlahiyat Caminde güneş ışınlarının gelişini kesen minarenin kapattığı, Hz. Ali Caminde duvar 
yüzeyinin olduğu Güney-Güneybatıya bakan kısımdır. Buraya güneş ışınları direkt olarak yılın hiçbir 
gününde gelmemektedir. 6. Nokta camilerin harim bölümünde kubbenin altındaki orta noktadır. Bu 
alan genellikle Cuma günleri ve kişi sayısının çok olduğu yoğun kullanım günlerinde kullanılmaktadır. 
Ölçüm yapılan günlerde iki camideki örnek ölçüm düzenekleri Şekil 5’te gösterilmiştir. 

    
Şekil 5. Marmara İlahiyat Cami ve Hz. Ali Cami Ölçüm Fotoğrafları 
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3.2. Örneklem Camilerde Isıl Konfor Ölçüm Verileri ve Değerlendirilmesi 
 
İstanbul ili, Üsküdar ilçesinde bulunan örneklem camilerde 2016 Aralık ayında, ortalama değerler 
olarak dış hava sıcaklığının 4-6 oC arasında, bağıl nemin %50-75 olduğu, dış hava hızının genellikle 
1,5-4m/sn arasında değişkenlik gösterdiği kapalı gök koşullarında, ısıl konfor ölçümleri yapılmıştır. 
Ölçümler sonucunda elde edilen veriler Tablo 3 ve 4’te gösterilmiştir.  
 

Tablo 3. Marmara İlahiyat Cami Isıl Konfor Ölçüm Verileri 
ÖLÇÜM 

NOKTASI 
YÖNÜ 

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 

PMV PPD 
(%) PMV PPD 

(%) PMV PPD 
(%) PMV PPD 

(%) PMV PPD 
(%) 

M
A

R
M

A
R

A
 İL

A
H

İY
A

T 
C

A
M

İ 

KUZEY 
(1) -0,57 

11,9
8 -0,42 10,4

1 -0,48 9,94 -0,18 5,88 -0,26 6,4 

DOĞU 
(2) -0,55 11,3

9 -0,83 20,2
3 -0,34 7,42 0,06 5,25 -0,13 5,55 

GÜNEY 
DOĞU 

(3) 
-0,57 11,7

3 -0,45 9,29 +0,1 5,34 -0,06 5,23 -0,1 5,74 

GÜNEY 
BATI 
(4) 

-0,72 16,1
5 -0,24 6,36 +0,0

8 5,26 -0,25 6,45 -0,34 7,82 

BATI 
(5) -0,72 16,1

2 -0,04 5,24 +0,0
3 5,18 -0,21 6,1 -0,49 10,2

6 

ORTA 
NOKTA 

(6) 
-0,4 8,54 +0,3

4 7,52 -0,06 5,28 +0,1
4 5,52 

-0,79 18,8
8 

+0,4
7 9,87 

 
Tablo 4. Hz. Ali Cami Isıl Konfor Ölçüm Verileri 

ÖLÇÜM 
NOKTASI 

YÖNÜ 

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 
PMV PPD PMV PPD PMV PPD PMV PPD PMV PPD 

H
Z.

 A
Lİ

 C
A

M
İ 

KUZEY 
(1) -1,72 62,7

2 -2,03 77,4
8 -1,79 66,1

6 -2,18 84 - - 
DOĞU 

(2) -1,43 46,8
9 -1,71 62,3

8 -1,63 57,7
2 -1,79 66,4 -1,61 57,0

5 
GÜNEY 
DOĞU 

(3) 
-1,5 50,9

7 -1,78 65,9
8 -1,75 64,4

3 -2,03 78,0
7 -1,68 60,5

1 
 BATI 
PEN. 
(4) 

-1,48 50,0
4 -1,83 68,6

4 -1,77 65,2 -1,98 75,2
5 -1,38 44,6

1 

BATI 
(5) -1,51 51,4

3 -1,88 70,9
1 -1,78 65,6

9 -2,01 76,8
1 -1,15 33,1 

ORTA 
NOKTA 

(6) 
-1,63 58,1

1 -1,63 57,7
8 -1,7 61,5

6 -1,84 68,7
6 

-0,53 11,0
2 

-0,32 7,33 
 
İki camide de Cuma günü öğle vaktinde orta alanda yapılan ölçümler iki aşamalı olarak yapılmıştır. İlk 
ölçüme, caminin tamamının dolu olduğu ezanın okunmasıyla başlanmıştır. İkinci ölçüm aşaması, ilk 
ölçümden 30 dk sonra(Cuma ezanının okunmasından farz namazının başlangıcına kadar geçen süre) 
farz namaza geçildiği anda yapılmıştır. Her iki caminin Cuma günü konfor grafiklerinde olan değişim 
Şekil 6 ve 7’da belirtilmiştir. 
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Ölçümler kapalı gök koşullarında, dış hava sıcaklığının düşük olduğu günlerde yapılmıştır. Şekil 6a ve 
6b’de belirtilen Marmara İlahiyat Cami’nde Cuma günü 6 nolu ölçüm noktasında yapılan iki aşamalı 
ölçümlerin PMV-PPD değerleri gösterilmektedir. Şekil 6a’da 6. Noktanın konfor değerleri PMV -
0,79,PPD %18,88 olarak saptanmıştır. Şekil 6b’de gösterilen ilk aşamadan 30 dk sonra yapılan 2. 
aşamadaki ölçümde PMV +0,47, PPD %9,87 olarak ölçülmüştür. Kişi sayısının artması ve aktivite 
seviyesinin ortam sıcaklığına verdiği etki ile iç ortam sıcaklığı 17.68 oC’den 24.39oC’ye yükselmiştir. 
Konfor seviyesindeki ve iç ortam sıcaklığındaki değişim ile cami içindeki kullanıcı yoğunluğu ve aktivite 
seviyesindeki artış, insanlardaki gizli ısı yayılımının etkisini göstermektedir. Marmara İlahiyat Cami’nde 
ortalama olarak ölçüm yapılan günlerde ısıl konfor Tablo 3’te gösterildiği gibi konfor değerleri arasında 
olmuştur. Rüzgârlı günlerde yapılan ölçümlerde, kapıların açılması ile oluşan hava devinimi hızındaki 
artış ile 1. Nokta’daki Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yapılan PMV-PPD ölçümlerine diğer 
günlere göre farklılık yansımıştır. Bu durum ortam içindeki dış hava ile bağlantıyı sağlayan kapılarda 
ısı perdesi oluşturulması gerektiği ve çift kapı sisteminin aktif olarak kullanılması gerektiğini 
göstermektedir. Yapı kabuğunda geniş cam yüzeylerin bulunması, güneşli günlerde ışınım sıcaklığının 
fazla olmasına, dış hava sıcaklığının düşük olduğu günlerde ısı kaçışlarına neden olmaktadır.  
 

 
(a)                                                                             (b) 

Şekil 6. Marmara İlahiyat Cami Cuma Günü Isıl Konfor Ölçümleri 
 
Hz. Ali Cami’nde yapılan ısıl konfor ölçüm sonuçları Tablo 4’te belirtilmiştir. Cami içi, açık döşeme tipi 
split klimalar ve yerden ısıtma sistemleriyle ısıtılmaktadır. Isıtıcıların iç ortamın ısıtılmasında yetersiz 
kalması nedeniyle ısıl konfor değerleri ölçüm yapılan günlerde konfor aralıkları dışında kalmıştır. Giriş 
ve iç cami olmak üzere iki bölümden oluşan camide (Şekil 4b) giriş kısmında herhangi bir ısıtıcının 
olmaması, 1. Noktada yapılan ölçüm sonuçlarıyla diğer 5 nokta arasındaki PMV-PPD değerleri 
arasında farklara neden olmaktadır. Bu durum cami iç bölümünden giriş bölümüne ısı kaçışına 
sebebiyet vermektedir. Döşeme tipi split klimaların pencere yerine duvar önlerine konumlandırılması 
pencerelerden ısı kaçışlarına sebep olmaktadır. Cami içindeki yerden ısıtma sistemler ile döşeme tipi 
split klimaların yeterli süre çalıştırılmaması ve klima sayısının azlığı iç ortamın sıcaklığının düşük 
olmasına neden olmaktadır. Normal günlerden farklı olarak kullanıcıların yoğun olduğu Cuma günü 
öğle vaktinde 6. Noktada yapılan ölçümler, 2 aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk aşama caminin 
tamamının dolu olduğu saat 13.00’da başlatılmıştır. İkinci aşama (ilk aşamadan 30 dk sonra), farz 
namazın başlamasıyla gerçekleştirilmiştir.  Şekil 7a’da belirtilen ölçüm sonucunda PMV -1,15, PPD 
%33,1 ölçülmüştür. 30 dk sonra yapılan ölçümde kullanıcıların ortam sıcaklığını artırması ile Şekil 
7b’de ifade edildiği gibi ortam içi ısıl konforu PMV -0,32, PPD %7,33 olarak konfor aralığına girmiştir. 
Ortam sıcaklığı ilk aşamada 15,26oC iken ikinci ölçüm aşamasında 19,16oC olarak ölçülmüştür. 
Namaz kılma ibadetinden bir süre önce gelen kullanıcıların ortam içinin konfor aralığına girene kadar 
geçen sürede konforsuz koşullara maruz kaldığı gözlemlenmektedir. Bu durum kullanıcıların ortam 
içindeki verimlerini etkilemektedir.  
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(a)                                                                            (b) 

 
Şekil 7. Hz. Ali Cami Cuma Günü Isıl Konfor Ölçümleri 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Farklı ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerine sahip olan Marmara İlahiyat Cami ve Hz. Ali 
Cami’nde çalışma kapsamında yapılan ısıl konfor ölçümleri yapılmıştır. Ölçüm sonuçlarında ısıl konfor 
parametreleri açısından geleneksel ısıtma sistemleriyle yapılmış Hz. Ali Cami’nin uluslararası 
standartlara göre ölçüm yapılan günlerde konforsuz olduğu saptanmıştır. Modern üslupta mekanik 
sistemlerle yapılan Marmara İlahiyat Cami barındırdığı kişi sayısının Hz. Ali Cami’ne göre büyük ve 
fazla olmasına karşın, ölçüm yapılan günlerde ortalama olarak konfor değerleri aralığındadır. Hz. Ali 
Cami’nde yerden ısıtma sisteminin üstünün halıyla kaplanması nedeniyle iç ortama ısı enerjisinin 
aktarımı kısıtlanmaktadır. Yerden ısıtma sistemlerin, ısıtma sistemi yetersiz olan camilerde 
kullanılması bölgesel bir ısınmaya neden olurken asimetrik ısıl konforsuzluğa neden olmaktadır.   
 
Mekanik iklimlendirme sistemleriyle ısıtma, soğutma ve havalandırılması sağlanan Marmara İlahiyat 
Cami’nde yapılan ölçümler sonucunda konfor seviyelerinin Fanger’in kullanıcı memnuniyetine göre 
PMV-PPD indislerinde ortalama olarak konfor seviyelerinde olduğu saptanmıştır. Fakat yapı 
kabuğunda bulunan cam yüzeylerin fazlaca oluşu ısıl konforun sağlanması için harcanan enerjiyi 
artırmaktadır. Bütün ısıtma soğutma ve havalandırma sistemlerinin elektrik enerjisi ile sağlanması 
enerji tüketiminin ileri ki çalışmalarda araştırılması ihtiyacını beraberinde getirmektedir. 
 
Dini yapıların ısıl konforunun belirlenmesi amacıyla örneklem olarak seçilen camilerde yapılan ölçüm 
sonuçlarında;  
 

 Cami tasarımının başlangıcında, iç ortamda bölgesel zonlamaya gidilmesi ile ısıtma sisteminin 
oluşturulmasında ve ortamların kullanıcı sayısına göre ısıtılmasında kolaylıklar sağlayacaktır. 

 İç ortamda bulunan ısıtıcıların, yapı kabuğundaki açıklıkların önlerine konumlandırılması ile ısı 
kaçışlarına engel olunmalıdır. 

 Mekanik iklimlendirmeye sahip yapılarda, kişi sayısının artma hızıyla orantılı olarak 
havalandırma sisteminin çalışma performansı benzerlik göstermelidir. 

 Yapı kabuğunda cam yüzeylerin tasarım kaygısıyla fazlaca kullanılması, yaz mevsiminde 
güneş ışınlarıyla, kış mevsiminde ısı kaçışları ile kullanıcıları etkilemektedir, bu nedenle 
tasarım aşamasında kararlar alınırken olabilecek problemlere önlemler alınmalıdır. 

 Dini yapılarda ekonomik kaygılar giderilerek, ısıtma sistemlerinin yeterli seviyede çalıştırılarak 
ortam kullanıcıları için gerekli ısıl konfor sağlanmalıdır. 

 
Bu çalışmada, iklim verileri dikkate alınarak doğal ve mekanik sistemlerin verimli bir şekilde 
kullanıldığı, enerji tüketimine dikkat edilerek ortam içerisinde ısıl konforun sağlandığı dini yapıların inşa 
edilebilmesi için ileride yapılacak çalışmalara zemin oluşturmasına çalışılmıştır.   
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